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САРСУХАН 

 
Дар шароити кунунӣ илму дониш нишондиҳандаи асосии дараҷаи 

инкишофи ҳар як давлату миллат буда, бо раванди рушди нерӯи инсонӣ 
робитаи мустақим дорад - таъкид медоранд, Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалї Рањмон. Зеро дар њар давру замон тањсилот барои рушд ва 
такомули љомеаи инсонї маќоми шоиста дошта, дараљаи тараќќиѐти 
давлат ва пешрафти љомеа аз сатњ ва сифати саводнокї ва 
маърифатнокии љомеа вобастагии ногусастанї дорад.  

Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрию 
мулоќотҳои хеш соњаи маориф ва илмро ба њайси самтњои афзалиятноки 
стратегии сиѐсати давлатї арзѐбї намуда, маорифро пояи давлату 
давлатдорї меҳисобанд. Чуноне ки дар яке аз баромадашон таъкид 
доштанд: ‚Дастгирии соњаи маориф ва баланд бардоштани маќоми 
омӯзгор, дар навбати аввал, аз он љињат муњим мебошад, ки ањли маориф 
дар рушди нерўи инсонї сањми бевосита дошта, яке аз ќуввањои пешбаранда 
ва фаъоли љомеаи имрўза ба шумор меравад ва гузашта аз ин, пешрафти 
тамоми соњањои њаѐти љомеа ва давлат ба сатњи рушди маориф 
вобастагии мустаќим дорад‛.  Дар робита ба ин, фаъолияти раѐсати 
корњои илмї-тањќиќотї ва рушди инноватсионии донишгоҳ барои амалӣ 
намудани Амру фармон, дастуру супоришҳои бевоситаи Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон равона гардидааст. Њамчунин, раѐсати 
донишгоҳ дар тайѐр кардани кадрњои илмии баландихтисос пайваста 
чорањои заруриро андешида, дар заминаи барномањои давлатї, аз рўи 
нақшаҳои ҷорӣ ва дурнамо ҷиҳати мутамарказонидани нерўҳои илмӣ, 
ташаккули доираи пажўҳишот, ҷалби самарабахши нерўҳои зеҳнӣ ба 

раванди таҳқиқот, мусоидат ба раванди самаранокии омода намудани 
кадрҳои илмӣ, ташаккули инфрасохтори инноватсионии донишгоҳ, 
таҳкими фаъолияти инноватсионӣ дар самти илму таҳқиқот, инкишофи 
заминаҳои моддиву техникии ҷараѐни корҳои илмӣ ва ғайраҳо фаъолият 
менамояд. 

Дар донишгоҳ баҳри таъмини пешрафти илм ва инноватсия, 
истифодаи васеи технологияњои пешќадам, татбиќи усулњои 
инноватсионии таълим, ташаккули робитаи мустањками илму истењсолот, 
вусъати тафаккури илмї-иттилоотї, њамчунин баланд бардоштани сатњ 
ва сифати таълиму тарбияи љавонони соњибмаърифат ва донишманду 
навовар раѐсати донишгоҳ ва раѐсати корњои илмї-тањќиќотї  тамоми 
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имкониятҳоро истифода бурда, барои омода намудани мутахассисони 

варзида саҳми арзандаи хешро мегузорад. 
Боиси зикр аст, ки ҳамасола дар донишгоњ љињати дар амал татбиќ 

намудани сиѐсати давлатї дар соњаи илму технология ва принсипњои 
сиѐсати инноватсионии Љумњурии Тољикистон, њавасмандкунонии 
олимони љавон ва баланд бардоштани маќоми онњо дар љомеа, љалби 
олимони љавон ва донишљўѐн ба корњои илмию тањќиќотї, ихтирооту 
навоварї ва эљодкорї, рушди илм, тарѓибу ташвиќи корњои илмию 
тањќиќотї ва дарѐфти истеъдодњои љавон пайваста тадбирњои мушаххас 
андешида мешавад. Натиљаи њамин тадбирњост, ки якчанд ихтирооту 
навоварињои олимон ва донишљўѐни донишгоњ аз љониби ММПИ 
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон расман аз 
ќайди давлатї гузшта, соњиби шањодатнома гардиданд. 

Дар баробари ин, дар донишгоњ љињати пеш бурдани корњои илмї-
тањќиќотї ањамияти хоса зоњир гардида, дар ин самт тамоми шароитњо 
муњайѐ карда шудааст. Бо истифода аз шароити мусоид устодон ва 
муҳаққиқони ҷавон љињати чопи монография, маќолањои илмї,   маърўза 
дар конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї ва донишгоњї ба 
дастовардњои назаррас ноил гардида, аз ҷониби раѐсати донишгоҳ 

қадрдонӣ мегарданд. Инчунин, ҳамасола дар  конференсияҳои донишгоҳӣ 
ба устодону олимон баҳри фаъолияти пурсамар дар омода намудани 
мутахассисони љавон, тарѓибу ташвиќи пажўњишоти илмї байни 
муњаќќиќони љавон ва донишљўѐн, љалби доираи васеи донишљўѐн ба 
корњои илмї, љињати ѓолибияти шогирдонашон дар олимпиадаҳои 
љумњуриявии муассисањои тањсилоти олии касбї барои дарѐфти ‚Љоми 
Академияи миллии илмњои Тољикистон‛ бо Сипоснома ва мукофоти 
пулии раѐсати донишгоњ ќадршиносї карда мешаванд.  Ҳамзамон, ба 
донишҷӯѐн ва муњаќќиќони љавон барои иштироки фаъолона ва маърӯзаи 

бењтарин дар бахшҳои конференсияҳо  ҷойҳои намоѐн дода шуда, бо 
Ифтихорномаи раѐсати донишгоҳ сарфароз гардонида мешаванд. 

Ин маҷмӯаи конференсияи илмӣ - амалии профессорону омӯзгорон 
ва муҳаққиқони ҷавон, ки  бо номи ‚Илм ва инноватсия дар низоми 

татбиқи ҳадафҳои Стратегияи миллӣ‛ омода гардид, ба 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи илми тоҷик 
бахшида шуда, маќолањои илмии олимону устодон дар мавзуъҳои 
мухталиф  мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.  

 
Шарифзода Муъмин Машокир 

ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 

 бизнес ва сиёсати Тољикистон, 
д.и.и., профессор 
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Акмалова М.А., 
д.и.с., профессор, декани 

факултети сиѐсатшиносї 
ва муносибаҳои байналхалқӣ 

 
ХУСУСИЯТЊОИ СИЁСЇ ВА ЊУЌУЌИИ ТАЊКИМИ 

ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ 
 

Мављудияти давлатњо дар марњилаи кунунї бидуни ѓояи 
истиќлолият ва соњибихтиѐрї номумкин аст, ки он хусусияти 
муњимтарини давлати муосир мебошад. Ањамияти истиќлолияти сиѐсї 
дар он ифода мегардад, ки  дар њудудњои љомеа њокимияти сиѐсї назар 
ба њокимияти давлатї васеътар ва болотар аст. Истиќлолият рамзи 
универсалї ва фарќкунандаи давлат мебошад. Аз ин рў, њифзи 
истиќлолияти сиѐсї, дарки заминањои он, танзими муносибатњои 
байнињамдигарии институтњои давлатї ва ѓайридавлатиро талаб 
менамояд. Мањз ќонунњо меъѐрњои асосии њамкорї, инкишоф ва 
хусусиятњои њамаи институтњоро ифода менамоянд, салоњияти онњо, 
вазифањо ва уњдадорињои њар як сохтори љомеа ва давлатро муайян 
месозанд. 

Хусусияти универсалии истиќлолият дар худ ба таври пурра њам 
њокимияти давлатї ва њам њокимияти љамъиятиро инъикос менамояд, 
ки аз болои соњањои иќтисодї, фарњангї ва иљтимої њукмронї 
мекунад. Принсипњои асосии истиќлолияти давлатї ягонагї, 
дахлнопазирии сарњад, њудуд ва дахолат накардан ба корњои дохилии 
давлатї аз љониби давлатњои дигари мустаќил мебошад. 

Истиќлолият на танњо њуќуќи мустаќилият ва озодї аз тањдидњои 
дохилї ва берунї, инчунин њуќуќи идоракунї, ќабули ќарорњои озод ва 
пайдоиши њамаи вазифањои њокимияти сиѐсї мебошад. Фањмиши 
истиќлолият барои истифодаи соњибихтиѐрї њамчун воситаи эњѐи 
миллат, худшиносї, психологї ва шукуфоии кишвар мебошад. 
Истиќлолият бояд ба суръатбахшии иќтисодиѐти миллї, баланд 
бардоштани некуањволии мардум, тавсеа додани озодї ва њуќуќњои 
инсон нигаронида шавад, ѐ ин ки ќудрати сиѐсї аз нав ба дасти 
мансабпарастоне меафтад, ки маќсади ягонаашон танњо њокимият 
мебошад.  

М.Шакурї бо таваљљуњ ба ин масъала чунин иброз намудааст: 
‚Мардуми тољик ба истиќлоли сиѐсї расиданд, соњибихтиѐрии миллї ба 
даст оварданд. Имрўз бовар њосил шуд, ки истиќлолу озодї на як орзуи 
дастнорас, балки чизе имконпазир будааст ва умеде пайдо гардид, ки 
дигар бахшњои сарзамини таърихии мо низ рўзе ба ин саодат хоњанд 
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расид‛.1 
Дар воќеъ, расидан ба чунин умеду орзу барои њар як шахси 

ватандўст саодатмандии баркамол аст. Зеро соњибихтиѐрии миллї 
арзишест, ки ба даст овардани он барои неруњои эљодкори миллат 
имкониятњои нави созандагиро фароњам меорад.  

Њамин тариќ, истиќлолияти давлатї ин соњибихтиѐрии сиѐсї ва 
мустаќилияти давлат мебошад, ки аз омилњои беруна вобаста нест, яъне 
давлатњои дигар ба корњои дохилї ва беруна дахолат намекунанд. 

Яке аз омилњои муњими давлат, ки универсалияти онро таъмин 
менамояд, ќонун мебошад. Дорои шакли умумї ва ќобили ќабул 
будани ќонун ва меъѐрњои он барои њама бояд яксон бошад. Давлат ва 
системаи он дар тўли чандин њазорсола дар якљоягї бо рушди љомеа, 
дар айни замон тавассути ќонунњо таѓйир ѐфтаанд. Бо назардошти 
муносибатњои байни давлат ва шахс, тасвири сохтори давлатї, 
принсипњои озодї ва њуќуќи инсон дар рушди давлат ду марњилаи 
асосї – анъанавию  конститутсионї ва марњилаи мобайнии инкишоф 
афзалият пайдо менамоянд. 

Яке аз нишондињандањои муњими истиќлолияти сиѐсї 
конститутсия мебошад. Мувофиќи талаботњои конститутсионї дар 
бораи эътирофи соњибихтиѐрии давлат масъалањои вобаста ба тобеияти 
он ба љомеа ва шањрвандон бо эътирофи њуќуќии ваколатњои дахолати 
давлатї, бо танзими њуќуќии фаъолияти давлатї ва ташкили 
кафолатњои институтсионалї ва дигар њуќуќњои инсон алоќаманд аст. 
Бо ибораи дигар, он бо пайдоиши конститутсия пайваст аст2. Масалан, 
дар моддаи 7 -и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст, ки 
давлат истиќлолият, соњибихтиѐрї ва тамомияти арзии Тољикистонро 
таъмин мекунад. Тарѓибот ва амалњое, ки ба људо кардани ягонагии 
давлат равона гардидаанд, манъ аст.3 

Дар давраи муосир дар фањмиш ва муайян кардани «истиќлолияти 
сиѐсї» таѓйироти консептуалї мушоњида мегардад. Ин маънои онро 
дорад, ки давлатњои соњибистиќлол ин эъломияро дар конститутсия 
сабт менамоянд. Устувории истиќлолияти сиѐсї ин нишонаи 
ташаккули равандњои созандагї, идоракунии мутаносиб ва танзими 
зарурии корњои  давлатї мебошад. Он ба тамоми соњањои фаъолияти 
инсон - иќтисодї, сиѐсї, фарњангї ва динї таъсир мерасонад. 
Конститутсия вазифањоро муайян мекунад, сарњади фаъолияти давлат 
ва намояндагони шањрвандонро ба тамоми соњањои њаѐт, бе вайрон 
кардани озодињои шахс нигоњ медорад. 

                                                           
1
 Шакурї М. Истиќлол ва худшиносии иљтимоию  маънавї. Душанбе,1999.с.3. 

2 Матвеева Е.Ю. Политология. М, 1999. с. 51. 
3 Ниг.: Конститусияи  Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 2016. с. 5.   
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Дар нимаи дуюми асри бистум таѓйироти низоми тоталитарї ва 
авторитарї дар консепсияи инкишофи демократї мушоњида мегардад. 
Таѓйиротњое, ки дар минтаќањои мухталифи љањон рух доданд ва њанўз 
њам ба амал меоянд масъалаи мазкурро дар сатњи истиќлолгарої  
нишон медињанд. Дар натиљаи таѓйирот, раванди вайроншавии 
системањои куњна ва пайдоиши давлатњои нави мустаќил, ки бо 
аќидањои анъанавї дар бораи ба даст овардани истиќлолияти сиѐсї 
мутобиќ нестанд, сурат мегирад. 

З.Б. Бжезинский ва С.Хантингтон ќайд намудаанд, ки ИМА ва 
СССР дорои хусусияти якхела буданд. Ин хусусиятњои якхела дар он 
зоњир мегардиданд, ки њар ду давлат ба элитаи режими муваффаќи 
амалкунанда тааллуќ доштанд. Гуруњи дигари муњаќќиќон  
эътиќодманданд, ки сарфи назар аз бартарии демократия аз режимњои 
ѓайридемократї, вобаста ба ќобилияти ташаккулѐбии онњо режимњои 
ин ќуввањо метавонанд чун режими демократї бомуваффаќият амал 
кунанд. Њадафи асосии ин низомњо татбиќи истиќлолияти давлатї 
боќї мемонад. 

Гузариш аз як режим ба режими дигари сиѐсї дар њар як давлати 
алоњида аз якдигар фарќ мекунад. Равандњои сиѐсии дар љањон 
баамаломада, аз он вобастаанд, ки он ба консенсус асос ѐфтааст. 
Компромисси ќуввањои сиѐсї дар бораи наќш ва вазифањои элитаи 
њукмрон ва мухолифин роњи созишро дарѐфт намудаанд. Он аз рўи 
вазъият ва имконоти воќеии субъектњо, ќабули иштирокчиѐн дар 
коркарди ќарор ѐ баръакс фарќ менамоянд.  

Љумњурии Тољикистон роњи махсуси истиќлолияти худро интихоб 
намудааст. Он ба консенсуси нерӯњои сиѐсї асос ѐфтааст. Бояд ќайд 
кард, ки дар ин роњ бисѐр монеањо ва дахолати беруна вуљуд доштанд. 
Ќуввањои беруна мекўшиданд, ки давлат ва мустаќилияти онро аз байн 
баранд ва онро ба хилофат табдил дињанд. Љумњурии Тољикистон 
тавонист, ки истиќлолияти давлатии худро нигоњ дорад. Дар сохтори 
сиѐсии давлат таѓйироти бузург ба вуљуд омад, таѓйироти куллї аз як 
системаи сиѐсии куњна ба низоми нави мустаќилу демократї ба вуљуд 
омад. Дар рушди таърихии љомеа озодї ва истиќлолият арзишњои 
кафолати рушд, рамзи маънавї ва суботи сиѐсии давлат мебошанд. Аз 
ин рў, истиќлолият на танњо нишони дарки арзишњои таърихї, ки ба 
воситаи он љомеаи љањонї њар як миллатро эътироф мекунад, балки 
арзиши сиѐсии давлат мебошад. 

Раванди ташаккули давлати муосир дар Тољикистон аз рўи 
хусусияти худ миллї ва аз рўи моњият демократї, њуќуќї ва дунявї  
мебошад. Тољикон њамчун соњиби давлати бумии Осиѐи Миѐна њуќуќи 
миллї ва таърихии худро ба худмуайянкунї амалї менамоянд. 
Бинобар ин, истиќлолияти миллї бо истиќлолияти давлатї алоќаманд 
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мебошад. Истиќлолияти давлатии Тољикистон дорои сохтори 
мураккаби этнополитикї ва њуќуќиест, ки синтези беназирии 
истиќлолияти тољиконро инъикос менамояд. Онњо асосї мебошанд ва 
сарчашмаи миллї, анъанавї ва шахсиятї, озодї ва соњибихтиѐриро 
њамчун љомеаи ягонаи сиѐсї нигоњ медоранд. Ин раванди сиѐсї аз 
бузургтарин дастовардњои мардуми тољик на танњо дар марњалаи 
кунунї, балки дар тамоми даврањои инкишофи таърихии халќи тољик 
мебошад.  

Њамин тариќ, раванди ба даст овардани истиќлолият ва 
соњибихтиѐрї давомнок ва душвор аст. Таърихи љањонї нишон 
медињад, ки халќњо ва миллатњо, ки солњои тўлонї барои озодї ва 
истиќлолият мубориза бурданд, чунон ки таърихи Тољикистони муосир 
нишон медињад, дар роњи ба даст овардани истиќлолият кўшишњои 
зиѐд намудаанд. Имрўз дар љањон љангњои озодихоњона ва исѐни 
миллатњо љараѐн доранд. Дањњо миллион одамоне, ки аз њуќуќњои одию 
муќаррарї мањрум шудаанд, њолати худмуайянкунї надоранд ва 
наметавонанд ормонњои миллии худро ифода кунанд, ба назар 
мерасанд. 

Тањлили раванди ташаккул ва инкишофи истиќлолияти 
Тољикистон нишон медињад, ки роњи ба даст овардани истиќлолият 
басо душвор ва мубориза барои нигоњдории истиќлолият бо зиддиятњо 
ва љунбишњои сиѐсї њамроњ буд. Халќи тољик њамеша ба афкори 
пешќадами худ, асосњои бунѐдии тамаддуни хеш содиќ мемонад. 
Озодихоњї, ки маънавиѐти комил ва њисси баланди худшиносї 
мебошад, инчунин арзишњои иљтимоии созанда, фарњанги ѓанї, ки дар 
тамоми роњи таърихии худ зиѐда аз се њазор сол ба анъанањои 
давлатдории мо ташаккул ѐфта буданд, ќувваи њаракатдињандаи халќи 
мо буданд. 

Истифодаи таљрибаи сулњу созандагї тањти унвони тањкими сулњ, 
субот, амният ва эњтироми мутаќобилаи халќи тољик дар худ таљрибаи 
њамкорињои мутаќобилан судманд, рафоќат, тањкими робитањои 
наздик, муносибатњои мутаќобилаи байни халќњои Осиѐи Миѐнаро 
коркард намудаанд. Ин таљриба дар марњилаи муосир таъсири бузург 
дорад, чунонки дар ибтидои асри бистум, тољикон дар таљрибаи худ бо 
мушкилоти зиѐд рў ба рў шуданд ва дар вазъияти душвор ќарор 
доштанд. Дар чунин вазъияти душвор махсусияти халќ ва мављудияти 
он зери хатари нобудшавї ќарор дошт. 

Элитаи њукмрон дар ин самт баъзе мањдудиятњо эљод намуд. Дар 
чањорчўбаи система бо дарназардошти саъю кўшишњои зиѐд дар соњаи 
истењсолот, иќтисод ва технология муваффаќ гаштан мумкин буд, инро 
таљрибаи баъзе љумњурињои собиќи шӯравӣ исбот намуда буд. Дар 
таъмини истиќлолияти комил ва пешгирии буњрони сиѐсї, ба рушди 
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њамаљонибаи минтаќањои кишвар, бунѐди иншооти бузурги саноатї, 
алоќањои наќлиѐтии байни њамаи шањру ноњияњо ва дар нињоят, рушди 
анъана ва фарњанги миллї, њамчунин таълими элитаи сиѐсии миллї 
метавон суръат бахшид. Ин омили асосї дар давраи бозсозї ва дигар 
таѓйиротњои сиѐсї буд. Мањз дар чунин давраи муайян зарурати 
таърихї ва тамаркузи тамоми ќуввањои фаъоли љомеа барои расидан 
ба истиќлолияти сиѐсии Тољикистон пайдо шуд. 

Њангоми ба забони тољикї додани маќоми давлатї зарурати 
созишномаи миллї, ки омили муњими ќабули ќонуни таърихї дар 
забон буд, пеш омад. Падидаи љиддї ва манфї дар замони истиќлолият 
сустшавии минбаъдаи ризоияти миллї ва тадриљан зиѐд гардидани 
мухолифатњо ва муќобилиятњои сиѐсї буд. Дар асоси ноустувории 
сиѐсї ќуввањои гуногуни сиѐсї таъсис ѐфта, ба амалњои радикалї, ки 
оќибатњои манфї барои љомеа доштанд, даст заданд. Мањз њамин 
равандњо ба таъмини минбаъдаи ягонагии комили љомеа монеа 
гардиданд ва рушди онро халалдор намуданд.  

9 – уми сентябри соли 1991 бо ќабули санадњои сиѐсї ва њуќуќї, 
ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Истиќлолияти 
давлатии Тољикистон» истиќлолияти сиѐсї ва давлатї эълон гардид. 
Дар таърихи сиѐсии кишвар эъломияи истиќлолият барои халќи тољик 
бузургтарин воќеа буд, ки маънои ќабули маќоми њуќуќии давлатро 
дошт, мустаќилият ва истиќлолияти давлати миллиро муайян намуд. 

Омили муњимеро ќайд кардан зарур аст, ки истиќлолият ин 
механизмест, ки аз манфиатњои сиѐсї ва гуруњї, инчунин шахсї боло 
меистад. Дар айни њол, истиќлолият дар худ маънои «муќаддас» -ро 
барои тамоми љомеа ва њар як шањрванд дорад. Дар ин раванд 
воќеањои дар минтаќаи Осиѐи Миѐна ва берун аз њудуди он ва 
манфиатњои баъзе кишварњои хориљї нисбат ба Тољикистон ба назар 
гирифта нашудааст. Сабабњои номбаршуда ва њодисањои дар 
Тољикистон рухдода боиси пайдо шудани хатарњои бузург дар роњи 
расидан ба  истиќлолияти комил дар Тољикистон ва мављудияти он 
гардид.  

Тањлили марњилаи гузаштаи љанги бародаркуш, ки пас аз эълони 
истиќлолият вусъат ѐфт, нишон медињад, ки доирањои муайяни баъзе 
кишварњои хориљї кўшиш менамуданд, то дар кишвар идеологияи 
бегонаро љорї намоянд. Гуруњи дигар наќшаи таќсими кишвари моро 
кашида буданд ва бо ѐрии баъзе ќуввањо татбиќи онро оѓоз намуда 
буданд. Љанги шањрвандї кишварро ба буњрони мураккаб ва 
дарозмуддат кашид. Дар кишвар гурўњњои мусаллањи љиної њукмрон 
гардиданд, муборизаи беохир байни љамоањо ва гурўњњо, баъзе 
иттињодияњои сиѐсї ва сохторњои ќудративу њарбї бо мадади гурўњњои 
муайяни кишварњои хориљї идома ѐфт. Дар ин давра, махсусан, дар 
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љануби кишвар, ќисман нобуд сохтани низоми иќтисодї ва техникї, 
инчунин инфрасохтори иљтимої сурат гирифт. Муттањидшавии 
гурўњњои террористї ва љиної, ки марбут ба ќочоќи маводи мухаддир 
буданд ба амал омад, ки ќариб арзиши истиќлолияти давлатиро нобуд 
месохтанд.4 

Љумњурии Тољикистон њамчун давлати мустаќили љавон дар 
минтаќае љойгир аст, ки аксарияти ањолї дар солњои аввали 
соњибистиќлолї шуури сиѐсии кофии созанда надоштанд ва 
наметавонистанд  ба он равандњои сиѐсии баамаломада бањои дуруст 
дињанд. Гурўњњои созандае, ки дар он вазъияти хеле њассос ташкил 
шуданд дар њамкорї бо созмонњои байналхалќї, ба мисли СММ ва 
Иттифоќи Аврупо, дар љараѐни гуфтушунидњои дарозмуддат 
шањрвандони Тољикистонро барои дарѐфти ризоияти миллї, ки 
нигоњдорандаи асосии истиќлолият буданд, сафарбар намуданд. 
Таъмини сулњ ва ризоияти миллї кафолати тањкими истиќлолияти 
сиѐсї буд.  

Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар њифзи 
истиќлолияти кишвар наќши муњим бозид. Он ба ташаккули 
институтњои иљроияи њокимият асос гузошт, раванди барќарорсозии 
сохторњои фалаљгардидаи давлат ва минтаќањои алоњидаи маъмурї 
оѓоз гардид. Роњи ягонаи њамаи ќуввањои сиѐсї дар самти тањкими 
истиќлолият ва ягонагии давлату миллат муайян карда шуд. Бо 
дарназардошти ин, роњи расидан ба ризоияти умумихалќї ва вањдати 
миллї нишон дод, ки омили муњим дар њифзи сулњу субот ва тањкими 
истиќлолияти давлатї мебошад.  

Њамин тариќ, ризоияти сиѐсї ва вањдати миллї барои мо њамчун 
арзиши олӣ ва нигоњдорандаи истиќлолияти давлатї ба њисоб меравад. 
Дар иљлосияи 16-уми таќдирсоз асосњои њуќуќии давлати муосир ва 
демократї гузошта шуданд. Таљриба нишон медињад, ки шакли 
интихобгардидаи истиќлолияти давлатї самарабахш мебошад. Чунин 
арзишњо ба монанди сулњ, ризоият ва њамдигарфањмї асоси ахлоќии 
системаи муосири давлатї, фаъолияти муназзами њокимияти давлатї 
дар тамоми ќаламрави Тољикистон гардиданд. Њукумати љумњурї 
њамаи шароитњоро муњайѐ сохт, ки дар муддати кўтоњи баъди љанги 
шањрвандї њазорњо гурезањо ба љойњои зисти доимии худ баргардонида 
шуданд ва инфрасохтори харобгардида барќарор карда шуд. 

Яке аз вазифаи муњими ташаккули истиќлолияти Тољикистон 
таъмини њамкории њизбњои сиѐсї ва иттињодияњои љамъиятї бо 
маќомоти мухталифи давлатї мебошад. Инчунин сањми созмонњои 

                                                           
4 Ниг.: Акмалова М. Ташаккул ва инкишофи истиќлолияти сиѐсии Љумњурии Тољикистон. 
Хуљанд, 2010. с. 60, 212. 
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ѓайридавлатї барои њалли масъалањои ташаккул ва рушди институтњои 
љомеаи шањрвандї басо назаррас мебошад, ки барои баланд 
бардоштани савияи дониши сиѐсии мардум ањамияти калон дорад. 

Њамкорињои маќомоти давлатї бо њизбњои сиѐсї ва созмонњои 
ѓайрињукуматї низ нишонаи муњимтарини ризоияти миллї дар њаѐти 
сиѐсии кишвар мебошанд. Соли 2005 дар љараѐни маъракаи интихоботи 
вакилон ба Маљлиси намояндагон  ва Маљлисњои мањаллї њизбњои 
сиѐсї, Созишномаро бо маќсади фаъолияти якљоя дар маъракањои 
пешазинтихоботї имзо намуданд, ки риоя намудани ахлоќи дурусти 
сиѐсї ва фарњанги сиѐсиро дар доираи ќонун танзим мекунад. 

Барњам додани монеањои сунъї, љорї намудани тартиботи 
фарњангї дар муносибатњои байни њизбњо ва маќомоти расмї, ки 
волоияти ќонунро дар љомеа таъмин хоњад кард, ба њуљљати 
ќабулнамудаи Шўрои љамъиятї мусоидат мекунад. 

Дар марњилаи кунунии рушди љомеа, њизбњои сиѐсї, иттињодияњои 
љамъиятї ва созмонњои ѓайрињукуматї бо дарназардошти равандњои 
сиѐсї муайян карданд, ки фаъолияти онњо бояд ба эњтироми 
мутаќобила, фањмиши њамдигар, раќобатпазирии сиѐсї ва этикаи касбї 
асос ѐбад. 

Тамоюлњои ватандўстї дар фаъолияти њизбњои сиѐсї ва дигар 
иттињодияњои љамъиятї минбаъд асосњои давлатиро таќвият 
мебахшанд ва њамчун механизми њамкории самарабахши бахшњои 
гуногуни љомеа хизмат мекунанд. Ин омил дар тањкими суботи сиѐсї 
дар љомеа, баланд бардоштани савияи дониши сиѐсї ва њуќуќии ањолї 
ва муњимтар аз њама, шароити рушди устувори њамаи соњањои хољгии 
халќ мебошад. 

Ислоњоти зарурї дар соњањои мухталифи иќтисодиѐти миллї ва 
кишоварзї, маорифу тандурустї, тањкими муносибатњои нави иќтисодї 
дар њамаи соњањои љомеа, мубориза бар зидди љинояткорї, аз љумла 
коррупсия, терроризм, экстремизм, гардиши ѓайриќонунии маводи 
мухаддир, омодасозии мутахассисони миллї барои њамаи соњањо, 
танзими урфу одат ва расму оин, татбиќи сиѐсати дурусти демографї, 
тарѓиби тарзи њаѐти солим, тањкими ахлоќи байни наврасон ва љавонон  
вазифањои аввалиндараља дар назди давлати нави соњибистиќлол ва 
дар маљмуъ љомеа мебошад.  

Љумњурии Тољикистон њамчун давлати мустаќил, ки кўшиши 
бунѐди љомеаи демократиро дорад, мувофиќи Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои њуќуќию байналмилалї амал 
менамояд. 

Марњилаи муњимтарини тањкими њуќуќи истиќлолият таѓйироту 
иловањо ба конститутсияи кишвар буд. Мувофиќи таѓйирот дар соли 
2003 дар кишвар парламенти дупалатагї (дузинагї) таъсис дода шуд, 
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ки имконияти пайдо намудани баробарї дар сохтори ќонунгузории 
њокимияти давлатиро муњайѐ намуд. Дар љараѐни баррасї ва ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон» Комиссияи аъзои Маљлиси намояндагон ва 
Маљлиси миллиро таъсис дод. Комиссия дар ин самт корњои зиѐдеро 
анљом дод, вохўрињо бо раисони њизбњои сиѐсиро дар Тољикистон 
гузарониданд, таѓйироту таклифњо дар бораи ќонуни мазкур ба назар 
гирифта шуданд. Дар натиља, аз 29 пешнињоди њизбњои сиѐсї, 22 – тои 
он ба инобат гирифта шуда, ба ќонуни дар боло зикршуда дохил карда 
шуданд, ки намунаи њамкории созанда байни маќомоти олии 
ќонунгузор ва њизбњои сиѐсї мебошад.5 

Њар як давлати мустаќил, аз љумла Љумњурии Тољикистон узви 
комилњуќуќи љомеаи љањонї буда, бояд масъулиятњои байналмилалии 
худро бо назардошти сиѐсати њуќуќї иљро намояд, меъѐрњои 
эътирофшудаи байналмилалиро дар заминаи анъанањои миллї ва 
афзалиятњои миллї риоя намояд.  

Дар тўли 30 соли истиќлолият вазъияти иљтимоию иќтисодии 
љумњурї куллан таѓйир ѐфт. Дар тамоми соњањои њаѐти иљтимоию 
сиѐсии кишвар тањаввулоти бузурге ба амал омаданд, ки шањодати 
муваффаќиятњои бањснопазири Тољикистон дар арсаи љањонї мебошад. 
Тољикистон њамчун давлати соњибистиќлол асосњои аввалиндараљаи 
сиѐсати хориљиеро, ки ба њамкории сулњ бо дигар давлатњо ва 
созмонњои байналмилалї бо маќсади таъмини сулњ ва субот дар дохили 
давлат равона гардидааст, муайян кардааст. Њар як шањрванди 
кишвари мустаќил, аз љумла занњо, дар љамъият маќоми махсусро 
ишѓол мекунанд, дар ташаккул додани давлати мустаќил, демократї, 
њуќуќї иштирок мекунанд. 

Барои ташаккул додани истиќлолият ва рушди он, дар замони 
таѓйироти љањонї ва модернизатсионї, маориф, илм ва омўзиширо 
касбї ањамияти калон доранд. Дар ин самт љанбаи муњим ќабули ќонун 
«Дар бораи маориф» мебошад, ки дастрасии баробар ба тањсилот ва 
баланд бардоштани савияи дониши тамоми табаќањои љомеа кафолат 
додааст. 

Бо маќсади минбаъд инкишоф додани кишвар, нигоњдории сулњ ва 
вањдати халќ, баланд бардоштани наќши Љумњурии Тољикистон дар 
арсаи љањонї, њукумат сиѐсати устувор ва маќсадноки «дарњои кушод» 
ва њамкорињои мутаќобилан судманд бо давлатњои љањонро амалї 
мекунад. 

                                                           
5
 Ниг.: Ризоев Б.М., Набиев В.М. Њизбњои сиёсии Тољикистон дар шароити муосир. Хуљанд, 2001. 

с.60 
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Њамин тавр, андешањои дар боло зикршударо метавон бо чунин 
хулосањо љамъбаст намуд: 

1. Истиќлолияти давлатї аз назари њуќуќї бояд ќонунї 
гардонида шавад. Сарњаду њудуд, вазифа, салоњиятњои давлат ва усули 
назорати давлатї аз љониби шањрвандонро муайян намояд. 

2. Конститутсия ва ќонунњои кишвар, ки дар асоси он ќабул 
гардидаанд салоњияти сохторњои давлатї, тамоми шохањои њокимияти 
давлатї ва њамкорињои онњоро муайян мекунанд. Онњо кафолати 
устувории истиќлолияти давлатї мебошанд ва шањрвандон онњоро 
бояд на танњо риоя, балки ташвиќу тарѓиб намоянд. 

3. Њар гуна таѓйирот дар сохтори маќомоти давлатї, љомеаи 
шањрвандї, созмонњои байналмилалї бояд ќонунї гардонида шаванд. 
Ќонунњои давлат асосии њуќуќии истиќлолят мебошанд ва онњо бояд 
меъѐрњои њуќуќи байналмилалиро, ки истиќлолияти давлатиро мањдуд 
ѐ тањдид намекунанд, инъикос намоянд. Тољикистон роњи инкишофи 
давлати демократї, њуќуќї, дунявї ва ягона, ки таърихи сиѐсии рушди 
давлатдории тољиконро инъикос мекунад, интихоб намудаст ва ин бояд 
боиси эњтирому ифтихори мо бошад. 
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АНГЛИЙСКАЯ ЛЕКСИКА – ПОЗИТИВНОСТЬ  
В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ ОБЪЕКТИВАЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Позитивное мышление находит свое отражение в лексике 
английского языка, прежде всего в самом слове positive и его 
производных. Прилагательное positive многозначно. Одно из его 
значений – ‘believing that good things will happen or that a situation will 
get better' (букв. верящий в хорошее, в то, что ситуация улучшится): You 
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have every reason to be positive about the future / Try to think positive 
thoughts (MED). В данном значении positive является синонимом 
прилагательного optimistic (оптимистичный), о чем свидетельствуют 
следующие словарные дефиниции: ‘showing confidence and hope’ 
(демонстрирующий уверенность и надежду) (LDELC); ‘marked by 
optimism’ (отмеченный оптимизмом) (CALD), ‘thinking about the good 
qualities of someone or something: thinking that a good result will happen: 
hopeful or optimistic’ (думающий о хороших качествах чего-л., кого-л., о 
хороших результатах; имеющий надежду, оптимистичный): You've got to 
have a positive attitude/outlook to do well in life. / You should try to be more 
positive about the whole situation. / On the positive side, you will be making 
more money. / To end on a positive note, we are seeing an increase in sales this 
month (CALD). 

Слово positive относится к числу частотных. Приведем пример его 
употребления в комментариях на сайте электронного словаря  merriam-
webster.com/dictionary: ‚I use the word positive in my twitter bio, I try to 
concentrate to the positive sides of problems to solve, in my thinking, for my 
family and to my clients and their problems I can help with.  
To stay positive, to keep the hand on the wheel while crossing deep waters and 
rough seas. A mental state, positive as anti dote against bad mood, cluttering 
rusty ideas that swamp progress, positive as fertilizer on an acre to grow ideas 
and happiness.‛ (Themelis Cuiper, директор AdSocialMedia) 
(http://www.merriam-webstermerriam-webster.com/dictionary).   

В ходе нашего анализа нами были выявлены следующие лексемы с 
семой positivity: positivity, positiveness, hopefulness, optimism, elation, 
confidence, certitude, assurance, buoyancy,  cheerfulness,  merriment, 
happiness, conviviality, joy,  jovial, joviality, festivity, gaiety,  exhilaration, 
gladness, liveliness.  

Перечисленные существительные тяготеют к определенным 
прототипам и объединяются в следующие группы по выражаемому 
смыслу: 

1) позитивность, оптимизм: positivity, positiveness, optimism, 
hopefulness, elation;  

2) уверенность, самонадеянность: confidence, certitude, assurance; 
3) жизнерадостность, веселость: cheerfulness, buoyancy, merriment, 

happiness, conviviality, joy,  jovial, joviality, festivity, gaiety,  exhilaration, 
gladness, liveliness.  

Сравним их дефиниции: 
Optimism – the belief that good things will happen in the future (вера, в 

то, что в будущем все будет хорошо): There was a note of optimism in his 
voice as he spoke about the company's future [CALD]; a tendency to be 
hopeful and to expect that good things will probably happen [MED]. 

http://www.facebook.com/Internet.Business.Expert
http://www.facebook.com/pages/Directeur-at-AdSocialMedia/182831211746623


15 

Существуют выражения со значением ‘выражать оптимизм’: to display / 
show optimism — проявлять оптимизм; to express optimism — выражать 
оптимизм; incurable / unflagging optimism – неисправимый, неистощимый 
оптимизм;  

Elation – a feeling of great happiness and excitement (чувства 
огромного счастья и волнения) [MED]: They smile at one another, jump 
around and are generally so psyched that elation becomes their bottom line 
(Они улыбаются друг другу, носятся по сцене и вообще находятся в 
таком приподнятом настроении, что оно, кажется, стало их второй 
натурой) [Abby lingvo].  

Confidence – the quality of being certain of your abilities or of having 
trust in people, plans, or the future (состояние уверенности в своих 
способностях, вера в  людей, планы, в будущее) [CALD];  

Certitude – the state of being certain or confident [CALD]; the feeling 
of being certain about something [MED], absolute / complete / utter certitude 
— (абсолютная убеждѐнность, уверенность):  

 It is with certitude that I can attest to her good character (Я могу с 
уверенностью подтвердить, что у неѐ хороший характер) [Abby lingvo]. 

Assurance – a feeling or attitude of confidence (чувство или состояние 
уверенности) [MED]:  

Then Father Brown, still keeping the paper in his hand, strode towards the 
conservatory, only to meet his medical friend coming back with a face of 
assurance and collapse. (С запиской в руке священник направился в 
оранжерею; навстречу шел его собрат-доктор с лицом взволнованным и 
не оставляющим надежды)  [http://ruscorpora.ru/].  

Buoyancy – a feeling of happiness and confidence (чувство счастья и 
уверенности): an atmosphere of of optimism and buoyancy [MED].  

Помимо существительных, данная коммуникативная ценность 
объективируется и прилагательными, являющимися синонимами слова 
positive: positive, hopeful, confident, convinced, positivistic, optimistic, 
sanguine, upbeat, sunny, sprightly, blithe, light-hearted, uplifting, airy, 
buoyant, cheerful и др.   http://dictionary.cambridge.org/. 

Рассмотрим их дефиниции:  
Positive – hopeful and confident, or giving cause for hope and 

confidence [CALD] (надеющийся (на что-л.) и уверенный, или дающий 
надежду и уверенность) ‘Believe in yourself,’ he said positively [MED].   

Hopeful – (of people) feeling hope [LDELC];  expressing the feeling that 
something you wish for will happen or be true = OPTIMISTIC 
(выражающий чувство, что то, чего желаешь, произойдет) / She gave us a 
bright-eyed, hopeful look [MED]; 

Confident – 1. feeling sure about your own ability to do things and be 
successful (букв. чувствовать уверенность в своих способностях что-то 

http://ruscorpora.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
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делать и быть успешным) [OALD]:  She was in a relaxed, confident mood; 
feeling certain that something will happen in the way that you want or expect 
(быть уверенным, что случится, то, чего хочешь и  ожидаешь) [OALD]. 
Слово confident употребляется с такими словосочетаниями: confident of 
something/doing something (быть уверенным во что-то/делать что-либо), 
confident that…(уверен, что …): I'm confident that you will get the job / The 
team feels confident of winning/ She was quietly confident that everything 
would go as planned [OALD];   

Convinced – completely sure about something (совершенно уверенный 
в чем-либо: Sam nodded but he didn't look convinced [OALD];   

Optimistic – hopeful; believing that good things will happen in the 
future (оптимистичный; верящий в то, что в будущем случится что-то 
хорошее): She is optimistic about her chances of winning a gold medal 
[CALD];  

...here he was in his early fifties, a little worn around the edges, but still 
dapper... and still optimistic. (E. O'Connor, ‘The Edge of Sadness’, part IV, 
ch. XI) (…ему было пятьдесят с хвостиком. Он несколько потрепан 
жизнью, но сохранил элегантность... и оптимизм). 

Прилагательные upbeat, sunny, blithe, light-hearted, uplifting, airy, 
buoyant, bullish (informal)  описывают жизнерадостного, веселого, 
радостного, неунывающего человека.  

Upbeat – happy and positive because you are confident that you will get 
what you want (жизнерадостный и позитивный, потому что  уверен в 
том, что получишь то, что хочешь): The players seemed upbeat about their 
chances of winning [MED];  

Sunny – describes someone who is usually happy and relaxed and does 
not usually get worried or angry (описывает обычно веселого и 
непринужденного человека, который ничем не озабочен и всегда в 
хорошем настроении) [CALD]: Her sunny temper, her joyous face will 
brighten any home. (Ее жизнерадостность, ее веселое личико украсят 
всякий дом);   

Happy – 1. feeling pleased and satisfied (довольный и 
удовлетворенный): The children seem very happy at school [MED];  

Airy – cheerful; not serious(радостный; не серьезный); an airy smile 
(радостная улыбка)[LDELC];  

Bullish – cheerful and optimistic (радостный и оптимистичный): The 
prime minister was in a bullish mood [Abby lingvo].  

Cheerful  – happy and lively; in good spirits (счастливый и 
энергичный; в хорошем настроении): a cheerful person/grin [LDELC];  
behaving in a happy friendly way: Stephen was a cheerful, affectionate child. / 
‘I’ll do everything I can to help you,’ she said with a cheerful grin. / Paula 
seemed to be her usual cheerful self [MED]. 
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Периферией поля по, данным словарей, являются следующие 
слова, наиболее удаленные в своем значении от ядра.: admiring 
(восхищѐнный), applauding (одобрительный), appreciative (благодарный), 
approbatory (одобрительный), approving (одобрительный), complimentary 
(лестный, хвалебный), friendly (дружелюбный), good (хороший), 
favorable (благоприятный), supportive (поддерживающий), reassuring 
(обнадеживающий), encouraging (ободряющий). 

Говоря о языковых средствах английского языка со значением 
«подбадривать», следует упомянуть глагол encourage (ободрять, вселять 
надежду, воодушевлять, поощрять, поддерживать) и его производные. 
Данный глагол имеет несколько значений, в каждом из которых 
содержится сема  позитивности, но в первую очередь к позитивному 
мышлению относится значение ‘to give someone confidence and hope’ 
(давать кому-либо уверенность и надежду): His optimism encouraged me / 
Frank had encouraged Diana in her ambition to become a model.  На 
высокую интенсивность данного действия указывают наречия, с 
которыми сочетается этот глагол: actively, greatly, positively, strongly. 
Помимо глагола encourage, существуют также существительное 
encouragement (ободрение, воодушевление, поощрение, поддержка), 
прилагательное encouraging (ободряющий, обнадеживающий, 
поощряющий), а также существительное encourager, называющее того, 
кто  подбадривает, оказывает поддержку, вселяет  надежду. Несмотря 
на то, что каждое из данных слов имеет в англо-русских словарях свои 
переводы, полными эквивалентами они не являются, что часто 
ощущается при переводе: Mum always encouraged us to discuss    our 
problems / He encouraged me to apply for the job / It’s encouraging that so 
many young players are coming into the team.  

Таким образом, как мы видим, позитивность ‘positivity’ имеет 
обширное семантическое поле, что свидетельствует о закреплении 
английской коммуникативной ценности ‘positivity’ в лексической 
системе английского языка.   
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 кафедраи хадамоти гумрук  
 

ТАНЗИМИ ГУМРУКИЮ ТАРИФИИ ФАЪОЛИЯТИ  

ИҚТИСОДИИ ХОРИҶӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ ТАЪМИНИ 

АМНИЯТИ ИҚТИСОДИИ МАМЛАКАТ 
 

Дар шароити муосир танзими гумрукию таърифии фаъолияти 
иқтисодии хориҷӣ дар ҳамкории тиҷоратию сиѐсии мамлакатҳо нақши 

муҳимро мебозад, зеро барои ҳифзи иқтисодиѐт истифода шуда, низоми 
муътадили тавозуни савдоро таъмин мекунад. Аз ин рӯ, низоми 
самараноки танзими гумрукию тарифии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ 
шарти асосии мукаммалии сиѐсати гумрукӣ, инчунин ҳалли вазифаҳо 

оид ба амнияти иқтисодии кишвар мебошад. Дар иқтисоди бозорӣ 
давлат фаъолияти иқтисодии хориҷиро ба танзим медарорад. Танзими 
гумрукию тарифӣ ҳамчун яке аз фишангҳои таъсир ба танзими ин 
фаъолият бо мақсади таъмини амнияти иқтисодии кишвар ва ҳифзи 

манфиатҳои умумимиллӣ амал мекунад. 
Фаъолияти мақомоти давлатӣ, ки танзими фаъолияти иқтисодии 

хориҷиро анҷом медиҳад, наздик дар ҳамаи кишварҳои ҷаҳон амал 

мекунад. Танзими фаъолияти иқтисодии хориҷӣ аз миқѐс, усулҳо, 
вазифаҳо ва мақсадҳои мушаххаси давлат вобаста аст, ки аз ҷониби ҳар 
як кишвар мустақилона муайян карда мешавад. Танзими гумрукӣ – ин 
масъалаҳои муҳимми танзими давлатии фаъолияти савдои хориҷӣ 

тавассути воситаҳои ҳифзи истеҳсолкунандагони ватанӣ, ки воридот ва 
содироти молро танзим карда, бо ин васила амнияти иқтисодиро барои 
кишвари худ таъмин менамояд, мебошад. Ҳама унсурҳои танзими 
гумрукию тарифӣ ин механизми аниқ муайяншуда мебошанд [1, 137]. 

Воситаи асосии танзими савдои хориҷӣ ин тарифаи гумрукӣ 
мебошад, ки бо хусусияти амали худ ба муътадилкунандаи иқтисодии 
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фаъолияти савдои хориҷии давлат дахл дорад. Тарифҳои гумрукӣ 

ҳамчун: 
1) воситаи ҳамкории сиѐсати савдо ва танзими давлатии бозори 

дохилии кишвар бо ҷаҳонӣ;  

2) мизони боҷҳои гумрукӣ, ки мутобиқи номгӯи молҳои фаъолияти 
иқтисодии хориҷӣ мураттаб карда шуддаст, ки ҳангоми интиқол додани 
мол тавассути сарҳади гумрукӣ татбиқ мегарданд;  

3) мизони муайяни боҷҳои гумрукӣ, ки ҳангоми содирот ва 

воридоти моли муайян пардохта мешавад. Дар ин ҳолат мафҳуми 
тарифҳои гумрукӣ ва боҷҳои гумрукӣ ҳамдигарро пурра мекунад. 
Тарифҳои гумрукӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ татбиқ карда мешавад.  

Инчунин, ҳангоми муттаҳид шудани кишварҳо дар гурӯҳи 

ҳамгироӣ тарифҳои гумрукӣ ҳамчун воситаи танзими савдои хориҷии 
онҳо истифода мешавад. 

Ҳадафҳои истифодаи воситаҳои танзими гумрукию тарифӣ:  
1) вазифаи ҳимоятгароӣ – ҳифзи истеҳсолкунандагони миллӣ аз 

рақобати хориҷӣ;  
2) функсияи фискалӣ – таъмини қисми даромади буҷет мебошад.  
Вазифаҳои асосии танзими гумрукию тарифии фаъолияти 

иқтисодии хориҷӣ бо мақсади таъмини амнияти иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон инҳо баромад мекунанд:  
1) баланд бардоштани рақобатпазирии саноати миллӣ, ҳифзи 

манфиатҳои иқтисодии истеҳсолкунандагони ватанӣ дар бозорҳои 
дохилӣ ва хориҷӣ; 

2) таъмини сатҳи ҷолибияти сармоягузории истеҳсолот;  
3) бартараф намудани монеаҳо дар рушди рақобат, инчунин 

ташкили шароит барои иваз кардани технологияҳои ақибмонда; 

4) баланд бардоштани самаранокии татбиқи сиѐсати гумрукию 
тарифӣ; 

5) такмили механизми танзими гумрукию тарифӣ.  
Дар мамлакати мо нақши танзими гумрукию тарифии фаъолияти 

иқтисодии хориҷӣ меафзояд ва тарифҳои воридотӣ такмил ѐфтаанд. Ба 
ибораи дигар, ин аз он вобаста аст, ки ҳангоми гузариш аз иқтисоди 
марказонидашуда ба иқтисодиѐти бозорӣ, тарифҳои гумрукӣ воситаи 
беҳтарини мутобиқгардонии иқтисодиѐти миллӣ ба ҷаҳонӣ мебошад. 

Бо дарназардошти ҳамаи ин ҷанбаҳо, зинаҳои калидии сиѐсати 
гумрукиро ишора кардан мумкин аст:  

1) ҳимояи ҳатмии молистеҳсолкунандагони рақобатпазирии 
ватанӣ;  
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2) амалӣ намудани ҷалби сармояии хориҷӣ бо мақсади беҳтар 

намудани масъалаҳои сармоягузорӣ дар иқтисодиѐти кишвар;  
3) нигоҳ доштани нархи мол дар бозори дохилӣ;  
4) паст кардани хароҷоти мустақим ва ғайримустақим дар соҳаи 

фаъолияти иқтисодии хориҷӣ.  
Бояд қайд кард, ки дар шароити кунунии иқтисодиѐт, пеш аз ҳама, 

фаъолияти пай дар пай ва алоқаманд, ки ба устувории иқтисодиѐти 
ватанӣ нигаронида шудааст, муҳим мебошад. Дар ин самт такмили 

сиѐсати воридотивазкунӣ ва рушди содирот барои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон афзалият пайдо мекунад. Дар татбиқи сиѐсати гумрукию 
тарифӣ нуқтаҳои гуногун метавонанд ба миѐн оянд, ки бевосита ба 
сифати фаъолияти он таъсир мерасонад. 

Дар марҳилаи муосири рушди иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
сиѐсати гумрукию тарифӣ бояд ба шиддатноккунии муносибатҳои 

тиҷоратӣ бо мамлакатҳои хориҷӣ ва таъмини рақобатпазирии 
иқтисодиѐти миллӣ нигаронида шавад. Ҳамин тариқ, танзими 
гумрукию тарифӣ ҳоло ба соҳаи истеҳсоли молҳои ватанӣ дар асоси 
баланд бардоштани нархи молҳои хориҷӣ дар бозори дохилӣ таъсири 

ҳимоявӣ мерасонад. То ба имрӯз, танзими гумрукию тарифӣ на танҳо 
як воситаи сиѐсати иқтисодӣ дар сатҳи миллӣ, балки объекти 
фаъолияти танзимии ташкилотҳои иқтисодӣ, пеш аз ҳама, Созмони 
умумиҷаҳонии савдо мебошад. Фаъолияти Созмони умумиҷаҳонии 

савдо ба эҷоди принсипҳои умумӣ, усулҳо ва қоидаҳои танзими 
гумрукию тарифӣ бо мақсади пешгирии монеаҳои рушди савдои 
хориҷӣ равона шудаанд. Системаи танзими гумрукию тарифӣ 
истифодаи боҷҳои гумрукӣ ва дигар пардохтҳои гумрукиро дар назар 

дорад, ки пардохти он, шарти асосии содирот ва воридоти молҳо 
мебошад. Ба ибораи дигар, чораҳои танзими гумрукию тарифӣ ба 
истифодаи омили нархии таъсир ба гардиши савдои хориҷӣ асос 
ѐфтаанд. 

Сарфи назар аз либерализатсияи савдои ҷаҳонӣ ва соддагардонии 
расмиѐти гумрукӣ, танзими гумрукию тарифӣ ба динамика ва сохтори 

гардиши савдои хориҷӣ таъсири назаррас расонида истодааст. Ҳоло 
ҳамаи давлатҳо воситаҳои танзими гумрукию тарифиро истифода 
карда, нисбати қисми бештари номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии 
хориҷӣ боҷҳои воридотӣ муқаррар шудааст, ки намуди кушоди 

маҳдудияти тиҷоратӣ мебошад. Бешубҳа, танзими гумрукию тарифӣ ин 
як раванди душворест, ки якчанд амалиѐтро дар бар мегирад: муайян 
кардани кишвари истеҳсолкардаи мол, муайян кардани арзиши 
гумрукии мол, супоридани пардохтҳои гумрукӣ. 
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Бо мақсади баланд бардоштани рақобатпазирии молҳои ватанӣ, 

танзими гумрукию тарифиро бояд ба самтҳои зерин нигарон намуд:  
1) такмили функсияи танзимӣ;  
2) ташкил намудани имконият барои ҳимояи манфиатҳои 

иқтисодӣ дар савдои хориҷӣ бо роҳи омезиши воситаҳои танзими 
тарифӣ ва ғайритарифӣ. 

Танзими гумрукию тарифӣ як қатор мушкилотро дорад:  
1) танзими нокомили ҳуқуқӣ;  

2) истифодаи нодурусти чораҳои танзими гумрукию тарифӣ;  
3) доимӣ набудани мониторинг ва таҳлили оқибатҳои тағирѐбии 

тарифҳои гумрукӣ. Барои такмили танзими гумрукию тарифӣ бо 
мақсади мустаҳкам кардани амнияти иқтисодии мамлакат фаъол 

кардани истифодаи воситаҳои махсус барои танзими воридот, беҳтар 
кардани системаи имтиѐзҳои тарифӣ, аз он ҷумла муҷаҳҳасонидани 
қоидаи муайян кардани кишвари истеҳсолкардаи мол лозим аст [3]. 

Бешубҳа, тағйир додани шарти амалигардонии танзими гумрукию 

тарифӣ зарурати қабули қарорҳои ниҳодӣ ва ташкилию расмиѐтиро ба 
миѐн мегузорад. Барои ин зарур аст:  

1) таъмини самаранокӣ ва фаврияти фаъолиятбарии системаи 
танзими гумрукию тарифӣ барои таъмини амнияти иқтисодӣ; 

2) пешниҳод ва татбиқи механизмҳои нави таъсиррасонӣ ба 
манфиатҳои иқтисодӣ ва тиҷоративу сиѐсии кишвар. 

Механизми танзими гумрукию тарифиро баррасӣ намуда, метавон 
гуфт, ки он воситаи самараноки таъмини амнияти иқтисодии кишвар 
мебошад, зеро аз он бевосита фаъолияти корхонаҳои гуногун, ҷалби 
сармояҳои хориҷӣ, ҳимояи соҳаҳои ҷавони иқтисодиѐти миллӣ ва ғ. 
вобаста аст.  

Ҳамин тариқ, тарифи гумрукӣ ба ҳамаи соҳаҳои иқтисодиѐти 

мамлакат, аз ҷумла барои такмили динамика ва сохтори савдои 
хориҷии он таъсири бевосита мерасонад.  

 
Пайнавишт: 

1. Баландина Г.В. Таможенно-тарифная политика и стимулирование 
инноваций в России / Г.В. Баландина, Н.П. Воловик, С.В. Приходько. – 
М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2016. – 228 с.  

2. Башлуева М.И. Валютный контроль, осуществляемый таможенными 
органами РФ, как составная часть экономической безопасности страны. 
Монография / М.И. Башлуева. – М.: КноРус, 2016. – 354 с.  

3. Ребрина Т.Г. Внешняя Торговля России на фоне экономических санкций и 
их влияние на фискальную политику страны / Т.Г. Ребрина, Н.Н. 
Ковалева // Проблемы современной экономики. – 2018. - № 2 (66). - С. 
104-107.  



22 

4. Ребрина Т.Г. Совершенствования и изменения в сфере таможенного 
контроля, повышающие эффективность работы таможенных органов / 
Т.Г. Ребрина, Н.А. Стебихова // Вопросы идентификации и 
классификации товаров в таможенных целях: Материалы II 
Международной научно-практической конференции. - 2018. – С. 95-98 

 
 

Юсуфов М, 
дотсенти кафедраи  

муносибатњои байналхалќӣ 
 

ҲУҶҶАТҲОИ НИҲОИИ ГУФТУШУНИДҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
 
Гуфтушунидњои байналмилалї бо ќабули њуљљатњои муњими 

тарафайн ва чун ќоида, бо доир намудани конфронси матбуотї ба  
итмом мерасад. 

Намудњои асосии њуљатњое, ки њангоми гуфтушуниди 
намояндагони давлатњо ќабул карда мешавад – ќарордод, созишнома, 
конвенсия, протокол, деклоратсия, коммюнике ва ѓайрањо мебошанд. 
Масалан, рўзномаи ‚Садои мардум‛ оиди имзои њуљљатњо аз натиљаи 
гуфтушуниди њайатњои Тољикистону Украина дар љараѐни сафари 
расмии вазири корњои хориљии ин мамлакат Константин Гришенко ба 
Душанбе чунин меорад: ‚гуфтушуниди њайатњо бо имзои силсилаи 
њуљљатњои муњим ба охир расид [13, 44-52].    

Аз љумла, созишномаи Љумњурии Тољикистон ва Украина дар 
бораи ба њамдигар супурдани шахсони аз озодї мањрумшуда барои 
анљом додани мўњлати љазо, барномаи њамкории Вазорати корњои 
хориљии Љумњурии Тољикистон ва Вазорати корњои хориљии Украина, 
созишномаи њукумати Љумњурии Тољикистон ва Девони вазирони 
Украина дар бораи њифзи техникии иттилоот ва созишномаи Кумитаи 
давлатии идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон ва Фонди 
моликияти давлатии Украина дар бораи њамкорї дар соњаи мубодилаи 
маълумот барои фароњам сохтани  шароити мусоид љињати иштироки 
корхонаю муассисањои њар ду давлат дар иљрои барномањои 
хусусигардонї имзо шуданд. 

Вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикистон зикр намуд, ки ин 
њуљатњо заминаи ќонунии њамкориро барои равнаќу ривољи минбаъдаи 
муносибатњои њарду мамлакат муайян менамоянд. Баъди дар 
парлумонњои њарду кишвар ба тасвиб расидани онњо њамкории  
дуљониба бештар густариш хоњад ѐфт‛ [11, 3].    

Баъзан љонибњо тавассути табодули мактубњо, яъне мукотибаи 
дипломатї, доду гирифти нотањои мазмунан ба њам мувофиќ шартнома   
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мебанданд. Ин њуљљатњо њуќуќ ва вазифањои љонибњоро байни 
субъектњои њуќуќи байналмилалї муайян месозад.  

Нахустин намуди таърихии њуљљати нињоии гуфтушунид ќарордод 
ба шумор меравад. Вобаста ба шумораи иштирокдорони гуфтушунид 
ќарордодњоро ба ду гурўњ људо мекунанд: 

 ќарордодњои дуљониба;  
 ќарордодњои бисѐрљониба.  

Дар навбати худ ќарордодњои бисѐрљониба ду хел мешаванд. 
Ќарордодњои бисѐрљонибаи кушода ва пўшида. Ќарордодњои кушода 
чунин ќарордод мебошанд, ки ба ин ќарордод шомил гаштани дигар 
давлатњоро имконпазир медонад. Ба ќарордодњои пушида бошад, 
дигар давлатњо танњо бо иљозати давлатњои байни худ ќарордод баста 
шомил гашта метавонанд. Ворид намудани илова, шарњу эзоњ, баѐнот 
тавассути тартиб додани протоколњои алоњида сурат мегирад. Чунин 
протоколњо метавонанд ба худ хусусияти њуљљатњои алоњидаро дошта 
бошанд. Ба шарте, ки ќарордод масъалаи мушаххасро дар бар гирифта 
бошад. 

Аз нигоњи сохтор ќарордод масъалањои зеринро дар бар мегирад: 
сарсухан, ки дар он номи иштирокчиѐни гуфтушуниди байналмилалӣ, 
асос, маќсад, принсипњо, ки дар асоси њуљљат ќарор мегиранд, оварда 
мешавад. Дар дунболи сарсухан моддањои ќарордод, ќисмати ќарор ва 
њамчунин хулоса љой дода мешавад. Дар хулоса муњлати ќарордод, 
ќавоиди тамдид ва ѐ ќатъ намудани он оварда мешавад. 

Баъзе ќарордодњое, ки ањамияти калони сиѐсиро ба худ касб 
менамоянд бо истилоњи ‚пакт‛ ѐдовар карда мешаванд. Чунин 
шартномањо масъалањои бехатарии дастљамъї, дастгирї, ва њамкории 
њамдигарї, њамчунин принсипњои сиѐсати хориљии муносибати байни 
давлатњоро муайян мекунад. Масалан, ‚Пакти се давлат‛, ки соли 1940 
байни Германия, Италия ва Љопон имзо расида буд, айнан чунин 
маќсад дошт. Пас аз ба имзо расидани ин шартнома љонибњо 
вазифањои масъулиятнокро ба дўши худ гирифтанд. Онњо ќарор 
карданд, ки минбаъд њамдигарро бо тамоми василањои сиѐсї, иќтисодї 
ва њарбї њамаљониба дастгирї хоњанд намуд. Алалхусус, замони ягон 
давлати иштирокчии ин шартнома тањти њуљуми давлати дигар, ки дар 
љанги аврупої ва зиддиятњои Чину Љопон иштирок надошта ќарор 
дошта бошад. Пакти се давлат, гуфтан мумкин аст, ки бо лафзи илмї 
расман мафњуми ‚Ќавоиди нав‛-ро дар муносибати байни давлатњо 
ворид намуд. Ин шартномаро муњаќќиќони соњаи муносибатњои 
байналмилалї-созишнома оиди таќсими љањон номгузорї намуда 
буданд, ки хеле бамаврид буд. Дар охири соли 1940 ва аввали соли 1941 
иштирокдорони ин шартнома аз њисоби давлатњои Венгрия, Руминия, 
Словакия, Болгария, Финландия ва Эстония зиѐд гардид. 
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Њамчунин, дар ин хусус њуљаттњои зеринро низ номбар кардан 
мумкин аст: ‚Пакти байналхалќї оиди њуќуќї иќтисодї, иљтимої ва 
маданї‛, ‚Пакти байналхалќї оиди њуќуќи шањрвандї ва сиѐсї‛,  ки 
соли 1966 аз љониби Ассамблеяи Генералии Созмони милали муттањид 
ќабул карда шуда буд. 

Созишнома ѐ конвенсия [8] њуљљатест, ки муносибати байни 
давлатњоро оиди масалањои махсус дар соњаи иќтисодиѐт, сиѐсат, њарбї 
ва дигар љабњањо танзим мекунад. 

Созишномањои бисѐрљониба хеле муњим мебошанд. Зеро онњо 
меъѐрњои умумиро дар арсаи байналмилалї муайян намуда, иљрои 
онро аз љониби давлатњои иштирокчии чунин созишномањо њатмї 
медонад. Масалан, Созишномаи Вена ‚Дар бораи муносибатњои 
дипломатї‛, ки солњои 1815 ва 1961 ќабул гардидаанд. 

Ѓайр аз ин дар хусуси танзими муносибатњои дипломатии байни 
давлатњо оид ба њуќуќи истифодабарии бањрњо ‚Дар бораи бањрњои 
озод‛, ‚Дар бораи њудудњои истифодабарии уќѐнус ва минтаќањои ба 
он тобеъ‛  ва ѓайрањо созишномањо байни давлатњо ба имзо расида 
буданд. Боз созишнома ‚Дар бораи авиатсияи шањрвандии 
байналхалќї‛, дар хусуси њуќуќњои истифодабарии рељаи фазои 
парвоз, ки соли 1944 ќабул гардидааст, вуљуд дорад. Њамчунин 
Созишнома ‚Дар бораи њуќуќњои муќаррарии муњољирон‛, оиди њифзи 
њуќуќи шањрвандони давлатњои мухталиф ва Созишнома ‚Дар бораи 
њуќуќи сиѐсии бонувон‛, ки солњои 1951 ва 1952 ќабул шудааст, то 
кунун амал мекунанд. 

Коммюнике [7] яке аз намудњои њуљљатњои ќарордодии байни 
давлатњо буда, бо хусусияти иттилоотии худ аз дигар њуљљатњои 
дипломатї фарќ мекунад. Дар коммюнике одатан  принсипњои умумии 
сиѐсати дохилї ва хориљии давлат, мавќеи он оиди  ин ѐ он масъала 
зикр карда мешаванд. 

Њамин тариќ, њуљљатњои нињоии гуфтушунидњои байналмилалї бо 
номњои гуногун ѐдовар мешаванд. Иштирокдорони гуфтушунид 
бошанд, њаќ доранд, ки байни онњо њуљљати мувофиќро интихоб 
намоянд. Њангоми иљрои ин кор бояд як шартро риоя намуд. Мазмуни 
њуљљат, яъне талаботи мазмунии њуљљат ба талаботи мавзўи 
гуфтушуниди байналмилалї љавобгў бошад.  

Одатан ќарордодњои дуљониба бо ду забон-бо забони давлатњое, 
ки гуфтушуниди байналмилалиро созмон медињанд, тартиб дода 
мешавад. Ќарордодњои бисѐрљониба бошанд, бо як, ду ва зиѐда аз ин 
забонњо тартиб дода мешаванд.  

Њангоми гузаронидани гуфтушуниди дуљониба принсипи навбат 
ба навбат ба таври љиддї риоя карда мешавад. Он чи гуна принсип аст? 
Ин принсип њангоми ба имзо расонидани ќарордоди байни давлатњо 
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мавриди истифода ќарор мегирад. Яъне, њангоми тартиб додани матни 
ќарордод  дар нусхаи аслии њуљљати байни давлатњо муайян намудани 
љои зикри номи давлати якум, мањали мўњргузорї ва имзо ањамияти 
калон дорад. Ин кор дар муносибатњои дипломатї ва махсусан 
њангоми тартиб додани њуљатњои дипломатї хеле муњим буда, ба 
хотири эњтироми якдигар ва нарасидан ба иззату нафси њамдигарї ба 
љо оварда мешавад. 

Чї тавре ки маълум аст, дар матни ќарордод аз њама љои муътабар 
барои имзогузорї ин тарафи чапи охири матни он мебошад. Ба шарте, 
ки номи имзокунандагон дар як сатр ќарор дошта бошанд. Агар номи 
имзокунандагон пасу пеш сабт ѐбанд, мањали мўътабари  имзогузорї 
сатри болої ба њисоб меравад. Боќимонда имзокунандагон мувофиќи  
ќоидањои пешакї  муайян гашта, ба ќарордод имзо мегузоранд. Риояи 
навбати онњо мувофиќи алифбои лотинї ва ѐ ќуръапартої муайян 
карда мешаванд. 

Дар гуфтушунидњои бисѐрљонибаи байналмилалї њуљљат бо як ва ѐ  
якчанд забон тартиб дода мешавад. Масалан, шартномањое, ки дар 
Созмони милали муттањид тартиб дода мешаванд, бо панљ забон-
англисї, франсавї, русї, испанї ва хитої мебошанд. Номи давлатњо 
мувофиќи алифбои лотинї љо ба љо гузошта мешаванд. Мањз аз рўи 
њамин ќоида намояндагони давлатњо ба шартнома имзо мегузоранд. 
[13, 50-52].    

Њар як шартнома пас аз ба имзо расидан бояд аз љониби 
парламент ва ѐ сарвари давлат тасвиб ѐбад. Шартнома танњо пас аз 
табодули грамотањои тасвибѐбї њуќуќи юридикї пайдо мекунад. 
Њангоми дар назар надоштани  тасвибѐбии шартнома њуљљати зерин аз 
лањзаи ба имзо расидан њуќуќи юридикї пайдо мекунад.  

Њоло дар марњилаи омодагї тарзи гузаронидани  гуфтушуниди 
байналмилалї муайян карда мешавад. Бо вуљуди мављудият ва мавриди 
истифода ќарор гирифтани тарзу услубу бархўрди гуногун, 
иштирокдорони гуфтушуниди байналмилалї бояд дар хусуси зарурати 
гуфтушунид,  кадом имкониятњоро муњайѐ сохтан, маќсадњои назди худ 
гузоштаи давлатро аз ин гуфтушунид ба таври амиќ бояд тасаввур 
намоянд.  

Дипломати номдори рус В. Исраэлян пас аз тадќиќи 
гуфтушунидњои байналмилалии гузашта се тарзи гузаронидани 
гуфтушунидњоро муайян намудааст. Њамчунин, муњаќќиќони раванди  
гуфтушуниди байналмилалї Р. Фишер ва У. Юри аз Иѐлоти 
Муттањидаи Амрико, аќидаи њамкасби худро аз Россия дастгирї 
намуда, се тарзи гузаронидани гуфтушунидро асосї мењисобанд [6, 120-
121].    
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Пас аз омўзиши фикру аќидаи муњаќќиќон мо низ ба чунин хулоса 
омадем. Дар њаќиќат, њангоми гузаронидани гуфтушуниди 
байналмилалї дар равиши он се тарз бараъло ба назар мерасанд: 

1.Бархўрди ќатъї ва устувор. Њангоми пеш гирифтани чунин тарзи 
кор намояндагони гуфтушуниди байналмилалї ба назари њамдигар 
њамчун душман падидор мегарданд. Дар ин лањза шиори онњо чунин 
вонамуд мегардад: чӣ ќадар арзиш надошта бошад, њатман бояд ѓалаба 
намуд. Рафти гуфтушунид љонибњо аз њамдигар гузашт талаб мекунанд, 
аммо мавќеи худро ќатъї ва устувор нигоњ медоранд. Њатто онњо тайѐр 
њастанд барои ба маќсад расидан аз василањои беадабию бадахлоќї 
истифода намоянд. Онњо ба ин роњ танњо барои он, ки  њариф гузашт 
намояд ва ѐ бе чунучаро шартњоро ќабул намояд, мераванд.  

2. Бархўрди нарму нозукона. Ин тарз тамоман мухолифи тарзи 
пешина мебошад. Њангоми мавриди истифода ќарор гирифтани ин тарз 
иштирокчиѐни гуфтушунид њамчун дўстони дерина вонамуд мегарданд. 
Онњо њатто барои мувофиќа намудани созишнома бо гузаштњои 
тарафайн тайѐр њастанд. Маќсади чунин гуфтушунидњои 
байналмилалї-нигоњ доштани муосибатњои дўстонаи байни давлатњо 
мебошад.  

Њар ду тарзе, ки дар боло баѐн карда шуданд, бесамар ва бе фоида 
аст, зеро ќарорњои ќабул гардида, аз муносибатњои босамару фоиданок 
дида, бештар ба компромисс, яъне якдигарфањмї оварда мерасонаду 
халос. Ин тарзи гуфтушунид, дар њаќиќати њол, манфиатњои 
тарафайнро пурра инъикос карда наметавонад. 

3. Тарзи принсипиалии гуфтушунид. Рафти гузаронидани 
гуфтушуниди байналмилалї мавриди истифода ќарор додани тарзи 
принсипиалии бархўрд ба он барои ба даст овардани натиљањои дилхоњ 
мусоидат хоњад намуд. Њангоми истифода намудани чунин тарз 
иштирокдорони гуфтушунид на њамчун кормандони савдо вонамуд 
мегарданд, балки ба муммо аз диди манфиатњои њамдигарї бархўрд 
менамоянд. Маќсади чунин гуфтушунидњои байналмилали њалли 
якљояи муаммо бо назардошти манфиатњои њамдигар мебошад. Њар се 
тарзи гуфтушунидро аз рўи наќша мушоњида менамоем. 

Имкониятњои эњтимолии тарзи гузаронидани гуфтушунидњои 

байналмилалї [13, 44-52]. 
Бархўрди ќатъї ва 
устувор 

Бархўрди нарму 
нозукона 

Бархўрди принсипиалї 

Иштирокдорон ба 
њам зид њастанд 

Иштирокдорон бо њам 
дўстанд 

Њалли муаммо якљоя бо 
њарифон 

Маќсад-ѓалаба  Маќсад-созиш Маќсад-њалли оќилонаи 
муаммо, ки асоси одилона 
дошта бошад  
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Бархўрди ќатъї 
нисбати њариф 
њангоми њалли 
муаммо  

Бархўрди нарм нисбати 
њариф њангоми њалли 
муаммо 

Фарќият гузоштани байни  
одамон ва муаммо: бархўрди 
нарм нисбат ба одамон, 
бархўрди ќатъї нисбат ба 
муаммо. Тањлили манфиатњо 

Нобоварї ба 
њамдигар 

Боварї ба њарифон  Пеш бурдани гуфтушунид 
бидуни назардошти боварї  

Нигоњ доштани 
мавќеъ дар рафти 
гуфтушунид  

Таѓйир додани мавќеъ дар  
рафти гуфтушунид  

Баррасии роњњои 
алтернативии њалли муаммо 
ва интихоби роњи  бењтарин  

Тањдид, эътироз  Пешнињод  Истифодаи роњу 
имкониятњои абъективї  

Талаб намудани 
гузаштњо  

Омодагї ба гузашткунї Ба назари эътибор гирифтани 
даъвоњои иштирокдорони 
гуфтушунид 

Љустани роњи њалли 
масъала, ки шумо 
интихоб менамоед. 
Истифодаи 
фишороварї 
 

Љустани роњи њалли 
масъала, ки њарифон 
интихоб менамоянд. 
Ба фишороварї тоб 
наоварда гузашт 
намудан.  

Гузашткунї ба далелњо на ба 
фишороварї 

 
Бояд ќайд намуд, ки њар як тарзи гузаронидани гуфтушунидњои 

байналмилалї бархўрди муайяни тактикии худро дорост. 
Рафти гуфтушуниди байналмилалї мавриди истифода ќарор 

додани тарзи ќатъї ва устувор, аксар ваќт аз усулњои бевиљдонї низ 
истифода мебаранд. Масалан, назар ба мувофиќаи пешакї талаботњои 
бенињоят калон ба миѐн гузоштан. Ин кор бо маќсади то рафт кам 
намудани талабот дар рафти гуфтушунид ба љо оварда мешавад. Боз 
њарифро ба вазъияти ногувор гузоштан, эътироз, тањдид, пешнињоди 
талабњои то рафт калонтар, дурўѓгўї, рў гардондан аз пешнињодњои 
ќаблии худ, ду хел маънидод кардани мазмуни њуљљатњо, истифодаи 
мухолифият байни иштирокдорони гуфтушунид њамчун ногузири ин 
тарзи гуфтушунид ба њисоб меравад. 

Бархўрди нарму нозукона ба инобат гирифтани тамоми 
пешнињодњои њарифонро дар назар дорад. Агар дар гуфтушуниди 
бисѐрљониба намояндагони як давлат ба њамаи пешнињодњо дареѓ 
надоранд, пас байни намояндагони дигар давлатњо оиди рафтори онњо 
фикрњои  гуногун ба амал омаданаш мумкин аст. Баъзе аз онњо гумон 
менамоянд, ки намояндагони ин давлат таври љиддї ба гуфтушунид 
омодагї нагирифтаанд  ѐ то андозае ба созишнамо зарурат доранд, ки 
бо њамаи шартњо розї њастанд. Ба ин хотир њар як муросочигарї ба 
манфиати њамдигар равона карда шавад. Гузашт њамон ваќт сазовори 
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дастгирист, ки он ба пешравию натиљањои дилхоњ анљом ѐфтани 
гуфтушунид мусоидат намояд. 

Усулњои тањдид, эътироз ва найранг, ки дар замонњои гузашта 
васеъ истифода бурда мешуданд, нишонањои он дар муносибатњои 
имрўзаи байни давлатњо баъзан истифода мешавад. Масалан, 
давлатњои абадќудрат ба давлатњои заиф тањдид ба амал меоранд ва он 
аксар ваќт натиљањои дилхоњ медињад. Бо вуљуди ин бояд таъкид 
намоем, ки истифодаи чунин усул ба таваќќуф намудани рафти 
гуфтушунид оварда расониданаш мумкин аст. Давлате, ки чунин роњро 
пеша мекунад зиѐни калон мебинад. Дар ин бора њоло дар асри ХVII 
фармондењи њарбї, дипломат, шоир ва публитсисти Венгрия Миклаш 
Зрини чунин гуфта буд: ‚Гар душман мисли фил пурќудрат бошад, 
љасурона бо вай њуљум намо. Гар душманат мисли кайк заифу нотавон 
бошад, барои муњориба ба вай мисле, ки зидди фил равон бошї, 
омодагии љиддї бубин‛ [6, 124].    

Аз њама бархўрди натиљабахш бо тарзи принсипиали 
гузаронидани гуфтушуниди байналмилалї мебошад. Ќабл аз њама ба 
рафти гуфтушунид фазои хуби корї ба амал оварда мешавад. Дар 
натиља, њарифон муамморо њамаљониба ва даќиќ тањлил менамоянд. 
Лањзањои бањамої, яъне наздик будани мавќеъ ва манфиатњои 
њамдигарро муайян мекунанд. Њангоми иљрои ин кор набояд якбора 
оиди мухолифияти мавќеъ ва манфиатњо сухан ронд. Зеро чунин услуби 
кор як фазои носолими психологї – асабоният ва ранљидахотирии 
иштирокдоронро ба вуљуд оварданаш мумкин аст. Ба акси ин, 
бархўрдњои зерин барои њалли муаммоњо мусоидат хоњад намуд: 

- тадриљан баѐн намудани мушкилоти њалли муаммои мавриди 
баррасї ќарор дода; 

- љустуљў намудани роњњои њалли умумї; 
- аз њамдигарфањмї истифода намудан; 

- коркард ва пешнињодоте, ки манфиатњои њамдигариро дар бар 
мегиранд; 

- људо намудани муаммо ба љузъњо. Чунин бархўрд имконият 
медињад сараввал ќисмњои муаммо њал карда шавад. 

Хуллас, интихоби тарзи гузаронидани гуфтушуниди 
байналмилалї бояд дар марњилаи омодагї ба гуфтушунид муайян 
карда шавад. Чї тавре, ки муњаќќиќон ва дипломатњои варзида ќайд 
мекунанд, он набояд ба суќут гардидани гуфтушунид, балки ба љараѐн 
гирифтани он ва бо натиљањои манфиатбахши тарафайн анљом ѐфтан 
мусоидат намояд. 
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РУШДИ САЙЁҲӢ ВА ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Тоҷикистон соҳиби сарватҳои рекреатсионии бузург буда, барои 
инкишофи соҳаи сайѐҳӣ шароитҳои мусоидро доро мебошад. Ба 
пешрафти давлатҳои мутараққӣ назар афканем, сайѐҳӣ яке аз соҳаҳои 

асосии даромади буҷети он мамлакатҳоро ташкил мекунад. 
Дар дунѐи ҷаҳонишавӣ ва зуҳури дигаргуниҳои куллӣ дар вазъи 

сиѐсиву амниятӣ ва иҷтимоиву иқтисодии ҷаҳон, доштани сарзамини 
амну ором ва соҳибистиқлоле ба номи Тоҷикистон, худ баѐнгари 

саодат ва сарбаландии миллати мутамаддин ва соҳибфарҳанги тоҷик 
дар ҷаҳони муосир ба шумор меравад. Дар шароити имрўза кам 
кишварҳое ҳастанд, ки дорои сулҳу осоиш ва амнияти фикриву зеҳнӣ ва 

иҷтимоиву сиѐсӣ бошанд. Бо таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ, 
ҳамдигарфаҳмӣ, рушди муносибатҳои дипломатӣ бо давлатҳои 
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минтақа ва ҷаҳон таҳти консепсияи сиѐсати хориҷии мамлакат, 

муаррифии кишвари ҳуқуқбунѐд ба чашми аҳли сайѐра, даъвати 
сармоягузорони хориҷӣ ва сайѐҳони мамолики гуногуни дунѐ дар 
заминаи сиѐсати дарҳои боз имкон фароҳам намудааст, ки мавқеи 

Тоҷикистон ва имкониятҳову зарфиятҳои сайѐҳии он, сайѐҳон ва 
гардишгарони хориҷиро ба домони Тоҷикистон ҷалб намояд. 

 Дар давоми 30 соли соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
соҳаи сайѐҳӣ ва ҷаҳонгардӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола ҳузури 

сайѐҳони хориҷӣ дар қаламрави Тоҷикистон бештар мегардад. Имрўз 
Ҷумҳурии Тоҷикистон узви комилҳуқуқи Созмони умумиҷаҳонии 
сайѐҳӣ мебошад. Ин имкон фароҳам намудааст, ки Тоҷикистон ва 
минтақаҳои таърихиву фарҳангӣ ва сайѐҳии он дар китоби харитаи 

сайѐҳии ҷаҳон ворид гардад ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ин ҳама 
минтақаҳои дорои аҳамияти сайѐҳиву кӯҳҳои баланду обҳои мусаффо 
ва сокинони меҳмоннавозу башардўсташ ҷаҳониѐн бишиносанд ва бо 
ин далел сайѐҳону рўзноманигорон дар ҳар ҷойи ҷаҳон ба Тоҷикистон 

сафар кунанд ва барои васоити ахбори оммаи кишварҳои худ хабару 
гузориш ва маълумотҳои хубу диданиро ба ҳадя баранд.   

Соҳаи сайѐҳӣ барои муаррифӣ намудани таърихи тӯлонӣ, 
фарҳанги гуногунранги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ имкониятҳо 

фароҳам меорад. Заминаҳои асосии рушди соҳаи сайѐҳиро таҳқиқу 
тадқиқ намудан ва системаҳои беҳтарини ба стандартҳои ҷаҳонӣ 
ҷавобгӯро ҷорӣ кардан боиси густариши соҳаи сайѐҳӣ мегардад. Аз ин 
лиҳоз, дар ин мақола беҳтарин роҳу усули инкишофи соҳаи сайѐҳӣ 

баррасӣ карда шудааст. 
Ҳунарҳои мардумӣ аз қадимулайѐм дар байни халқи мо инкишоф 

ѐфта, оммавӣ гаштааст. Хушбахтона, имрӯз барои ҳунармандон аз 

тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои зиѐде фароҳам 
оварда шудааст. Гузаронидани озмуну фестивалҳо ва намоиши 
беҳтарин намунаҳои ҳунармандӣ барои ҳунармандон имконият 
медиҳад, ки истеъдоди хешро муаррифӣ карда тавонанд. 

Таърих гувоҳ аст, ки дар бисѐре аз истилову ғоратҳои халқҳои 
гуногун, подшоҳони он давра беҳтарин ҳунармандонро асир гирифта, 
барои сохтани қасрҳо, мақбараҳо ва дигар намудҳои меъмориву 
фарҳангӣ истифода мебурданд. Зеро дар тамаддуни кишвар ѐдгориҳову 

маҷмааҳои таърихӣ нақши калон мебозанд. Дар мақолаи зерин доир ба 
беҳтарин намудҳои ҳунарҳои мардумӣ маълумот дода мешавад ва 
роҳҳои беҳтарини тақвияти он мавриди муҳокима қарор мегирад. 

1. Сайѐҳӣ ва намудҳои он. Сайѐҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими бо шуғл 

фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи 
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зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, 

инчунин, муаррификунандаи таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои 
миллӣ ба ҳисоб меравад [1, 26-27]. 

Дар замони муосир сайѐҳӣ ба яке аз соҳаҳои тараққикарда табдил 

ѐфта истодааст. Таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз нигоҳи сайѐҳӣ ба 
кишварҳое равона гардидааст, ки мероси бою пурғановати фарҳангиву 
таърихӣ ва табиӣ, инфрасохтори рушдкардаи сайѐҳӣ доранд. Таваҷҷӯҳи 
бештар  зоҳир намудан ба омӯзиш, ҳифз ва эҳѐи мероси фарҳанги табиӣ 

ва таърихӣ, азхудкуни ҳарчӣ бештари онҳо ва бунѐди инфрасохтори 
сайѐҳӣ, тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳа метавонад, сайѐҳиро ба 
яке аз манбаъҳои боэътимоди  даромади миллӣ табдил диҳад. 

Имрӯз дар соҳаи сайѐҳӣ намудҳои гуногуни сайѐҳӣ фарқ карда 

мешавад ба монанди экотуристӣ, фарҳангӣ, фароғатӣ, шиносоӣ, 
дилхушӣ, тиҷоратӣ, аѐдати динӣ, варзишӣ, соҳилӣ ва ғайраҳо фарқ 
карда мешаванд. 

Мавқеи ҷуғрофӣ, релеф, иқлим, наботот, олами ҳайвонот, боғҳои 
миллӣ, баҳру уқѐнусҳо, пиряхҳои материкӣ ва кӯҳӣ унсурҳои ҷуғрофии 
соҳаи сайѐҳиро дар бар мегирад. 

Меҳмонхонаҳо, армуғонҳо, нақлиѐт, тарабхонаҳо, осоишгоҳҳо, 
истироҳатгоҳҳо, истеҳсоли таҷҳизотҳои сайѐҳӣ ва ғайраҳо индустрияи 
сайѐҳиро ташкил мекунад. 

Тоҷикистон дорои ҳудудҳои нодири фарҳангиву таърихӣ ва табиӣ, 

аз қабили шаҳрҳои қадима, шаҳракҳо  ва маҷмааҳои меъмориву 
таърихӣ, мавзеъҳои нодири таърихӣ ва табиӣ, обҳои шифобахш, олами 
нотакрори наботот ва ҳайвонот буда, миѐни кишварҳои чаҳон бо 
таърихи куҳанбунѐд, мардуми тамаддунсоз ва ҷойгиршави ҷуғрофӣ ба 

куллӣ фарқ мекунад ва барои равнақ додани намудҳои гуногуни сайѐҳӣ 
мусоидат менамояд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд будани мероси 
бойи таърихию фарҳангӣ ва захираҳои нотакрори табиию фароғати 
барои эҳѐ ва рушди минбаъдаи сайѐҳӣ ҳамчун яке аз самтҳои 

афзалиятноки иқтисодиѐти мамлакат шароити мусоид фароҳам 
меоварад. 

Сайѐҳиро ҳамчун соҳаи муҳими иқтисодиѐти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба назар гирифта Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор 
чорабинихо барои барқароршавӣ ва рушди сайѐҳии байналхалқӣ дар 
малакат, барои ташкили дастрасии ҷумҳурӣ барои ташрифории 

сайѐҳони хориҷӣ, беҳтар намудани вазъи инфрасохторҳои сайѐҳӣ ва 
санаторию курортӣ, ҷалби сармояҳо ва ҳамин тавр табдил додани 
Тоҷикистон ба мамлакати аз ҷиҳати сайѐҳӣ рушдѐфта якчанд қонуну 
қарорҳо қабул шудааст. 
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Дар бештар кишварҳо сайѐҳӣ дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти 

дохилӣ, фаъолнокии тавозуни савдои беруна, таъмини шуғли аҳолӣ ва 
таъсиси ҷойҳои кории иловагӣ нақши муҳим бозида, ба инкишофи 
соҳаҳои мухталиф, аз қабили нақлиѐт ва коммуникатсия, сохтмон, 

фарҳанг, санъат, истеҳсоли маҳсулоти ниѐзи мардум ва дигар бахшҳои 
иқтисодиѐт таъсири мусбат мерасонад. 

Бо мақсади ба ҷараѐни ҷаҳонии сайѐҳии байналмилалӣ шомил 
намудани Тоҷикистон, аз соли 2008 масъулини соҳаи сайѐҳӣ дар 

намоишгоҳҳои калонтарини сатҳи ҷаҳонӣ, ки дар шаҳрҳои Берлин 
(Олмон), Токио (Япония) ва Лондон (Британияи Кабир) ва Москва 
(Федератсияи Русия) баргузор мегарданд, иштирок ва муаррифӣ 
менамоянд. Дар натиҷа имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҷомеаи 
ҷаҳонии сайѐҳӣ ҳамчун кишвари дорои 4 пайраҳаи Шоҳроҳи абрешим 
эътироф гардидааст. 

Ҳоло дар Тоҷикистон барои шаҳрвандони зиѐда аз 80 кишвар 
низоми соддакардашудаи раводиди электронӣ ҷорӣ карда шудааст. Дар 
натиҷа, шумораи сайѐҳон дар се соли охир мунтазам афзоиш ѐфта, ду 

баробар (аз 207 то 414 ҳазор нафар) зиѐд гардидааст. 
Тоҷикистони маҳбуби мо сарзамини мардуми соҳибмаърифату 

меҳмоннавоз ва кишвари меваҳои шаҳдбор аст. Аз нигоҳи иқлим, боду 

ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои 
шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва 
урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини 
сайру саѐҳат мебошад. 

Бо мақсади боз ҳам сайқал бахшидани соҳаи сайѐҳӣ, истифодаи 
самараноки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт, инкишофи 
инфрасохтори сайѐҳӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, густариши 
раванди танзими давлатӣ ва дастгирии сайѐҳии дохиливу хориҷӣ, ҷалби 

ҳарчи бештари сармоя дар ин самт ва омода кардани кадрҳои болаѐқат 
соли 2017, Кумитаи рушди сайѐҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъсис дода шудааст. 

Ҳамчунин, Ҳукумати мамлакат якҷоя бо вазорату идораҳои 

марбута ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо мақсади 
боз ҳам рушд додани соҳа ва истифодаи васеи имкониятҳои мавҷуда, 
рушди инфрасохтори сайѐҳӣ, баланд бардоштани сифати 
хизматрасонӣ, густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгирии 

сайѐҳӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя, ҳамоҳангсозии фаъолияти ҳамаи 
сохтору мақомоти дахлдор ва омода намудани кадрҳои болаѐқатро дар 
ин самт таъмин карда истодаанд. Ҷиҳати босуръат тараққӣ додани 
соҳаи сайѐҳӣ дар кишвар воридоти таҷҳизоту маводи сохтмони 

иншооти сайѐҳӣ аз пардохтҳои андозию гумрукӣ, инчунин, ширкатҳои 
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сайѐҳӣ дар панҷ соли аввали фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида 
озод карда шудаанд. 
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кафедраи сиѐсатшиносӣ 

 

ИҶТИМОИСОЗИИ СИЁСӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ БОЛО 

БАРДОШТАНИ ҲИССИ ХУДШИНОСИИ ҶАВОНОН 
 

Дар замони мо дар бораи худшиносї, худогоњии миллї зиѐд сухан 
мекунанд. Њукумату давлат аз шањрвандон ва ќабл аз њама, аз љавонон 
даъват ба амал меоранд, ки ба худшиносї рў биѐранд, таърихи 
гузаштаи миллати худро донанд ва аз он ифтихор намоянд. Зеро 
худшиносї барои дарку шинохти љойгоњи хеш, таърихи миллати худ, 
анъанаву урфу одатњои миллї, њифзу гиромидошти онњо ва шинохти 
рисолати хеш дар зиндагї кўмак менамояд. Воқеан, дар ҳама низомҳои 
сиѐсии ҷомеа талабот ба сатҳи муайяни худшиносии одамон вуҷуд 

дорад. Аммо, дар системаи сиѐсии демократӣ, ки шаҳрвандон ҳамчун 
манбаи ҳокимият баромад намуда, дорои ҳуқуқу озодиҳои зиѐд 
мебошанд, ба худшиносӣ ва худогоҳии онҳо талабот бештар эҳсос 

мегардад. Худшиносӣ имкон медиҳад, ки шаҳрванд на танҳо таърихи 
гузаштаи миллату давлати хешро донад, ҳамчунин вазифаю 
ӯҳдадориҳои худро дар назди ҷомеа ва кишвар дарк намуда, барои дар 
сатҳи баланд иҷро намудани онҳо кӯшиш ба харҷ диҳад. Дарки чунин 

вазифаҳо ва таълими онҳо маҳз бо роҳи омӯзишу таълим ба вуҷуд 
меояд, ки онро, ба ибораи дигар, иҷтимоисозии сиѐсӣ меноманд. 

Яке аз санадҳои муҳиме, ки ба масъалаи тарбияи худшиносии 
миллии шаҳрвандон бахшида шудааст, ‚Консепсияи миллии тарбия 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон‛ мебошад. Дар он тарбияи худшиносӣ яке аз 
ҷузъҳои асосии тарбия муқаррар шуда, дар боло бардоштани сатҳи 
огоҳии сиѐсии ҳар фарди ҷомеа муҳим арзѐбӣ гардидааст. Дар 
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консепсияи мазкур таъкид мешавад: ‚Тавассути тарбияи хештаншиносӣ 

ва худогоҳии миллӣ шаҳрванд бояд мутааллиқи миллат, давлати 
соҳибистиқлол, соҳиби Ватан ва ҳуқуқу озодиҳо будани худро дарк 
кунад ва онҳоро эҳтиром намояд, донад, ки вазифаҳои ӯ дар назди 

давлат, ҷамъият ва оила аз чӣ иборат аст. Баҳри иҷрои онҳо ҷидду ҷаҳд 
намояд. Манфиатҳои худро бо манфиати давлат, ҷомеа ва оила 
пайваста тавонад‛ [4]. Воқеан, масъалаи тарбияи худшиносии миллӣ ба 
мавзӯи ҷойгоҳ ва вазифаи шаҳрванд дар назди давлат алоқаманд буда, 

шахс танҳо бо шинохтани ҷойгоҳи хеш дар ҷомеа ва иҷро намудани 
вазифаҳои шаҳрвандӣ ва касбӣ ба мақоми шоиста мерасад.  

Аз нигоҳи мо, дар раванди тарбияи худшиносии шаҳрвандон 
мақоми иҷтимоисозии сиѐсӣ бисѐр назаррас мебозад. Иҷтимоисозии 

сиѐсӣ на танҳо ба мутобиқшавии шахс ҳам ба муҳити иҷтимоӣ-сиѐсӣ, 
ҳамчунин дар интиқол ѐфтани донишу таҷрибаи сиѐсии наслҳо 
мусоидат менамояд. Иҷтимоишавии сиѐсї раванди ташаккули 
мебошад, ки кўдакону наврасон ғоя, мавќеи сиѐсї ва рафтори ба љомеа 

мутобиќро дар раванди тарбия касб менамоянд[3, 536] Ба ибораи 
дигар, иҷтимоишавии сиѐсї раванди мураккаби таъсир расонидан ба 
шахс бо маќсади шомил сохтани ӯ ба муњити сиѐсї ва муносибатњои 
љамъиятї, аз тарафи шахс пазируфта шудани арзишу қоидаҳо ва тарзи 

муносибати байни субъектони сиѐсии ҷомеа мебошад.  
Дар давлати демократӣ барои иҷрои дурусти вазифаҳои 

ҷамъиятиву давлатӣ аз лињози сиѐсї огоњу њушѐр, бомаърифат ва 
фарњанги баланди сиѐсї доштани шаҳрвандон шарти муҳими пешрафт 

ба ҳисоб рафта, бо ин восита онҳо худро аз гирифтор шудан ба ҳаргуна 
фиреби сиѐсӣ эмин медоранд.  

Иштироки фаъолона дар ҳаѐти ҷомеа ва идоракунии давлат, пеш 

аз ҳама, мутобиқшавии шахсро дар ҷомеа таъмин карда, ӯро ба яке аз 
иштирокдорони равандҳои сиѐсӣ табдил медиҳад. Дар акси њол, 
мутобиқ нагардидани шахс ба муҳит, пазируфта нашудани муњит ва ѐ 
низоми сиѐсї аз тарафи шахс ва ѐ гурўњи муайяни ањолї метавонад 
боиси халалдор гардидани суботу оромии љомеа бишавад. Бинобар ин, 
ҳар як системаи сиѐсӣ он модели иҷтимоишавии сиѐсиро роҳандозӣ 
менамояд, ки шахс зуд ба муҳити ҷомеа мутобиқ гардида, ба раванди 
рушди он саҳмгузор бошад. Маҳз ба ҳамин сабаб буд, ки модели 
шўравии ташаккули моњияти иљтимоиву сиѐсии инсон, њамчун 
системаи устувор, ба таври муташаккил, маќсаднок ва бо фаъолияти 
муназзам муќаррар ва пеш мерафт. Дар он давра вазифаи 
иҷтимоишавии љомеа ба таври назаррас дар асоси наќшавї ва 
идорашавандагии раванд амалї карда мешуд. Дар марњилаи аввали 
иҷтимоисозӣ ниҳодҳое, ба монанди оила, муассисањои томактабии 
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кўдакона, мактаб, созмонҳои пионерї, комсомолї ва дигар иттињоди 

њамсолон нақши бориз доштанд.  
Бинобар аз байн рафтани низоми сотсиалистї, дар љомеањои 

пасошўравї, аз љумла дар Тољикистон, аксарияти институтњои 
иҷтимоисозии сиѐсї, ки аз рўи система ва идеологияи ягона кори худро 
пеш мебурданд, ба мушкилї дучор гардида, вазифаи худро дуруст 
анҷом дода натавонистанд. Идеологияи пешина аз байн рафт ва 

холигии идеологї ба миѐн омад. Дар даҳсолаи аввали соҳибистиқлолӣ, 
бинобар нооромии сиѐсӣ, мушкилоти иқтисодиву иҷтимоӣ, набудани 
барномаи мушаххаси тарбияи сиѐсӣ, дар сатҳи паст қарор доштани 
ниҳодҳои иҷтимоисозии сиѐсӣ, ба масъалаи тарбияи сиѐсии насли ҷавон 

ва умуман тамоми қишҳои ҷомеа таваҷҷӯҳи зарурӣ равона намешуд.  
Барои Љумњурии Тољикистон масъалаи иҷтимоишавии сиѐсии 

љавонон дар шароити низоми нави сиѐсї талаботи навро пеш овард, ки 
бе он истифодаи дурусти неруи љавонон дар пешрафти давлати 
тозаистиќлол душвор буд. Бинобар ин, дар солњои соњибистиќлолї 
Њукумати Тољикистон нисбати масъалаи мазкур муносибати хоса пеш 
гирифт. Дар ин росто аввалин мулоќоти Роњбари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо љавонон 2 феврали соли 1993 дар шароити вазнини 
сиѐсии дохилї ба он равона гардид, ки минбаъд ин ќишри муњими 
кишвар рисолати худро дуруст дарк намуда, дар тањкими истиќлол ва 
рушди давлат ҳарчи бештар сањмгузор бошад. Пешвои миллат 
рисолати аввалиндараљаи љавононро он замон чунин муқаррар намуда 
буданд: «Љавонон аз хатоињои гузашта бояд сабаќ омўзанд, дар 
раванди минбаъдаи таърих муттањиду муттафиќ бошанд, вањдату 
якдилиро пеша кунанд» [1, 22]. 

Дар ‚Стратегияи сиѐсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон то соли 2020‛ масъалаи ҳарчи бештар ба таври амалӣ 
худтатбиқнамоии ҷавонон ва торафт боло бардоштани саҳм ва нақши 
онҳо дар рушди давлати миллӣ яке аз ҳадафҳои калидии сиѐсати 

давлатии ҷавонон қайд гардидааст. Чуноне ки дар банди 3-и стратегия 
гуфта мешавад: ‚Мақсади асосии сиѐсати давлатии ҷавонон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз фароҳам овардан ва таҳкими шароитҳои 
ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилӣ барои истиқрори шаҳрвандӣ ва 

худтатбиқнамоии иҷтимоии ҷавонон иборат мебошад‛[6]. Ба вуҷуд 
омадани чунин шароит ба ҷавонон яке аз роҳҳои боло бурдани сатҳи 
дониш, касбият ва бо ин восита иштирок намудан дар равандҳои 

иҷтимоиву сиѐсии ҳаѐти ҷомеа ба ҳисоб меравад. 
Иќрор шудан зарур меояд, ки аз имконият ва тавоноии зењниву 

љисмонии љавонон созмонњои сиѐсиву динї ва ќудратњои хориљї барои 
амалӣ намудани маќсадњои ѓаразноки сиѐсии хеш истифода менамоянд. 
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Бо маќсади рањої ѐфтан аз фиреби сиѐсї, пурзўр намудани иштироку 
сањми љавонон дар раванди созандагиву бунѐдкорї соњиби маърифати 
баланди сиѐсї ва зиракии сиѐсї будани онњо хеле муњим аст. Гузашта аз 
он, баланд бардоштани маърифати сиѐсиву њуќуќї ва динии љавонон 
кафолати таъмини амнияти кишварро ташкил медињад. Чӣ хеле ки 
муњаќќиќи тољик Шаъбонов Н.Н. ќайд менамояд: «Љавонон њамчун 
гурўњи муайяни љамъиятї аз љониби њизбу њаракатњо ва њатто шахсони 
алоњида њамчун ќувваи њимоятгар, тањрикдињанда ва ѐ 
муќовиматкунанда истифода гардиданашон мумкин аст» [7, 40]. Яъне, 
љавонон њамчун нерўи азими зењниву љисмонї метавонанд њам дар 
корњои ободиву созандагии кишвар ва њам баръакси он аз љониби 
њаргуна гурўњњо сафарбар гарданд. Аз ин рӯ, боло бардоштани сатҳи 
худогоҳии ҷавонон яке аз масъалаҳои муҳим буда, он ба ояндаи ҷомеа 
таъсири назаррас дорад. 

Масъалаи дигаре, ки бо тарбияи худшиносӣ алоқаманд аст, табдил 
додани шаҳрванди худшиносу худогоҳ ба ҳисоб меравад, ки вазифаи 

худро дар назди оила, ҷамъият ва давлат дарк намуда, манфиатҳои 
миллиро аз манфиатҳои шахсиву гурӯҳӣ боло гузорад. Агар ба 
таљрибаи Тољикистон назар намоем, дар солњои аввали 
соҳибистиқлолӣ бартарӣ додани манфиати гурўњ нисбат ба манфиатњои 
давлат оқибат ба ҷанги дохилӣ оварда расонид. Аз ин рӯ, мурољиат ва 
таъкиди пайвастаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

шањрвандон, махсусан ба ҷавонон, ки онњо манфиатњои милливу 
давлатиро аз манфиатњои шахсї ва гурўњӣ боло бардоранд, мањз ба 
њамин маќсад мебошад: «Ҳар як сокини мамлакат бояд амиқ дарк 
намояд, ки дар вазъи кунунии бисѐр ҳассосу печидаи ҷаҳон мо бояд 

сарҷамъу муттаҳид ва зираку ҳушѐр бошем, неъмати бузургтарини 
зиндагии халқамон, яъне истиқлолияту озодӣ, сулҳу оромӣ, суботи 
сиѐсӣ ва ваҳдати миллиро дар ҳама ҳолат ҳимоя кунем ва манфиати 
давлату миллатамонро аз тамоми манфиатҳои дигар боло гузорем»[8].  

Ба андешаи мо, дар раванди иҷтимоисозии сиѐсии ҷавонон дар 
зеҳни онҳо ташаккули додани тафаккури давлатї яке аз масъалањои 
асосии рушди истиќлолияти давлатї ба њисоб меравад. Тафаккури 
давлатї навъи мавќеи шахсї ва сатњи бинишест, ки фард моњияти 
давлат, ањамияти давлат, сиѐсати давлат ва манфиатњои давлатро дар 
сатњи зарурї дарк намуда, манфиатњои давлатиро аз манфиатњои 
шахсї, мањаллї, ќавмї, гурўњї ва њизбї болотар гузошта, ба масъалањо 
аз сатњи давлатї ва аз диди манфиатњои давлат нигариста, пеш аз њама, 
аз мавќеи манфиатњои давлат амал мекунад [2, 12]. Чунин тафаккур 
имкон медињад, ки њар як шахс, аз љумла љавонон, маќому љойгоњ, 
рисолати худро назди љомеаву давлат дуруст дарк намуда, барои 
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ташкили шароити мусоиди зиндагї, бунѐди давлати мутараќќї сањм 
гирифта, аз назари соњибмиллат, соњибфарњанг, озоду соњибњуќуќ, 
соњибтаќдир будан некназарона ба масъалањо муносибат намояд[5, 
114].  

Хулоса, дуруст пеш рафтани раванди иҷтимоисозии сиѐсии 
шаҳрвандон аз ҷониби ниҳодҳои иҷтимоисозӣ ба боло рафтани сатҳи 
худшиносии милливу дониши сиѐсӣ таъсири ҷиддӣ расонида, ба 

фаъолнокии онҳо мусоидат менамояд. 
Ба андешаи мо, нишонањои худшиносии шахс дар амалу 

кирдорњои зерини ў инъикос меѐбанд: 
1. Ҷавоне, ки аз таърихи гузашта сабақ меомӯзад ва аз он ифтихор 

менамояд; 
2. Шаҳрванде, ки бо дарки рисолати хеш дар назди оила, ҷомеа ва 

давлат вазифаи фарзандӣ ва шаҳрвандиашро сарбаландона адо 
менамояд; 

3. Волидоне, ки ба фарзанди худ таълиму тарбияи дуруст дода, дар 
ватандӯстиро ниҳоди ӯ бо сухану рафтори хеш талқин менамоянд; 

4. Омўзгоре, ки ба шогирдон содиќона таълим дода, онњоро дар 
руњияи худшиносиву ватандўстї тарбия менамояд; 

5. Шахс ва ѐ гурўње, ки ба Ватан хиѐнат намекунад ва манфиатњои 
миллиро аз манфиатњои шахсиву гурўњї боло мегузорад. 
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РЕАЛИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В сегодняшних реалиях антикоррупционная политика должна 
стать особенной, самостоятельной деятельностью государства, это 
существенно и в тех государствах, где наблюдается более или менее 
низкий уровень коррупции, особенно в транзитных странах, которые 
проводят экономические реформы после длительного дефицита права 
рыночной экономики и конкурентной среды. Постоянный процесс и 
пошаговые меры государства во взаимодействии с обществом в 
пределах принятых отдельным государством принципов 
конституционного строя для обеспечения сокращения факторов и 
состояния, формирующих и способствующих коррупции в разных 
сферах жизни – является антикоррупционной политикой. 

Исследование антикоррупционной политики берет своѐ начало с 
осмысления еѐ основных направлений. Эти установки свойственны 
обычно любой стране, даже той, где показатель коррупции не является 
опасным. Вместе с тем, значение характера антикоррупционной 
политики необходимо регулироваться соответственно установления 
отдельных мер, учитывая показатели сущностных анализов коррупции, 
сформированных на научном методе, а именно, после относительно 
скрупулѐзного изучения причин коррупции. Антикоррупционную 
политику нужно представить в виде общности разовых и непрерывных 
мер. Единичные меры могут претворяться в различных направлениях 
государственной и общественной жизни. Они возникают с учѐтом 
определѐнного состояния политической системы конкретного 
государства, объѐмов коррупции, положения законодательства. К 
единовременным мерам в нынешнем Таджикистане можно причислить, 
к примеру, такие, как: законодательное приведение возможного объѐма 
избирательных фондов в соотношении с реальными расходами на 
избирательные кампании; принятие закона об отстаивании интересов в 
целях создания прозрачной системы лоббирования интересов в 
законодательных органах; внедрение кодифицированной системы 
порядка подготовки и принятия административных решений, другой 
административной деятельности, связанной с отношениями 
госслужащих с физическими и юридическими лицами. 

Самостоятельную реализацию фактов единичных мер определяют 
по конкретным формальным основаниям (к примеру, принятие 
необходимого нормативного акта или заключении организационного 
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переустройства), Иное дело, в случае принятия, к слову, того или иного 
закона в качестве разовой меры, положение в данном сегменте 
коррупции не меняется. В данной ситуации антикоррупционная 
политика допускает, оценка причин непродуктивности и на этой базе – 
то есть правку соответствующей меры, или отказ от нее и поиск другой. 
От масштабов коррупции, политического и экономического устройства 
антикоррупционная политика стран включает и постоянные, 
всесторонние, универсальные меры. 

Наиболее частые меры антикоррупционной политики: 
деятельность специального антикоррупционного органа по борьбе с 
коррупцией; деятельность правоохранительных органов по 
обнаружению, купированию и выяснению фактов коррупции; 
деятельность контролирующих органов; мониторинг ситуации 
коррупции, а так же используя статистические, социологические и 
другие методы; мониторинг структуры институтов власти с позиции их 
рентабельности в противоборстве коррупции; антикоррупционное 
просвещение и воспитание. Правомерностью социально-правовых 
процессов является существование коррупции, ее немаловажная 
беспристрастная способность выражения в бюрократически 
основанных системах.  

Коррупция всегда присутствовала в бюрократическом 
государстве, о чем свидетельствует упадок бюрократического 
управления, его преобразовании в бюрократизм. Бюрократизм в свою 
очередь, представляет собой отдельно взятые проявления бюрократии, 
которые в организации управления и власти (причѐм, как в частных, 
так в государственных органах управления) выражаются в следующих 
аспектах: взяточничество, казнокрадство, канцелярщина, местничество, 
волокита, протекционизм, отписки и некоторые другие делающие 
работу соответствующей организации в большей или меньшей степени 
неэффективной с точки зрения целей и задач этой организации[1.18]. 

Антикоррупционная политика включает и постоянные меры, 
которые являются мерами, универсальными для разных государств, то 
есть не зависят от масштабов коррупции, политического и 
экономического устройства. К постоянным мерам антикоррупционной 
политики следует отнести: разработку на определенный период самой 
антикоррупционной программы; деятельность специализированного 
антикоррупционного органа по противодействию коррупции; 
деятельность правоохранительных органов по выявлению, пресечению 
и расследованию фактов коррупции; деятельность контролирующих 
инстанций; мониторинг состояния коррупции, в том числе 
посредством статистических, социологических и иных методов; 
мониторинг системы институтов власти с точки зрения их 
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эффективности в противодействии коррупции; антикоррупционное 
просвещение и воспитание [2. 61]. 

Антикоррупционная политика имеет свои процессы развития. 
Имеется в виду последовательность основных шагов и содержании 
систем данной политики. По этому критерию антикоррупционную 
политику необходимо разделить на следующие группы: 

 исследование и составление антикоррупционных программ; 

 организация антикоррупционных мероприятий; 

 прогнозирование и исследование ситуации коррупции и еѐ 
развитии;  

 подготовка специальных антикоррупционных законопроектов; 

 экспертиза законопроектов; отчетность государственных органов 
с целью мониторинга эффективности их антикоррупционной 
деятельности. 

Обязательно нужно усилить контроль над ведомственным 
нормотворчеством и ввести функционирующую экспертизу 
законодательства на «антикоррупционность» надлежащим органам. 
Особая роль в этой системе процедур должно быть уделено пропаганде 
и образованию. Данная совокупность мер должна реализоваться в 
следующем направлении: распространение наглядных примеров 
результативных антикоррупционных программ в других  государствах; 
противостояние в средствах массовой информации об обреченности 
республики на коррупцию; поощрение деятельности общественных 
организаций, наблюдающих случаи, практику и методологию 
коррупции в Республике Таджикистан и пропагандирующих 
полученную ими информацию; исследование, неизменное практическое 
использование в средствах массовой информации показателей уровня 
коррумпированности, содействующие сопоставлять регионы, отрасли, 
предприятия; безустанное уведомление общества о состоянии 
реализации антикоррупционной программы. 

К одному из ключевых аспектов комплексной программы по 
борьбе с коррупцией необходимо причислить стратегию 
антикоррупционного законодательства, включающего в себя как 
создание собственно антикоррупционных законов, так и устранение 
норм и положений, способствующих и порождающих коррупцию в 
действующих законах, и в разрабатываемых законопроектах во всех 
сферах деятельности государства. 

Противодействие коррупции является составной частью 
внутренней и внешней политики Республики Таджикистан, разработка 
и осуществление которой начинается с высшей политической воли 
руководства государства. Эффективность противодействия коррупции 
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зависит от активного участия всех ветвей государственной власти и 
гражданского общества в процессе его осуществления [3.1]. 

В тройку самых коррумпированных органов Таджикистана в 2020 
году попали исполнительные органы государственной власти, сферы 
образования и здравоохранения. Спутник Таджикистан сообщает, что 
«…за прошедшие полгода сотрудники агентства выявили 1 218 
коррупционных преступлений, из которых 482 квалифицируются как 
тяжкие. Отмечается, что за 6 месяцев больше всего дел заведено на 
сотрудников исполнительных органов госвласти Таджикистана - 116 
фактов. 

Сфера образования и науки стоит на втором месте. В ней 
зафиксировано сразу 88 преступлений. Замыкает тройку самых 
коррумпированных органов сфера здравоохранения и социальной 
защиты населения. Тут зафиксировано 41 преступление. В банковской 
сфере зарегистрированы 96 фактов, в сельском хозяйстве - 71, в органах 
юстиции выявлен 21 случай, а в системе труда, миграции и занятости 
населения - 22 преступления [4]. 

Несмотря на то, что особое внимание в антикоррупционной 
политике уделяется на предотвращение или сокращение условий, 
содействующих и ослабляющих коррупционную деятельность, это не 
снимает актуальности обязательной модернизации методов выявления 
и пресечения коррупционных преступлений, а также деятельности по 
сбору и анализу доказательств преступлений с целью наказания 
причастных в суде. Антикоррупционная политика включает 
упорядочение системы, структуры и функций органов исполнительной 
власти. Это направление является основной частью тех мер, которые 
называются административной модификацией. Имеется в виду 
постоянное общественное и государственное внимание к данному, 
очень важному сегменту, где находятся относительно опасные 
коррупционные ниши. 

Для уравнивания слабых звеньев в организации исполнительной 
власти, необходимо в нормативных актах развѐрнуто прописать 
процедуры принятия управленческих решений, ясно формализовать 
обязанности для чиновников и других скрытых коррупционеров. 
Необходимо разработать механизм, сдерживающий появлению новых 
коррупциогенных правовых норм, порождающих должностные 
нарушения. Для этого, на законном уровне необходимо реализовать 
проведение независимой научной и общественной экспертизы в 
отношении законодательства о службе и экономического 
законодательства, с привлечением к ответственности создателей 
законов, провоцирующих коррупционные действия. 
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Среди ключевых механизмов совершенствования 
антикоррупционного законодательства следует назвать 
информационно-правовой компонент, направленный на создание 
механизма беспрестанного, электронного контакта личности с 
государством, организации открытости в совершении денежных 
безналичных расчетов. В технологически передовых странах, 
информационные средства помогают произвести переход к 
электронным паспортам, электронному голосованию и проверке 
результатов в общей информационной базе, а также совершению 
сделок, имущественных прав и их регистрации на расстоянии с 
последующим взысканием налогов в автоматическом режиме. 
Надлежит учесть международный опыт при разработке 
общенациональной антикоррупционной программы, динамично 
сотрудничать с международными организациями, действующими в 
области борьбы с коррупцией и организованной преступностью. В 
постсоветском пространстве, проблема коррупции непрерывно 
присутствует как объект для обсуждения в СМИ, заседаниях 
правительств и слушаниях различных комитетов и 
правоохранительных органов. Хотя в современном обществе борьба с 
коррупцией заявляется как потребность решения серьѐзной социальной 
проблемы, в этом направлении она то и дело сводится к выходу 
некоторых указов Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона.  

Скорее всего, доверенные интересы элитных групп в обществе 
играют более важную роль, чем действенное развитие нашего 
общества.  

Социально-экономическая и политическая ситуация в 
Таджикистане в последние годы вынуждена  упоминать о коррупции, 
так как после прекращения внутреннего вооруженного конфликта 
функции правоохранительных органов обращены против 
экономических преступлений, в частности на борьбу с коррупцией. 
Примером может послужить ежегодный доклад Президента Республики 
Таджикистан, где он подчеркивает, что коррупция является основным 
препятствием на пути развития национальной экономики. 
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ОМИЛЊОИ БУНЁДИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛИИ 

ТОЉИКИСТОНИ СОЊИБИСТИЌЛОЛ 
 

Мавзўи мазкур воќеан аз якчанд љињат рўзмарра ва талаби замон 
мањсуб меѐбад. Якум, љомеаи муосири Тољикистон дар таърихи навини 
худ бинобар шароити сиѐсї бори аввал соњиби истиќлолияти сиѐсї 
шуда, барои бунѐди давлатдории миллї рў ба рў мегардад. Раванди 
сиѐсї аз он дарак медињад, ки дар ин роњ Тољикистони тозаистиќлол бо 
вуљуди надоштани таљрибаи кофии далатдорї ба мушкилоти мухталиф 
мувољењ мегардад. Дуввум, низоми љадиди муносибатњои сиѐсї ва 
сиѐсати глобалї, бархўрди ќутбњои сиѐсї ва тањољуми нерӯњои 
манфиатдор, инчунин, раванди шадиди љањонишавї ва таъсири 
њалокатбори он ба давлатњои навбунѐди миллї таќозо менамояд, ки 
пањлуњо, омилњо ва роњњои бунѐди давлатдории миллии Тољикистони 
соњибистиќлол мавриди тадќиќоти амиќ ва пажўњишоти жарфтаре 
ќарор гирад. 

Ба масъалаи давлат олимони давру замони мухталиф таваљљӯњ 
зоњир кардаанд. Аз љумла, асарњои классикии Платона, Аристотеля, Т. 
Гоббса, Дж. Локка, Т. Мора, А. Смита, К. Маркса, Ф. Энгельса и М. 
Вебера ба ин мисол шуда метавонанд.  

Андешаҳои муњаќќиќони барљаста Волтер, Ж-Ж. Руссо, Ш.Л. 
Монтеске, И.Г. Гердера, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегел, К. Маркс, Ф. 
Энгелс, М. Вебер ба масъалаи мазкур бахшида шудааст. Инчунин, 
муњаќќиќон Э. Геллнер, Т. Нейрн, М. Хетчер, Б. Андерсон, Э. Смит, М. 
Манн, Э. Хобсбаум, К. Дойч, Т. Лукман ва П. Бергер, Ю. В . Бромлей, 
Ю.И. Семѐнов, С.Е. Рыбаков, Ю. Д. Гранин, В.А. Тишков, Ю.М. 
Борода, С.В. Чешко ва дигарон масъалањои миллат, миллатгарої, 
давлатдории миллї ва асосњои назариявии давлатдории миллиро  
коркард ва таҳлил кардаанд. 

Маълум мегардад, ки мафњуми «давлати миллї» ба мафњуми 
миллат, истиќлол, миллатгарої ва њокимият марбут мебошад. 
Мафњуми мазкур дар луѓати фалсафї чунин эзоњ ѐфтааст: «Давлати 
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миллї шакл ва дараљаи муайяни инкишофи давлат буда, ба 
истиќлолияти миллї асос ѐфтааст ва иродаи ин миллатро ифода 
менамояд. Бинобар ин, марњилаи ташаккулѐбии давлатњои миллї 
њамчун шакли худмуайянкунии сиѐсии миллатњо пас аз имзои 
шартномаи Вестфал вусъат меѐбад. Дар шакли идеалї чунин давлат 
дар заминаи принсипи «як миллат – як давлат» барпо мешавад» [1]. 
Мафњуми «давлати миллї» аз љониби муњаќќиќони улуми сиѐсї ба 
таври мухталиф шарњ дода шудааст. Масалан, Г.Т. Тавадов давлати 
миллиро чунин шарњ медињад: «Давлати миллї – ин давлате мебошад, 
ки аз љониби як халќ (миллат) дар њудуди миллї ташкил карда шуда, 
истиќлолияти сиѐсї ва мустаќилияти мардумро дар бар мегирад» [2, 
275]. 

Мо дар ин мақола асосан масъалаи омилњо ва роњњои 
тањкимбахши бунѐди давлатдории миллии Тољикистони 
соњибистиќлолро мавриди тадќиќ қарор медиҳем. Маълум мегардад, ки 
олимони соња як ќатор омилњои универсалиро нишон медињанд, ки онњо 
ба ташаккули давлатдории миллї мусоидат менамоянд: 

 ташаккули њудудї ва сарњадоти давлатии муайян; 

 зуњури андешањои миллї ва идеологияи умумидавлатї, ки дар 
асоси таљрибаи таърихї њосил гардидааст; 

 ташаккули фазои ягонаи иттилоотї ва инњисори он аз љониби 
давлат; 

 ташаккули фазои ягонаи иќтисодї;  

 ташкили давлати мутамарказ, механизми идоракунии ягона 
барои тамоми ќаламрави мамлакат; 

 инњисори истифодаи легитимии маљбуркунии давлатї. 
Њузур доштани омилњои дар боло зикрѐфта, дар раванди 

давлатдории миллї  шарти муњим арзѐбї мегардад. Бояд тазаккур дод, 
ки анъанаи давлатдории тоҷикон таърихи беш аз дуюнимњазорсола 
дошта, таърихшиносон онро шартан ба замони ќадим, асрҳои миѐна ва 
давраи нав ҷудо мекунанд, ки дар он омилњои ташаккулдињандаи 
давлатдории миллї мушоњида мегарданд. 

Давлати Сомониѐн яке аз давлатњои мутамарказ ва тавонои 
асримиѐнагии тољикон мањсуб ѐфта, дорои таъриху тамаддуни ѓанї ва 
азамату шањомати пуршукўњ буд. Аз ин лињоз, омўзиши вижагињои 
тамаддун, давлатсозї, давлатдорї ва низоми он, идораи маъмурї дар 
маљмўъ анъанаи таъмини сулњу амн ва суботи љомеа аз ањамият ва 
арзиши илмї, тарбиявї холї нест. Зеро таърихи давлатдории 
Сомониѐн ибратомўз буда, умури идораи он минбаъд аз љониби 
давлатњои дигари ба сањнаи таърих омада истифода гардид. 
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Низом ва умури давлатдории Сомониѐн аз љониби муаррихон, 
љуѓрофишиносон, сиѐсатмадорон, олимону муњаќќиқон ва 
ховаршиносони ватанию хориљї мавриди тањќиќу омўзиш ќарор 
гирифтааст. Аз љумла, академикон Б.Ѓафуров, Н.Неъматов, 
А.Мухторов ва шарқшиносони машњур В.В.Бартолд, А.А.Семенов, 
М.Нољї, Р.Н.Фрай ва дигарон дар ин бора таълифоти пурарзиш 
офаридаанд. Чунон ки маълум аст, баъди таназзули Давлати Сомониѐн 
халқи тоҷик аз давлатдории миллии хеш маҳрум монда буд ва дар 

ҳудуди давлатдориҳои бегонаи аљнабї  зиндагӣ мекард. Танњо дар 
ибтидои садаи ХХ бо шарофати Ҳокимияти Шӯравӣ халқи мо имкон 
пайдо кард, ки давлати хешро созмон диҳад. Ҳарчанд, ки раванди 
бунѐди ин давлат тӯлонӣ ва пур аз муборизаҳо буд, бо вуҷуди он, 

шароити фароҳамомадаи ибтидои асри ХХ имкон дод, ки мо имрӯз 
давлати соҳибистиқлоли хешро бо номи Тоҷикистон дошта бошем.  

Муњаќќиќи ватанї А.Н. Мањмадов ба масъалаи истиќлолияти 
сиѐсї њамчун омили тањкимбахши давлатдории миллї таваљљўњ зоњир 
намуда, ањамияти истиќлолияти сиѐсиро дар бунѐди давлати милливу 
иљтимої нишон медињад [3]. Бояд ќайд намоем, ки «роњи ба даст 
овардани соњибистиќлолии Тољикистон њарчанд њамвору яксон набуд, 
вале мардуми шарафманди мо ба хотири тањкими пояњои далатдории 
миллї, њифзи марзу бум ва њимояи манфиатњои миллї саъю талошњои 
зиѐде намудаанд» [4, 117]. Ба даст овардани истиќлолияти давлатї ба 
мо имконият дод, ки барои татбиќи барномањои бесобиќаи рушди 
соњањои гуногуни њаѐти љамъиятї, ки имрўз симои кишварамонро ба 
куллї дигаргун сохтаанд, талош намоем. Пешрафтњои дар ин самт 
бадастовардаамон њама самараи истиќлолияти сиѐсї мебошанд. Дар 
даврони соњибистиќлолї Тољикистон бо 178 кишвари љањон робитањои 
дипломатї барќарор карда, узви фаъоли созмонњои бонуфузи 
байналмилалї ва минтаќавї гардид. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар мавриди 

ањамияти ин санаи таърихї чунин ибрози андеша намудаанд: “Маҳз 
истиќлолият ба мо имконияти таърихиеро фароњам овард, ки ватани 
худро соњибї кунем, давлатдории миллии худро барпо намоем, суннату 

арзишҳои миллиамонро эҳѐ созем, ормонҳои деринаи халќамонро амалї 
гардонем ва зиндагии озодонаи мардумамонро ба роњ монем”. 

Эъломияи истиќлолияти давлатии Тоҷикистон ва оѓози бунѐди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар харитаи сиѐсии ҷаҳони имрӯза њамчун 

давлати соњибихтиѐру соҳибистиқлол ва дорои ҳамаи аломату рукнҳои 
давлатдорӣ – умумияти забону њудуд ва фарҳанг, халќи дорои 
тамаддуни оламшумул, рамзҳои давлатї – Суруди миллӣ, Парчами 
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давлатӣ ва Нишони давлатї, пойтахт, асъоримиллӣ – сомонӣ ва яке аз 

марказҳои тамаддуни ҷаҳонӣ арзи ҳастӣ дорад, ки ин аз эљоду бунѐди 
давлатдории миллии мо дарак медињад ва боиси ифтихори ватандории 
ҳар яки мо мебошад. 

Дар таљриба ва амалияи њукуматдорї яке аз омилњои муњими 
бунѐд ва рушди давлатдории миллї мављудияти сарвару пешвои 
бузурги сиѐсї мањсуб меѐбад. Дар таърихи сиѐсии Тољикистон чунин 
шахсияти нодир Эмомалї Рањмон мебошад. Дар Анљумани таърихї 
фарзанди барӯманди миллат Эмомалї Рањмон ба њайси Раиси Шўрои 
Олии Љумњурии Тоҷикистон интихоб шуд. Ба ќавли устоди равоншод 
Лоиќ «Рањми парвардигори мо омад», ки чунин шахсият дар он солњои 
пурдањшат сарварии миллату давлати моро ба ӯњда гирифт. Пас аз ин 
маљрои давлатдории тољикон роњи љадидро пеш гирифт, ки ин роњ роњи 
њаѐти дурахшон, роњи саодат, роњи адолат, роњи созандагӣ, роњи вањдат 
ва роњи худшиносию мењанпарастї буд. Дар ин љода Иљлосияи 
таќдирсозро дар таърихи навини Тољикистони соњибистиќлол дар 
њаќиќат нуќтаи тањаввул ва омили сарнавиштсоз, омили муњими бунѐди 
давлатдории миллї њисобидан мумкин аст. 

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки аз рўзњои аввал Асосгузри сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалї Рањмон масъулияти роњбариро хуб дарк намуда, ба бунѐди 
давлати миллї мусоидат кард. Дар ин радиф файласуфи Чини ќадим 
Конфутсий мегўяд, ки «Некон ба њукми виљдон анљоми вазифа 
мекунанд ва бадон ба хотири рутба ва маќом». Таҷрибаи солњои 
минбаъда нишон дод, ки Пешвои миллат Эмомалї Рањмон бо 
талошњои созандаи хеш тавонист љанги хонумонсӯзи шаҳрвандиро бо 
Вањдати миллї мубаддал созад. 27 июни соли 1997 баъди талошњои 
њадафмандонаи Пешвои миллат мо ба шароити сулњу вањдат расидем. 
Тољикистони мо тайи ин муддат бо роњбарии Эмомалї Рањмон дар 
тараќќиѐти њама соњањо муваффаќ гаштааст. Аксари муњаќќиќони илми 
таъриху сиѐсатшиносї ба ин назаранд, ки таъмини сулњу вањдат дар 
кишвар бузургтарин ва бебањотарин хизмати Эмомалї Рањмон 
мебошад. Таъмини ваҳдату оромӣ дар мамлакат таќдири ояндаи 
давлатдории миллии тољиконро мустањкам намуд. Файласуфи олмонї 
Освалд Шпенглер дар ин њошия мегўяд: «Мардони бузурги таърих 
сарнавишти миллатњоро таъйин мекунанд». 

Яке аз омилњои тањкимбахши давлатдории миллї бунѐди асосњои 
сохтори констиутсионии кишварамон мањсуб меѐбад. Ќабули 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва дар ин замина баъди беш аз 
ду даҳсолаи амали Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мањз ҷиҳати 
такмили қонунияти конститутсионӣ пояҳои демократии давлати 
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Тољикистон ва вањдати миллї мустаҳкам шуданд. Дар ин замина 
ќадами муњим дар роњи бунѐди давлати миллї, давлатсозї ва 
давлатдории тољикон ин ба вуљуд овардани низоми нави њуќуќи миллї 
ба њисоб меравад. Тарњрезии низоми нави њууќї њамчун тањкурсии 
бинои давлати нав, роњу василаи эъмори он заминаи рушди устувори 
сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, ѓоявї ва дар маљмуъ тантанаи демократия, 
њуќуќ ва озодињои инсон, фароњам овардани шароиту имкониятњо 
барои бунѐди љомеаи шањрвандї гардид. 

Таѓйиру иловањо ба Конститутсия, ислоњоти конститутсионї ва 
рушди низоми њуќуќї тањти сарварии Пешвои миллат низоми њуќуќии 
мамлакатро дигаргун сохта, онро ба низоми давлати комилан 
мустаќили миллї табдил дод. Ислоњоти конститутсионї ва рушди 
низоми њуќуќї тањти сарварии Пешвои миллат асосњои сохтори 
конститутсионии мамлакатро такмил дода, онро ба низоми давлати 
комилан мустаќили миллї табдил дод.  

Маврид ба тазаккур аст, ки Љумњурии Тољикистон дар баробари 
ба даст овардани истиќлолияти сиѐсї якчанд амалњо ва чорањои 
зарурии судмандро анљом дод, ки онњо дар роњи эљод ва бунѐди 
давлатдории миллї њамчун омили муайянкунанда ва мусоидаткунанда 
баромад карданд. Аз љумла, барқарории сулҳу ваҳдати миллӣ, эҳѐи 
фарҳангу тамаддун ва санъати миллии тоҷикон, густариши арзиш ва 
ҷойгоҳи забони тоҷикӣ, низоми маориф ва таълиму тарбия, соҳаи 
сайѐҳӣ, таҳқими сиѐсати давлатии ҷавонон, рушди соҳаи фарҳанг, 

ҳамчун таҷассуми симои маънавии халқ, муттаҳидсозандаи нерўҳои 
зеҳнӣ, баѐнгари таърихи гузаштаву муосир, оину анъана, муқаддасоти 
миллӣ ва ташаккулдиҳандаи одобу ахлоқи ҳамида мебошанд. 

Муайян гаштани чањор самтњои стратегии рушди устувори 
Тољикистон ва дастовардњои назаррас дар ин љода пояњои давлатдории 
миллии кишваро бештар мустањкам намуд. 

Пазируфта шудани ташаббусњои миќѐси љањонии Пешвои миллат 
аз љониби Созмони миллали муттањид, аз љумла, «Соли байналмилалии 
оби тоза, 2003», «Соли байналмилалии њамкорї дар соњаи об, 2013», 
«Дањсолаи байналмилалии амалиѐти «Об барои њаѐт, 2005-2015» ва 
«Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» 
мавќеъ ва нуфузу эътибори байналмилалии Љумњурии Тољикистонро 
устувор гардонид. 

Ба андешаи ин љониб таќвияти њувияти миллї омили муњиме дар 
самти рушду тањкими давлатдории миллї ва њифзи арзишњои миллї аз 
таъсири манфии љањонишавї мебошад. Таќвияти давлатдории миллиро 
дар шароити имрўзаи љањонишавї бе мустањкам намудани њувияти 
миллї тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Њамчунин, дар баробари ин 
рушди њувияти миллї метавонад омили наљотбахши кишвар ва 
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давлатдории миллї аз њар гуна хатарњои муосир аз ќабили ифротгарої 
ва терроризм, мољароњои ќавмиву мазњабї ва дигар муаммоњои 
зуњурнамуда дар шароити имрўза гардад. Аз ин рў, омўзиши 
масъалањои алоќаманд ба таќвияти њувияти миллї дар шароити кунунї 
муњим ва њалталаб мебошад. Хусусан, пас аз ба даст овардани 
соњибистиқлолї дар Љумњурии Тољикистон масоили зиѐде ба миѐн 
омаданд, ки онњо ба ташаккули њувияти миллї ва худшиносии миллї 
иртибот доштаанд. Масъалаи аввалине, ки дар ин маврид ба миѐн омад 
бањсњо дар атрофи доираи фарогири њувияти миллї буд [5, 156-164]. 
Ќобили зикр аст, ки масоили марбут ба ташаккули њувияти миллї дар 
шароити љањонишавї, афзоиши рўзафзуни таъсири идеология ва 
љараѐнњои ба љомеа бегона дар аксарияти кишварњои пасошуравї дар 
кори давлатсозиву давлатдорї мавриди таваҷуњи хос қарор доранд. 
Зеро «ташаккули давлати нав ва рушди њамаљонибаи он ба эњѐи 
њувияти миллї робитаи ногусастанї дорад» [6,190]. 

Дар мавриди наќши њувияти миллї дар њифзу њимояти давлати 
миллї аз таъсироти манфии љањонишавї сиѐсатшиноси тољик А. 
Рањнамо андешаи љолиберо ироа намудааст. Ба андешаи ў суръати 
мањвшавии њар арзиш ва суръати мањвшавии њар миллат дар раванди 
љањонишавї ба сатњ ва умќи фарњанг ва њувияти миллии аъзои он ва 
хусусан, сатњи њувияти миллї вобаста хоњад буд. Ў чунин мешуморад, 
ки миллатњои дорои њувияти ќавї ва давлатњои худшинос ба осонї дар 
раванди љањонишавї мањв нахоњанд шуд [7, 21]. 

Дар Тоҷикистон масъалањои ташаккули њувияти миллї дар 
шароити басо мураккаби мољарои дохилї ва таъсири идеологияи 
берунї сурат мегирифт. Дар ин маврид маводи матбуоти даврии њамон 
солњо (солњои 90-уми қарни гузашта) шањодат медињад. Дар сањифањои 
матбуоти ин давра бањсу мунозирањои доманадор роҷеъ ба роњњои 
мухталифи сохтмони давлати нави миллї пешнињод мегардиданд. Аз 
ҷумла, оид ба ин масъала маќолаи барномавии олимони маъруфи 
тољик И. Усмонов ва А.Сатторзода «Зарурати ташаккули андешаи 
миллї» ба нашр расида буд, ки дар он 11 банд перомуни роњњои 
ташаккули ѓояи миллии тољикон пешнињод гардидааст. Дар ин мақола 
аз ҷумла омадааст: «Имрўз мо беш аз пеш ба муайян кардани ѓояи 
миллї ва ташаккули миллати ягона эњтиѐљ дорем. Зеро дар шароити 
њозираи давраи гузариш аз низоми тоталитарї ба сохти демократї, 
танњо ташаккули ѓояи миллї ва миллати ягона метавонад моро аз 
вазъияти буњронї наҷот бахшад» [8, 22]. Рўйдоди дигари муњим, нашри 
китоби Президенти Љумњурии Тољикистон тањти унвони «Чењрањои 
мондагор» дар фањми њувияти миллї ва масъалаи худшиносии миллї 
сањми назаррас дорад [9, 364].  
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Хулоса, таќвияти њувияти миллї ва боло бурдани худшиносии 
миллї яке аз омилњои муњими тањкими давлатдории миллї ва њамчунин 
њифзи он аз њар гуна таъсироти манфии раванди љањонишавї мањсуб 
меѐбад. 

Ба аќидаи сиѐсатшиноси ватанї Абдулло Рањнамо омили 
тањкимбахши эљоду бунѐди давлатдории миллї дар нињоди 
шањрвандон њанўз аз синни хурдсолї ташаккул додани тафаккури 
давлатї, рўњияи давлатмењварї ва њисси ватандўстї ба њисоб меравад. 
Муњаќќиќи соња аќида дорад, ки дарки чунин масъалањои мураккаб аз 
тарафи шањрвандон ба татбиќи як барномаи амиќи таълимї ва 
тарбиявї эњтиѐљ дорад, ки ба воситаи он маърифат ва огоњии сиѐсии 
мардум ба сатњи зарурї бардошта шуда, дар ин раванд бояд ба он ноил 
гардем, ки њар як сокини Тољикистон, хусусан, ќишри сиѐсию идории 
љомеа таърихи ташаккули давлатдории миллї, зарурати њифзи 
давлатдории миллї, ањаммияти истиќлолу соњибихтиѐрї, тањдидњои 
мављуда ба давлатдории мо, оќибатњои амалии аз даст додани 
давлатдори миллї ва ѓайраро бо тамоми вуљудаш дарк намояд. Пас, 
иљрои ин вазифаи таърихї фаќат дар њолати ташаккули тафаккури 
давлатї имконпазир мебошад. 

Тафаккури давлатї навъи мавќеи шахсиятї [10] ва сатњи 
бинишест, ки фард моњияти давлат, ањаммияти давлат, сиѐсати давлат 
ва манфиатњои давлатиро дар сатњи зарурї дарк намуда, манфиатњои 
давлатро аз манфиатњои шахсї, мањаллї, ќавмї, гурўњї ва њизбии худ 
болотар гузошта, ба масъалањо аз сатњи давлатї ва аз диди манфиатњои 
давлат нигариста, пеш аз њама, дар ростои манфиатњои давлат амал 
мекунад. 

Набудани тафаккури давлатї чунин оќибатњо дорад: 
- боиси парокандагии нерўи миллї мегардад; 
- боис мегардад, ки муњити љамъиятию сиѐсї њамеша носолим ва 

муташанниљ бошад;  
- раванди ташаккули нињоии миллатро кунд мекунад; 
- имкон намедињад, ки давлат ба љомеа њамчун давлат нигоњ кунад; 
- боис мешавад, ки љомеа низ ба давлат нигоњи ѓайрисолим дошта 

бошад; 
- амният ва сарнавишти давлатро зери хатари љиддї ќарор 

медињад; 
 Њамин тавр, шаклгирии тафаккури давлатї ва ташаккули 

мактаби давлатдории миллї аз масъалањои асосии давлатдории 
муосири тољикон буда, сарнавишти ин давлату миллат дар кўтоњмуддат 
ва дарозмуддат ба чигунагии њалли ин масъала вобастагии зиѐд дорад. 
Набудани тафаккури давлатї имкон намедињад, ки имрўз як силсила 
масъалањои њаѐтан муњимми давлатдорї ва эњѐи миллї њалли муносиби 
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худро ѐфта, рушди устувори сиѐсї, фарњангї ва иљтимоии давлати 
миллї таъмин гардад.  

Ба андешаи мо, ба роњ мондани омўзиши роњњо ва омилњои 
тањкими давлатдории миллї дар раванди соатњои тарбиявї ва ташкили 
курси махсуси таълимии «Рушди давлатдории миллии Тољикистони 
соњибистиќлол» барои ихтисоси сиѐсатшиносї барои боло бурдани 
ҳуввияти миллии ҷавонони донишҷӯ мусоидат хоҳад кард. 
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АЗ ТАЪРИХИ АФЗАЛИЯТЊОИ РУШДИ САНОАТИ 

ТОЉИКИСТОН (1946 - 1985) 
 

Солҳои аввали баъд аз ҶБВ барои тамоми мамлакат, аз ҷумла 
Тоҷикистон замони хеле душвор ва пурмашаққат ба ҳисоб меравад. 
Даҳшати харобиовари онро ҳар як оилаи шӯравӣ аз сар гузаронидааст, 
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аммо коргарон, колхозчиѐн ва зиѐиѐн ба ҳамаи он маҳрумият тоб 

меоварданд, то ки мамлакат хоҷагиҳои осебдидаро  ба зудӣ аз нав 
барқарор намояд. 

Дар ҳарбу зарби аз нав барқарор намудан ва инкишофи 

минбаъдаи хоҷагии халқи мамлакат ҳиссаи РСС Тоҷикистон ҳам бузург 
мебошад. 

Ду инсони барӯманд, ду фарзанди баномуси миллат – Бобоҷон 

Fафуров ва Ҷаббор Расулов дар сарнавишти таърихи ҷумҳурӣ ва 
халқҳои он ба набарди умумихалқӣ дар бобати рафъи осори ҷанг ва 
қомат афрохтани сарзаминамон нақши беназир доранд. Аввали соли 
1946 Б.Fафуров Котиби якуми КМ Партияи Коммунистии 
(болшевикии) Тоҷикистон ва Ҷ.Расулов Раиси Совети Вазирони 
ҷумҳурӣ таъин гардиданд. Комѐбиҳои ҷиддии ҳама соҳаҳои иқтисодиѐт, 

иҷтимоиѐт, тараққиѐти маориф, илму санъат бо фаъолияти ҳардуи онҳо 
зич алоқаманд аст. 

Ҷаласаи Шӯрои Олии СССР 12 марти соли 1946 лоиҳаи нақшаи 
тараққиѐти хоҷагии халқи мамлакатро барои солҳои 1946 – 1950 қабул 

кард. Вазифаи асосии СССР дар панҷсолаи чорум аз ин иборат буд, ки 
ноҳияҳои зарардидаи мамлакат ба ҳолати пештара оварда шуда, 
дараҷаи пешазҷангии саноат ва хоҷагии қишлоқ аз нав барқарор карда 

шавад ва баъд аз ин дараҷа ба дараҷа хеле пеш равад. 
Дар навбати аввал аз нав барқарор кардан ва тараққӣ додани 

саноати вазнин пешбинӣ шуда буд, зеро бе онҳо иҷрои дигар соҳаҳои 
хоҷагии халқ мумкин набуд. Пешбинӣ шуда буд, ки дар ҳамин замина 

рушди хоҷагии қишлоқ ва саноат, истеҳсоли навъҳои гуногуни молҳои 
истеъмоли халқ, ривоҷ додани савдо имконпазир мегардад. Дар 
мамлакатамон, аз ҷумла дар Тоҷикистон, асосан дар бадали як сол – 
соли 1946 истеҳсолот ба ҳолати мӯътадили кору меҳнат гузашта, тарзи 

осоиштаи азнавсозии хоҷагӣ ба анҷом расид. 
Моҳи марти соли 1946 ангиштканони Шӯроб ба тамоми 

коркунони саноат ва нақлиѐти Тоҷикистон бо чунин даъват муроҷиат 
карданд, ки барои пеш аз мӯҳлат иҷро кардани панҷсола мусобиқаи 

сотсиалистиро вусъат диҳанд. Аҳли ҳамаи корхонаҳои саноатии 
Тоҷикистон ташаббуси ангиштканони Шӯробро дастгирӣ намуданд. 

Натиҷаи ин иқдоми кӯҳканон самараи хуб дод: аксари корхонаҳои 
саноатӣ нақшаҳои истеҳсоли соли 1946 барзиѐд иҷро карданд. 

Партияи Коммунистии (болшевикии) Умумииттифоқ – ВКП(б) ба 
тарзи анъанавӣ нақшаҳои азими барқарор намудану боз ҳам инкишоф 
додани хоҷагии халқро дақиқ муайян намуда, оммаи меҳнаткашонро 
барои фатҳи марраҳои нави истеҳсолӣ пайваста ҳидоят менамуд.  
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Соли 1946 бо ташаббуси металлургҳои Макеевка ва як қатор 

заводҳои Москва дар роҳи пурра ва барзиѐд иҷро намудани плани 
панҷсолаи чорум (1946 – 1950) мусобиқаи сотсиалистии умумиттифоқӣ 
сар шуд. 

Мӯъҷизаҳои меҳнатии коргарон ва мутахассисон дар ҷабҳаи 
барқарор намудани корхонаҳои саноатӣ, конҳо ва истгоҳҳои барқӣ ба 
қаҳрамониҳои давраи ҷанг монанд буданд. Дар соли 1948 ҳаҷми 

истеҳсоли саноатии СССР аз дараҷаи пеш аз ҷанг гузашт. Саноат дар 
муддати ниҳоят кӯтоҳ аз нав барқарор карда шуд. Баъди ҷанги 
шаҳрвандии солҳои 1918 – 1920 барои аз нав барқарор намудани 

хоҷагии мамлакат шаш сол лозим шуда буд. Акнун барои аз нав 
барқарор кардани саноат қариб дуним сол кифоя кард. 

Кам шудани хароҷоти ҳарбӣ имконият дод, ки маблағгузории 
асосӣ ба хоҷагии халқ хеле зиѐд карда шавад. Дар замони осоишта дар 

корхонаҳо шароити мӯътадили меҳнат аз нав барқарор карда мешуд. 
Аҳолӣ ба чизҳои заруртарин – ба хӯрокворӣ, сарулибос, пойафзол, 
манзилгоҳ, ҷиҳози рӯзгор мӯҳтоҷ буд. 

Дар соли 1948 ҳаҷми саноатии СССР аз дараҷаи пеш аз ҷанг 

гузашт. Саноат дар муддати ниҳоят кӯтоҳ аз нав барқарор карда шуд. 
Афзоиши саноат ва комѐбиҳои тараққиѐти хоҷагии халқ имконият 
доданд, ки дараҷаи некӯаҳволии моддии халқи шӯравӣ баландтар 
шавад. Соли 1947 ба ҷои аз рӯи норма тақсим намудани озуқа савдои 

давлатӣ ва кооперативӣ вусъат дода шуд. Ислоҳоти пул рӯйдоди 
муҳими он солҳо буд. Дар муддати солҳои 1947 – 1950 нархи молҳои 
сермасраф се дафъа арзон карда шуд. Даромади коргарон, хизматчиѐн 
ва деҳқонон хеле афзуд. Дараҷаи истеъмоли маҳсулот баланд шуд. 

Дар ҳаллу фасли масъалаҳои тараққиѐти иқтисодиѐти сотсиалистӣ 
дар мамлакат саҳми И.В.Сталин хеле бузург буд. Ӯ муносибатҳои молӣ 

ва пулиро меҳвари қонуни асосии сотсиализм мешуморид, амали 
қонуни арзишро эътироф мекард. Беҳуда нест, ки дар замони сталинӣ 
беҳтарин аломат ва хусусияти хоси фаъолияти корхонаҳои саноатӣ паст 
кардани арзиши аслии маҳсулот ва афзоиши маҳсулнокии меҳнат 

ҳисобида мешуд. Мазмуни қонуни арзиш аз он иборат аст, ки мубодила 
дар натиҷаи харҷи зарури меҳнат, ки ба таҷдид ва равнақи истеҳсоли 
маҳсулот мусоидат намуда, подоши хароҷотро мебардорад. Паҳлӯҳои 
ин раванд дар истеҳсолот дар асари машҳури И.В.Сталин «Масъалаҳои 

иқтисодии сотсиализм» (соли 1951) муфассал мавриди баррасӣ қарор 
гирифта буданд. 

Аз азал сарзамини Тоҷикистон бо захираҳои ашѐи хом, 
бойгариҳои зеризаминӣ, маводи табиии сохтмон, қувваи беинтиҳо ва 
беандозаи наҳрҳои пуробу олами беҳамтои наботот ва аз ҳама 
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муҳимтаринаш, ба хотири рушди нерӯҳои истеҳсолкунанда – дасту 

бозуи сеҳрофарини инсонҳои гулдаст – барзгарон, косибон, 
ҳунармандон бой аст. Аммо бо сабабҳои иҷтимоӣ ин омилҳо ва 
сарчашмаҳои пешрафти зиндагӣ дар мурури асрҳо пурра ва 

ҳамаҷониба ба нафъи ҷомеа ва инсон мавриди истифода қарор наѐфта 
буданд. Fайр аз ин, бояд зикр намуд, ки бисѐр боигариҳои табиат ва 
зеризаминии Тоҷикистон асосан солҳои 30-50 асри ХХ кашф ва тадқиқ 
карда шуда буданд, ки маҳсули ранҷи зумраи бузурги геологҳову 

муҳандисон ва техникҳо ба шумор мераванд. Мутахассисони шӯравӣ 
эътимодбахшона собит намуданд, ки дар қаламрави ҷумҳурӣ сарватҳои 
табиӣ фаровонанд. 

Дар натиҷаи ҳамаҷониба омӯхта шудани ҳудудҳои Тоҷикистон, 

бахусус, тавассути ҷустуҷӯҳои геологӣ чунин ақида ғолиб шуд, ки ин 
сарзаминро таҳаввулоти бузурги саноатӣ ғанӣ хоҳад гардонд. Маълум 
шуд, ки дар солҳои 60 дар ҷумҳурӣ қариб панҷ ҳазор кон ѐфта, омӯхта 
шудааст, ки дар онҳо то 50 навъи канданиҳои фоиданок ҳастанд. Қисми 

зиѐди онҳо аллакай дар ҳамон замон сохта, ба кор андохта мешуданд. 
Бештар аз 300 кон кашф карда, захираи онҳо муқаррар шудаанд [1, 57]. 

Олимон собит намуданд, ки сар то сари ҳудуди ҷумҳурӣ (асосан 
дар водии Ҳисору Вахш) конҳои сершумори навъҳои гуногуни маводи 

бинокорӣ – оҳаксанг, доломит, мармар, ашѐи хоми хишту сафол ва 
ғайра мавҷуданд. Ҳамчунин, дар ҳудуди қаторкӯҳҳои Ҳисор як қатор 
конҳои металлҳои рангаю камѐб (волфрам, қалъагӣ, арсен, висмут, 
молибден ва ғайра) ѐфта, омӯхта шудаанд.  

Роҳбари Тоҷикистон ин захира ва сарчашмаҳои беҳамторо дар 
назар дошта, пайваста саъю кӯшиш менамуд, ки баҳри таъмири 
инкишофи босуръати индустрия сарватҳои табиии Тоҷикистон бештар 

мавриди истифода қарор гиранд. 
Дар панҷсолаҳои баъдиҷангӣ саноати Тоҷикистон аз ҷиҳати 

суръати тараққї ва ҳам ҳаҷму бунѐди соҳаҳои нав меафзуд. Ба ҳамин 
маънӣ мӯътақидан метавон гуфт, ки дар инкишофи қувваҳои 

истеҳсолкунандаи ҷомеа марҳалаи нав оғоз меѐфт. Дар давоми 
панҷсолаи панҷум (1951 – 1955) ҳаҷми маблағгузорӣ барои вусъати 
саноати ҷумҳурӣ нисбати панҷсолаи чорум се баробар зиѐд шуд. 
Бештар аз 40 корхонаи саноатӣ ва сехҳо сохта ба кор дароварда 

шуданд. Ҳаҷми умумии маҳсулоти индустрияи ҷумҳурӣ 84 фоиз афзуд. 
Роҳбарияти ҳизбии ҷумҳурӣ ниѐзмандии кишвар ва дурнамои онро 

ба назар гирифта, ба рушди ҳамаҷонибаи тавлиди воситаҳои 
истеҳсолот, афзун намудани иқтидори корхонаҳои саноатӣ, соҳаи 

сохтмони заводу фабрикаҳои нав, роҳҳо, манзилгоҳҳо, умуман, 
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шаҳрсозӣ, пешрафти воситаҳои алоқа, вусъати шабакаи радио 

эътибори ҷиддӣ медод. 
Хеле ҷолиб аст, ки маҳз аз ҳамон солҳо сар карда, дар соҳаи 

сохтмон дар ҷумҳурӣ усули индустрӣ ба кор бурда мешуд. Бинобар 

ҳамин бинокорӣ минбаъд ба ҷабҳаи муҳимтарини индустрияи 
Тоҷикистон табдил ѐфт. 

Солҳои 1956 – 1957 дар тамоми Тоҷикистон яке аз калонтарин 
истгоҳи обӣ-барқии Қайроққум сохта шуд. Истеҳсоли барқ беш аз пеш 

зиѐд гардида, дар солҳои 1956 – 1958 дар ҷумҳурӣ нисбат ба соли 1955-
ум се баробар афзуд ва ба 859,8 млн. кВт/соат расид. Дар натиҷаи 
бунѐди истгоҳи обӣ-барқии Қайроққум, ки номи «Дӯстии халқҳо»-ро 
гирифт, обанбори «Баҳри тоҷик» низ сохта шуда буд, ки заминҳои 

корами Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қазоқистонро обшор мекард. 
Баробари анҷом ѐфтани навбати дуюми заводи сементи Душанбе 

истеҳсоли семент хеле афзуд. Соли 1958 истеҳсоли он нисбати соли 1955 
ду баробар зиѐд шуда, ба 48,9 ҳазор тонна расид. Дар давоми 

панҷсолаи шашум дар ҷумҳурӣ фабрикаи пойафзоли Ленинобод, 
фабрикаи мебелсозии Душанбе, заводи равғанкашии Қӯрғонтеппа ба 
кор дароварда шуданд. Танҳо дар солҳои 1955 – 1958 ҳаҷми маҳсулоти 
саноатии Тоҷикистон 30 фоиз афзуд. 

Дар шаҳри Душанбе дар муддати нисбатан кӯтоҳ заводи 
пуриқтидори оҳану бетонӣ сохта ва ба истифода дода шуд. Ба ҷумҳурӣ 
муяссар шуд, ки чанд заводи оҳану бетонӣ бунѐд намояд, ки дар онҳо 
истеҳсоли қолаби биноҳои калонпанел пурра механиконида шуда 

буданд. Маҳсулоти умумии маводи саноати сохтмони ҷумҳурӣ дар арзи 
панҷсолаи панҷум 3,4 баробар афзуд, аммо ин суръат ҷавобгӯи талабу 
эҳтиѐҷоти кишвар набуд. Андоза ва суръати сохтмони корхонаҳои 

саноатӣ, маҷмааи биноҳои истеҳсолӣ, манзилгоҳҳо, мактабу 
табобатхонаҳо чунон бузург буданд, ки бо қарори Бюрои КМ ПК 
Тоҷикистон Вазорати махсуси сохтмон ва масолеҳи бинокорӣ таъсис 
дода буданд. Дар солҳои 60 – 80 дар сохтори КМ ПК Тоҷикистон 

шӯъбаи махсус кушоданд, ки бо масъалаи марбут ба сохтмон машғул 
мешуд.  

Тоҷикистон аз ибтидои солҳои 60 ба марҳалаи нави тараққиѐти 

саноат қадам ниҳод. Дар ҷабҳаҳои гуногуни саноат, нақлиѐт, сохтмон 
дигаргуниҳои миқѐсан бузург ба амал меомаданд. Аввалин бор дар 
таърихи замони шӯравӣ таносуби саноат дар ибтидои солҳои 60 нисбат 

ба соҳаи  хоҷагии қишлоқ афзалият пайдо намуда, ба 55 фоиз расид. 
Дар натиҷаи маблағгузориҳои беандозаи давлат, корхонаҳои саноатӣ 
ва колхозҳо, «Тоҷикматлубот» ба хотири рушди саноат, индустрияи 
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сохтмон дар Тоҷикистон дар солҳои панҷсолаи ҳафтум (1961 – 1966) 

корхонаҳои калонтарини саноатӣ, аз ҷумла навбати аввалу дуюми 
комбинати хонасозӣ, навбати аввали комбинати равғанкашӣ дар 
Душанбе, комбинати хонасозии калонпанел ва қолинбофӣ дар 

Қайроққум, фабрикаи мебелсозӣ ва пахтатозакунӣ дар Ленинобод 
сохта шуданд. Соли 1962 заводи семент бо иқтидори пуррааш ба кор 
шурӯъ намуд, ки соле як миллион тонна семент мебаровард. 

Дар Тоҷикистон дар панҷсолаи ҳафтум ду соҳаи нави саноатӣ – 

мошинсозӣ ва электротехникӣ таъсис ѐфт. Заводи мошинсозии соҳаи 
саноати бофандагӣ дар шаҳри Душанбе ба кор шурӯъ намуд, ки он 
дастгоҳҳои худкори бофандагӣ мебаровард. Дар ҷумҳурӣ тараққиѐти 
саноати электротехникӣ оғоз ѐфт: соли 1960 дар Адрасмон заводи 

асбобҳои пастшиддат ва дар Исфара заводи электротехникӣ, дар 
Қӯрғонтеппа заводи трансформаторбарорӣ сохта шуданд, ки 
маҳсулоташон дар ҳудуди Тоҷикистон ва СССР зуд паҳн мешуд.  

Соли 1963 дар водии Вахш ба сохтмони заводи нуриҳои азотӣ 

шурӯъ намуданд. Дар тӯли ҳафтсола (1959 – 1965) дар ҷумҳурӣ 
истгоҳҳои обӣ-барқии Сарбанд ва Нораки афсонавӣ сохта, ба кор 
дароварда шуданд. Истифодабарии барқ дар ҷумҳурӣ аз 69,5 млн. 
кВт/соати соли 1958 дар соли 1965 ба 643,9 млн. кВт/соат расид [2,194].  

Бояд гуфт, ки ҳафтсола дар таърихи индустрияи ҷумҳурӣ мақоми 
хоса дорад. Дар арзи ин солҳо дар Тоҷикистон 125 корхона ва сехҳои 
нави саноатӣ ба кор даромаданд, бисѐр заводҳои мавҷуда аз нав сохта 
шуданд [3, 273]. 

Соҳаи нави саноат – мошинсозӣ, электротехникӣ, химиявӣ барпо 
гардиданд. Дар арзи ҳафтсола маҳсулоти тамоми саноати республика 
ба андозаи 85 фоиз, аз он ҷумла истеҳсоли қувваи барқ 1,9 маротиба, 
нефт 2,6 маротиба, семент бештар аз 19 маротиба афзуд.  

Дар баробари ин, истеҳсоли молҳои истеъмолии халқ, газвор, 
қолин, пойафзол, трикотаж хеле зиѐд шуд.  

Корхонаҳои саноатӣ 50 намуди нави маҳсулот мебароварданд. Ин 
маҳсулот нафақат ба республика ва кишварҳои гуногуни 
мамлакатамон, балки ба зиѐда аз 40 мамлакати ҷаҳон фиристода 
мешуд. Вазни қиѐсии маҳсулоти саноатӣ – соҳаи асосии хоҷагии халқи 

республика дар соли 1965 59,3 фоизи тамоми маҳсулоти ҷамъиятиро 
ташкил намуд [3, 273]. 

Дар солҳои панҷсолаи ҳафтум (1966 – 1970) саноат ба 

дастовардҳои нав ноил гардид. Дар панҷсола 100 корхона, сехҳои 
калон сохта шуданд. Аз ҷумла, заводи нуриҳои азотии Вахш, заводи 
яхдони «Помир», заводи «Гидроизол» дар ҳисор, комбинати 
маъдантозакунии Анзоб ба кор даромаданд. 
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Дар арзи панҷсолаи нуҳум (1971 – 1975) нерӯи индустрии ҷумҳурӣ 

гоми нави ҷиддӣ ба пеш гузошт. Ҳаҷми умумии маҳсулоти саноат соли 
1975 нисбат ба соли 1970 38 фоиз афзуд. Бунѐди маҷмааи ҳудудӣ-
истеҳсоли Тоҷикистони Ҷанубӣ бо муваффақият идома дошт. То ин дам 

ҷумҳурӣ бо чунин лоиҳа – барномаи бузургу муҳташам сарукор 
надошт. Давлат дар арзи танҳо панҷсолаи нуҳум нисбати эҳтиѐҷоти ин 
маҷмаа 500 млн. сӯм сарф кард. 

Соли 1975 сохтмони корхонаи алюминии Тоҷикистон ба охир 

расид, ки то соли 1991 ҳаҷми истеҳсоли солонаи алюминий бештар аз 
517 ҳазор тонна буд. Бунѐди ин корхона ифтихори ҷумҳурӣ ҳисоб 
мешуд. Онро 120 корхона, нӯҳ вазорату идораҳои Иттиҳоди Шӯравӣ бо 
шабакаи муштараки таъминоти мутамарказ сарпарастӣ мекарданд.  

Ба шарофати корхонаи алюминии Тоҷикистон шаҳри Турсунзода 
васеъ карда шуд. Аз ҳисоби ин коргоҳ роҳҳо, дармонгоҳҳо, боғчаҳо ва 
урдугоҳҳои бачагона сохта шуданд [4,1].  

Панҷсолаи даҳум (1976 – 1980) марҳалаи нави рушди иқтисодиву 

иҷтимоии Тоҷикистон гардид. Давлат барои инкишофи ҳама соҳаҳои 
хоҷагии халқ, илм, маориф, фарҳанг эътибори махсус дода, маблағи 
муайян ирсол мекард. Сарфи маблағи бузурги буҷети давлатӣ – чаҳор 
миллиарду ҳафтсад миллион сӯм имкон дод, ки дар ҷумҳурӣ боз зиѐда 

аз 80 корхонаи саноатӣ ва сехҳо, аз ҷумла истгоҳи барқии Норак, 
заводи алюминии тоҷик, иқтидорҳои пурқудрати заводи 
электрохимиявии Ёвон, ба кор андохта шаванд. Дастоварди ниҳоят 
барҷастаи он айѐм анҷом ѐфтани бунѐди ҳама корхонаҳои Маҷмааи 

ҳудудӣ-истеҳсоли Ҷанубии Тоҷикистон ба шумор меравад. Корхонаҳои 
саноатии маҷмаа дар панҷсола нисфи маҳсулоти саноатии ҷумҳуриро 
истеҳсол намуданд [5, 128]. Чунин тамоюли мусбӣ дар сохтори саноати 

ҷумҳурӣ натиҷаи ҷудо намудани маблағи калони давлатӣ буд. Агар 
соли 1970 барои тараққиѐти саноат 177,9 млн. сӯм (30 фоизи ҳаҷми 
маблағи умумии ҷумҳурӣ) сарф шуда бошад, пас соли 1981 он ба 320 
млн. сӯм расид, ки қариб 40 фоизи маблағи асосӣ мебошад [6, 188]. 

Хусусияти хоси инкишофи саноатии Тоҷикистон дар солҳои 1960 – 
1980 афзоиши босуръати соҳаҳои саноати вазнин ба шумор меравад. 
ҳиссаи он дар маҷмӯи умумии саноат аз 17,3 фоиз дар соли 1980 то 30,4 
фоиз афзуд. Ин раванд аз ҳисоби рушди босуръати соҳаҳое, ки 

пешрафти илмӣ-техникиро таъмин менамоянд, ба мисли мошинсозӣ, 
истеҳсоли металл, истеҳсоли энергияи электрикӣ ва металлургияи ранга 
таъмин мешуд, ки суръати тараққии онҳо аз дараҷаи миѐнаи соҳаҳои 
саноати вазнин 2,5 баробар зиѐд буд. Дар натиҷа ин се соҳа 60 фоизи 

маҳсулоти саноати вазнинро ташкил намуд [6, 188].  
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Омили тавонои рушди иқтисодиѐт ва тамаддуни ҷомеа нерӯи барқ 

мебошад. Дар замони шӯравӣ бузургтарин иншоотҳои индустрияи 
Тоҷикистон – истгоҳҳои обӣ-барқии Норак ва Роғун шуморида 
мешуданд. Соли 1980 ҳар яке аз нӯҳ агрегати Нораки афсонавӣ нисбат 

ба иқтидори аввалин истгоҳи барқии Варзоб 40 баробар зиѐдтар барқ 
медод. Бубинед, тафовут аз куҷо то ба куҷост. Нерӯи барқие, ки Норак 
соли 1980 истеҳсол намуд, нисбат ба соли 1913, ки Русия истеҳсол 
кардааст, ҳафт маротиба бештар аст. Дар солои 80 ҷумҳурӣ истгоҳи 

обӣ-барқии Бойғозиро ба кор даровард, акнун тамоми қувва ва 
таваҷҷӯҳи давлат, ташкилотҳои ҳизбии Тоҷикистон ба сохтмони 
истгоҳи барқии Роғун равона карда шуда буд. 

Сохтмони истгоҳҳои барқӣ-обии Норак, Бойғозӣ ва Роғун, заводи 

нуриҳои азотии Вахш, заводи алюминӣ, комбинати маъдани кӯҳии 
Анзоб ва як қатор дигар корхонаҳои азим ба ташаккули марказҳои 
нави индустрӣ ва чунин шаҳрҳо мисли Турсунзода, Норак, 
Калининобод, Ёвон мусоидат намуд. 

Тољикистон аз љумлаи кишварњое мебошад, ки дар он захирањои 
об нисбатан фаровонанд. Њар сол дар ќаламрави он 64 миллиард метри 
мукааб об љамъ меѐбад, ки ќариб 60 фоизи захирањои обии Осиѐи 
Марказиро ташкил медињад. Дар ин робита Тољикистон бо кишварњои 
њамсоя фаъолияти судмандро дар љодаи њамкорињои минтаќавї 
роњандозї менамояд.  

Њамин тавр, сохтмони неругоњњои барќї дар мамлакат пайгирона 
идома дорад, ки дар оянда њаљми истењсоли неруи барќро ба маротиб 
афзун менамояд. «Роѓун» аз муњимтарин ва бузургтарин иќтидори 
энергетикї дар кишвар ва минтаќа ба шумор меравад. Њангоми пурра 
ба истифода додани он Тољикистон аз содиркунандагони асосии неруи 
барќ дар минтаќа ба шумор меравад. Боиси ќайд аст, ки сохтмони 
неругоњњои барќї яке аз омилњои вусъатѐбии нуфузи геополитикии 
мамлакат мањсуб меѐбад. Дар замони муосир агар дар тарњи CASA – 
1000 њамкорињои Тољикистон бо кишварњои минтаќа мунтазам рушд 
ѐбанд, дар дурнамо барои баромадан ба кишварњои Ќазоќистон, 
Россия, Хитой ва Муѓулистон шароити мусоид фароњам оварда 
метавонад. 

Энергетика дар љањони муосир соњаи калидї ба шумор рафта, 
пешравии дигар самтњои иќтисодиву иљтимої аз ин соња вобастагї 
доранд. Бояд зикр намуд, ки истењсоли аксарияти мањсулоти саноатї ба 
истифодаи об ва ќувваи барќ ниѐз дорад. Бинобар ин тавсеаи 
фаъолияти иќтисодї талаботро ба онњо зиѐд хоњад намуд. Дар навбати 
худ барои таъмини фаъолияти воситањои истењсоли ќувваи барќ низ, 
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хусусан барои таъмини раванди технологии неругоњњои барќии 
ѓайриобї, истифодаи об зарур мебошад [7, 272]. 

Солҳои 80 Тоҷикистон кишвари мутараққии индустрӣ ва зироатӣ 

ба шумор мерафт. Соли 1986 дар муддати як рӯз корхонаҳои саноатӣ 
маҳсулоти яксолаи соли 1924-ро истеҳсол мекард. Соҳаҳои мухталифи 
саноат дар Тоҷикистон зиѐда аз 1000 номгӯй навъҳои гуногуни амволи 
саноатӣ мебароварданд ва 40 намуди маҳсулоти он ба 50 мамлакатҳои 

ҷаҳон содир карда мешуд. Саноат акнун 55 фоизи тавлидот ва 
кишоварзӣ 45 фоизи маҳсулоти тавлидотиро ташкил мекард. 

Теъдоди корхонаҳои саноатӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба 600 адад 

расида буд. Акнун Тоҷикистон нисбат ба соли таъсис ѐфтанаш – соли 
1924 959 маротиба бештар маҳсулот истеҳсол мекард [8,27].  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки яке аз омилњои вусъатбахшандаи 
амалигардии сиѐсати кунунии саноатикунонии босуръати кишвар, 
татбиќи љабњањои афзалиятноки таљрибаи пурѓановати рушди саноати 
Тољикистон дар солњои 70-80 – уми асри ХХ ба шумор меравад. 
Њамзамон,  таърих собит месозад, ки тараќќиѐти саноати кишвар яке аз 
омилњои таќвият бахшидани некўањволии мардуми мамлакат ва рушди 
иќтисодиѐт мањсуб мегардад. 
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НАЌШИ НАВИСАНДАГОНИ ФОРСУ ТОЉИК ДАР ТАЪСИСИ 

ДЕВОНЊО ДАР АСРЊОИ VII-VIII 
 

Баъди фурўпошии давлати Сосониѐн дар адабиѐти арабизабони 
форсу тољик марњилаи наве боз шуд. Вале бо вуљуди ин, мардумони 
Эронзамин осори хешро нигоњ доштанд. Агарчї дар ќарнњои 
нахустини ислом мардумони Эронзамин ба гаравидан ба дини ислом 
майл карда, ба таълифи рисолаҳои динӣ пардохтанд, вале тадриљан, 
дар авохири хилофати Умавиѐн ва оѓози давраи Аббосиѐн рўй 
овардани намояндагони ањли илм ба осори ниѐгони хеш дар манобеи 
таърихӣ ба назар мерасад. 

Дар баробари футуњоти пай дар пай, инчунин интиќоли улуми 
бегона ба улуми исломї роњ меѐфт. Аѓлаби илмњои љањонї, ба монанди 
юнонї, њиндї ва эронї, ба адабиѐти ондавраи араб интиќол дода шуд. 
Табиист, ки ин бо ду роњ сурат мегирифт: 

1. Ворид кардани арзишњои адабу фарњанги тоисломї ба матну 
батни тамаддуни нави исломї; 

2. Бо воситаи тарљума, ки ин интиќоли улум дар асри Умавиѐн, 
ѓолибан бо кўшиши мардумони эронитабор сурат гирифт. 

Бисѐре аз дабирон ва мушовирони њукумати Умавиѐн мардумони 
ѓайриараб буданд. Њарчанд ин падида љолиби таваљљӯњ аст, ки арабњо 
танњо ба корњои сиѐсї мепардохтанд ва њисобу шуѓли дабириро 
намепазируфтанд. Аз ин љињат, дар замони Умавиѐн котибон ва 
муњосибонро мардумони дигар миллатњо ташкил медоданд (4,699). 
Аммо бояд донист, ки бартарияти аљамиѐн ба аъроб танњо ба хотири 
эътиќоди араб набуд, ки онњо ба шуѓли дабирї кам таваљљуњ 
мекарданд, балки Ибни Халдун мегўяд: «Мардуми араб аз њама 
миллату ќавмњои дигар аз санъатњо дуртар буданд» [6,506]. Чуноне ки 
аз «Муќаддима»-и Ибни Халдун бармеояд, арабњо ба аљамиѐн муњтољ 
буданд. 

Бино ба тањќиќи Н.Зоњидов, бар асари истилои араб се рукни 
муњими тамаддуни эронї, яъне дин, забон ва хат таѓйир пазируфтанд, 
ќисмате аз мероси маънавї ва обидањои фарњангии тоисломї нобуд 
гаштанд. Вале бо вуљуди ин халќњои Эронзамин њуввияти миллї ва 
асолати фарњангии хешро њифз карданд. Зеро омилњое мављуд буданд, 
ки заминањои пойдорї ва идомаи суннатњои адабу фарњанг, аз љумла 
њунари насрнависии тоисломиро дар муњити ислом фароњам оварданд. 
Омилњои пойдории фарњанги эрониро Н. Зоњидов «њастии забони 



60 

форсї ва лањљаву гўишњои мањаллї», «фаъолияти пайравони хешу 
мазњабњои мањаллї», «эњсоси ватанпарастиву эронгарої ва рўњияи 
истиќлолхоњии мардуми Эронзамин, хоссатан намояндагони илму 
адаби он» ва «борварии андешаи сиѐсї ва ѓаномандии таљрибаи 
кишвардории халќњои эронї», яъне «низоми девонсолорї» медонанд 
[3,14-17]. 

Дар ин миѐн суоле пайдо мешавад: арабњоро чї зарурат пеш омад, 
ки аз намояндагони илму адаби эронї, яъне аз асосгузорон ва 
барподорандагони «низоми девонсолорї» ѐрї љўянд, то бад-ин васила 
фарњангу маданияти кишвардории эшон бар тамаддуни тозатаъсис ва 
хилофати навбунѐди исломї таъсиргузор бошад? 

Дар замони хилофати Расули акрам ва Абўбакр чун њудуди 
давлати тозатаъсиси арабњо тавсеъа надошт ва оидоти он њам афзун 
набуд, зарурате барои забту сабти он ба миѐн намеомад. Дар давраи 
хилофати Умар, ки сарњади хилофат густариш пайдо карда, 
ѓаниматњои зиѐди љангї пас аз њар футуњи тоза вориди байтулмол 
мегашт ва закоту хирољ майли афзудан дошт, зарурати њисоби љамъ ва 
хирољи амвол пайдо шуд. Аз ин рў, зимомдорони давлати исломї бо он 
њама эњтиѐткорї, ки мусулмонони садри аввал доштанд, дар садад 
баромаданд, то он чиро намедонанд, аз дигарон биѐмўзанд ва онон 
барои њисобу китоби умури молиѐт ва сипоњдорї, яъне таъсиси 
девонњои махсус аз эрониѐн кўмак љустанд. 

Чунонки зикр гардид, девондорї дар замони хилофати Умар аз 
љониби як нафар форснажод роиљ гардид ва ба тадриљ пеш рафт. Ба 
андешаи адабпажўњ Муњаммади Ѓуфронї: «Аз соли 132/750 ба он 
њангом ки маркази њукумати исломї аз Шом ба Ироќ мунтаќил гардид 
ва Аббосиѐн зимоми умури љањони исломро ба даст гирифтанд, кори 
нависандагї равнаќе босазо дошт» [2,5]. 

Бо љонибдорї аз ин андешаи муњаќќиќ метавон афзуд, ки 
нависандагї дар замони Аббосиѐн ончунон рушд карду боло рафт, ки 
чунин сатрњоро њирфаи дабирї дар замони зимомдории Сосониѐн касб 
карда буд.  

Ба њар њол, нахустин девони расмї дар давраи халифаи дуввум ба 
вуљуд омад. Тибќи ривояти Ибни Халдун «Абўњурайра молњои зиѐде аз 
Бањрайн овард. Ба сабаби зиѐд будани мол чї гуна масраф намудани 
онро халифа Умар пурсид. Сипас марде бо номи Њурмузон гуфт: 
Эрониѐн барои амволи худ ва масрафи он дафтарњое ба номи девон 
доранд ва дар он амвол ва њадяњоро сабт мекунанд. Халифа ин назарро 
писандид ва дастури тањияи девонро фармон дод» [6, 303]. 

Таъсиси нахустин девони исломї агар ба замони хилофати Умар 
бо рањнамоии Њурмузон [7, 88] рост омада бошад, афзудани теъдоди 
девонњо мањз дар ањди Умавиѐн сурат пазируфтааст.  
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Аммо ин амр мусаллам аст, ки аз замони хилофати Умавиѐн то 
замони Аббосиѐн нависандагї ва номањои ихвонию сиѐсии мављуда, ба 
њар ранге ки бошад, аз мављудияти нањзати нависандагї дарак додаанд. 
Барои тасдиќи ин матлаб мо аз нависандагони Банї Умайя ѐдрас 
мешавем, ки эшон дар нависандагї пешдастї дошта, аз ойини девону 
дабирї бархурдор будаанд.  

Фењрасте, ки Љањшиѐрї дар китоби худ аз котибони хулафои 
умавї медињад, ќобили таваљљўњ аст. Бисѐре аз котибон аз маволї 
буданд. Мавло, ки шакли љамъаш маволї аст, дар садри ислом ба 
маънои «мусалмони ѓайриараб»-ро ифода мекард. Таъкид љоиз аст, ки 
маволї дар ањди Умавиѐн ва Аббосиѐн дар китобату нависандагї 
пешсаф буданд. Аз љумла: Абдуррањмон ибни Даррољ мавло ва котиби 
Муовия ибни Суфѐн буд. Сарљун ибни Мансури Румї навиштаљоти 
Муовия ибни Суфѐнро дар девони хирољ бар ўњда дошт. Абу Зуайзаа 
мавло ва котиби Абдулмалик ибни Марвон буд. Солењ ибни 
Абдуррањмон масъули девони хирољи Ироќ ва мутарљими девонњои 
шарќ дар давраи Њаљљољ аз маволї буд ва пеш аз он Зодон Фаррух 
масъули девони хирољ буд. Равњ ибни Занбоъ дигар аз нависандаи 
Абдулмалик ибни Марвон буд, ки ўро чунин васф намудааст: «Равњ 
ибни Занбоъ дар амонат шомї, дар хат ироќї, дар фиќњ њиљозї ва дар 
навиштан форсї». Нуфайъ ибни Зуайб аз котибони Валид ибни 
Абдулмалик, Лайс ибни Абуруќия котиби девони расоили Сулаймон 
ибни Абдулмалик ва котиби девони хотами вай Нуайм ибни Салома 
буданд. Исмоил ибни Абуњаким котиби Умар ибни Абдулазиз, 
Абулалои Солим сардори девони расоили Њишом ибни Абдулмалик, 
Абдулњамиди Котиб сардори девони расоилро дар замони Марвон 
ибни Муњаммад бар ўњда дошт [9, 52-106]. 

Њамин тариќ, халифањои Банї Умайя дар таъсис ва идораи 
девонњо аз маволї ѐрї љустанд. Чунонки дар Ироќ девонњоро ба 
забони форсї, дар Шом ба забони румї ва дар Миср ба забони ќибтї 
ва юнонї менавиштанд, дар замони Абдулмалик ибни Марвон девонњо 
ба забони арабї тарљума шуданд [8, 258-259]. Дар ин давра, ки ба 
таъбири Ибни Халдун «Ќавми араб аз хушунати бодиянишинї ба 
равнаќи тамаддун ва аз соддагию бесаводї ба мањорати навиштан ноил 
шуданд ва дар миѐни арабњо ва маволии онон устодоне дар 
нависандагї зуњур карданд» [6, 303] ва ин амал бо намояндагони 
ѓайриараб, хоссатан мардумони эронитабор, сурат гирифт. Гузашта аз 
ин, онњо дар забони арабї чунон мањорате пайдо карданд, ки дар 
балоѓату нависандагї нуфузи бештаре пайдо карданд ва насри арабиро 
дар масири тозае ќарор доданд, ки Њанно Фохурї онро насри тафсилї 
номидааст [8, 259]. 
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Нахустин касе, ки дар санъати насри тафсилї табањњури том пайдо 
кард, Абулалои Солим ва шогирди ў Абдулњамиди Котиб буд. 
Абдулњамиди Котиб тавонист суннатњои нависандагии эрониро ба 
насри арабї дохил кунад [8,259]. 

Дар асри Умавиѐн, ки ташкилоти девонї густариш ѐфт, навиштањо 
бар ду гуна буд: тарассул ва тасниф. Тарассул низ бар ду гуна буд:  

1) рисолањои сиѐсї; 
2) рисолањои ихвонї [8,259]. 
Бояд таъкид намуд, ки дар ќарнњои нахусти ислом насри арабї 

асосан бо фанни хитоба мањдуд буд. Хитоба дар ин давра ривољи 
фаровоне дошт [8, 244]. Насри арабї дар оѓоз иљозу ихтисор буд. Бад-
ин маънї, ки аъроб суханони кўтоњ ва балеѓро меписандиданду ѓайри 
онро намепазируфтанд. Аз ин љињат мегуфтанд: «Бењтарини сухан 
кўтоњ бошаду таъсирбахш». Китобат пас аз зуњури ислом каму беш 
ривољ ѐфт. Аммо иљоз дар он риоя мешуд. Бино ба андешаи Њанно 
Фохурї расоил, дарвоќеъ, хутбањои мактуб буд, ки масъалањои ахлоќї 
ва ташвиќ ба умури динї орї аз њар гуна ороишњои лафзї дар он 
меомад. Танњо њадафи расоил баѐни ѓарази сиѐсї ва динї дар 
кўтоњтарин сурат буд [8, 246]. Гузашта аз ин девонњоеро, ки замони 
Умавиѐн таъсис ѐфтанд, метавон чунин таќсимбандї намуд: 

1. Девони хирољ: Ибни Халдун онро «Девон ул-аъмол ва-л-
љибоѐт» (Девони амалњо ва ситониши андозњо) ном бурдааст. [4, 302]. 
Аз маълумоте, ки вай дар ин бора медињад, маълум мешавад, ки ин 
девон фарогири ду бахш будааст: 1) девони хирољ 2) девони љайш ва 
мўътаќид, ки кори ин девон аз вазифањои асосии кишвар мањсуб 
мегардад (6,302).  

2. Девони барид: Тибќи ахбори Љурљї Зайдон ин девон ќабл аз 
ислом дар назди эрониѐн ва румиѐн маъмул будааст [4, 185]. Вазифањои 
девони баридро метавон чунин хулоса кард:  

а) расонидани ахбори махфии халифа ба маъмурони олирутба 
(4,185);  

б) тањияи гузориш аз авзои молии лашкар ва кишвар [4, 185];  
в) таъмини амнияти роњњо ва амалиѐти зиддиљосусї [4, 186]. 
3. Девони хотам: фармонњо ва ќарорњои аз љониби халифа 

содиршуда дар ин девон сабту мўњргузорї мегардиданд.  
4. Девони љайш: Нахустин девоне буд, ки дар давраи халифаи 

дуввум Умар таъсис ѐфт. Баъди афзоиши шумораи лашкариѐн ва 
бархўрди мусалмонњо бо миллатњои дигар ин девон густариш ѐфт. 

5. Девони расоил: Њамон девони иншо, ки дар давраи Муовия 
таъсис дода шуд [4, 130].  

Ба њар њол кори ин девонњо ирсоли номањои халифа ба 
минтаќањои гуногун ва сабти расоили воридотї бар ўњдаи он буд, ки 
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бояд бо дастури халифа анљом дода шавад. Бино ба навиштаи Љурљї 
Зайдон дар ибтидо нависандагон фаќат дар дафтарњои молї ва 
лашкарї кор мекарданд. То поѐни давраи хулафои рошидин шумораи 
котиб аз як ѐ ду беш набуд ва ба умури молию сипоњї мерасид. Аммо 
дар давраи умавиѐн девони иншо ва китобат ба панљ шуъба таќсим шуд 
аз ин ќарор: 

1. Дафтари муросилоти махсуси мукотиба бо подшоњон, амирон; 
2. Дафтари муросилоти махсуси умури молї ва расидагї ба 

њисоби он; 
3. Дафтари муросилоти махсуси умури лашкарї ва сабти асомї ва 

мумаййизоти сипоњиѐн ва хазинаи артиш; 
4. Дафтари муросилоти махсуси умури шањрбонї ва гузоришоти 

љараѐни марбут ба муомилот ва ѓайра; 
5. Дафтари муросилоти махсуси умури ќазоии махсуси сабти 

ањком ва шароити ќарордодњо ва ѓайра [4,195]. 
Њамин тариќ, девону девондорї дар хилофолати араб аз фарњанги 

форсї интиќол ѐфта, дар аксари умури девону дабирии хилофат 
форсизабонон иштиѓол доштаанд. Аммо, дар хилофати араб девону 
девондорї бо василаи фарњанги давлатдории форсњо роиљ гардида 
бошад њам, шеъру шоирї дар замони љоњилият равнаќ доштааст. 
Аксари муњаќќиќон ба он андеша њастанд, ки шеъру шоирї дар 
ќаламрави араб бештар шўњрат дошта бошад њам, мардуми он љо ба 
наср кам таваљљӯњ медодаанд. Рољеъ ба ин ќазия Муњаммади 
Муњаммадї хулосаи аќоиди бештари муњаќќиќонро оварда, ки аксари 
эшон муътаќид бар он будаанд: «Аъроб ба таври умум аз неъмати 
савод камбањра будаанд, босаводони эшон ангуштшумор ва кори 
нависандагї дар байни эшон беравнаќ будааст» [7,320]. Гузашта аз ин, 
Ањмад Амин адаби порсиро бењтар аз арабї медонад ва чунин 
менависад: «Шояд шумо њам монанди ман муътаќид бошед, ки адаби 
порсї адаби арабро ба ранги худ дароварда, сурати навине ба он 
бахшид» [1,123]. 

Дар оѓози даврони Банї Умайя чанд нафар нависандагон ва 
котибон дар сарчашмањо зикр шудаанд. Яке аз онњо Кумайт ибни 
Зайди Асадї ва дигаре Тириммоњ ибни Њаким мебошанд, ки ин ду дар 
асл шоир буда, китобат ва нависандагиро аз Руввият ибни Аъљољ, ки 
муддате дар Эрон мезиста, биомўхтаанд. Чунин ба назар мерасад, ки 
эшон дар пайгирї аз ў бисѐре аз вожањои форсиро дар ашъори худ ба 
кор бурдаанд. Агар ба номањои эшон назар афканем, мебинем, ки бо 
таќлид аз ойини дабирии давлати Сосонї дар ин ќаламрав низ то 
андозае кўшиш ба номанигорї шудааст. Аммо наметавон ин давронро 
барои ташаккул ва густариши жанри тарассул ва номанигорї муассир 
донист. Зеро дар ин даврон номанигорї ба як ќонунияти хос 
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надаромада, балки бо пайравї аз дабирии сосониѐн аз љониби 
нависандагони мазкур навишторе боќї мондааст. Аз љониби дигар 
ашхоси мазкур ба шуѓли дабирї пайваста иштиѓол надошта, балки бо 
таќозои вазъияти замон ба ин њирфа рўй овардаанд. Аз ин рў, 
наметавон замони густариш ва пешрафти жанри тарассулро бар њамин 
замон марбут донист.  

Каме баъдтар, дар замони халифаи Умавї Њишом ибни 
Абдулмалик [724-743] котиби девони ў бо номи Абулалои Солим ва 
писаронаш Љабала ва Абдуллоњ зуњур карданд. Абулалои Солим ба 
њайси сарвари котибони дарбори халифа Њишом дар рушди 
номанигории араб сањми бориз гузошт. Бесабаб нест, ки Ибни Надим 
дар «ал-Фењрист» ўро аз фасењтарин ва балеѓтарин нависандагони 
замон дониста, маљмўи рисолањояшро дар њудуди сад вараќ муайян 
кардааст [5, 131]. Абулалои Солим аз љумлаи чунин бузургон, мутарљим 
ва устоди Абдулњамиди Котиб мебошад. Оид ба фаъолияти ин 
нависанда профессор Низомиддин Зоњидов изњори назар намудаанд, ки 
ниѐз ба такрори он нест [3, 30-45]. Ањамияти номањои Абулалои Солим 
ва ба таври умум фаъолияти дабирии ў дар он аст, ки ин котиби 
номдори халифа-Њишом роњро барои шогирдаш-Абдулњамиди Котиб 
ва фанни номанигории араб њамвор намуд. 

Њамин тариќ, дар фарљом метавон ба таври мушаххас чунин 
хулосабарорї кард: 

- Њунари нависандагї дар замони хилофати Умавиѐн марњалањои 
рушду такомулро сайр намуда, бо намояндагони мардумони 
эронитабор сурат гирифт; 

- Намояндагони эронї бо эњѐ кардани суннатњои номанигорї ва 
девонсолорї ба таќлид аз адабиѐти тоисломии эронї, дар насри 
арабизабони ќарнњои нахусти ислом, хосса даврони Банї Умайя 
кўшиш ба харљ доданд; 

- Дар замони хилофати Умавї хоссатан њукумати халифа Њишом 
номанигорї пешрафт дошта, дар ин даврон фаъолияти дабири 
соњибтаљриба Абулалои Солим боиси пайдоиши жанри тарассул дар 
насри араб ва вусъати номанигорї дар адабиѐти ањди Умавиѐн 
гардидааст ва роњро барои ибтикороти Абдулњамиди Котиб дар жанри 
тарассул њамвор кардааст; 

- Номанигорї то замони Абдулњамид ба ќолаби муайяни илмї 
надаромада ва чун жанри мустаќил шинохта нашуда буд. Бешак, 
хидмати Абдулњамиди Котиб дар насри арабї, пеш аз њама, он буд, ки 
ў нахустин маротиба бо услуби нав дар насри арабї роњи наверо боз 
намуд. 
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кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ 
 

ҶАНБАҲОИ ГНОСЕОЛОГИИ МЕТОД ВА УСУЛҲОИ АҚЛИЮ 

ҲИССӢ ДАР ФАЛСАФА 
 

Умумигардонии раванди таърихӣ ва фалсафӣ моро ба он андеша 
водор месозад, ки ин на танҳо муборизаи материализм ва идеализм аст, 
инчунин муборизаи байни ғояҳои фалсафӣ дар бораи бартарии усулҳо 
ва усулҳои маърифатии оқилона ва ҳассосӣ дар гносеология низ маҳсуб 

мешавад. Тавассути зиддияти зикршуда, инчунин натиҷагирии фалсафа 
ва инъикоси онҳо дар нақшаҳои мушаххаси назариявӣ имконпазир аст. 
Дар баробари ин, бояд фавран қайд кард, ки сухан на танҳо дар бораи 
фаҳмиши ратсионали ва ирратсионалии амалияи маърифатӣ, дигаргун 

сохтани табиат, инсон ва ҷамъият, балки дониши ратсионали ва 
ирратсионалии худи фалсафӣ меравад. Яъне тарзи ба даст овардани 
маҳсули илмӣ дар худи фалсафа. 

Ғояи анъанавӣ ин аст, ки фалсафа яке аз шаклҳои фаҳмиши 

оқилонаи воқеият аст. Ташаккули фалсафаи Аврупои Ғарб маҳз бо 
рационализм робита дорад. Дониши анъанавии фалсафии Аврупо, ки 
воқеан ба ратсионализм нигаронида шудааст, на танҳо соҳаҳои илм ва 
фалсафа, балки санъат, дин ва таҷрибаи рӯзмарраро низ дар бар 
мегирад. Аммо ба фаҳмиши ин ҷониб, ратсионализм маънои қатъиян 
муайяншудаи фалсафиро дорад, ки бо қатъият ва ба дониши оқилона 
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ва консептуалӣ намудани ин самт нигаронида шудааст. Он эътиқоди 

пойдор ба ақл, ба имкониятҳои бепоѐн, қобилияти дарк кардан ва 
танҳо фаҳмидани ҳалли ҳама гуна мушкилот аст. [10, 5]. Радио (хирад, 
ақл) ҳамчун сохтори назариявӣ баррасӣ карда мешавад, ки онро 

тафаккури инсон дар воқеъ нишон медиҳад. Дар замонҳои гуногун 
мутафаккирон Афлотун ва Арасту, Сигери Брабанти ва Фомаи Аквинӣ, 
Кант ва Гегел фаҳмиши мафҳуми ақлро дар низомҳои гуногун 
инкишоф доданд. Самти ин консепсия, хусусияти ифшо намудани он ба 
бисѐр ҳолатҳо рабт дошт: замон, хусусияти низом, муқовиматҳои 
идеявӣ, талаботҳои методологӣ ва дигар ҳолатҳо.  

Бештари вақт, мафҳуми ақл ѐ ақлгаро бо мафҳуми ‚беақлӣ‛ 
таҷрибаи инстинктӣ муқобил гузошта мешуд. Дар ин замина, бо ақл 
мухолифати ратсионализм ва ирратсионализм, дониш ва эътиқод, илми 
фалсафа ва дин муқобил гузошта шуд, ба он эътирофи қобилияти 

баландтаре, ки ба доираи тафаккури қатъии расмӣ халал намерасонад, 
дода шуд. Ин хатти муҳокимарониҳои Афлотун, Кант, Гегел аст. 
Таълимоти фалсафии марксистиро қариб комилан оқилона ҳисобидан 
мумкин аст, ки ҷанбаҳои ғайримантиқии он на он қадар зиѐд дар 

сохторҳои фалсафии Маркс ва Энгелс, дар масъалаҳои марбут ба 
татбиқи амалии таълимоти иҷтимоиву фалсафии онҳо (таълимот дар 
бораи нақши синфи коргар, давра ба давра гузаштани раванди 
таърихӣ, нақши инқилоби иҷтимоӣ дар раванди таърихӣ ва ғ.) - ро 

дарбар гирифтааст. Дар фалсафа ақл аксар вақт ҳамчун синоними 
тафаккур тафсир мешуд. Марҳилаҳои маърифатӣ – ҳиссӣ ва ақлӣ фарқ 
карда мешуданд. Бо мурури замон баҳси мутлақи яктарафа ва 
шикастани робитаи байни зинаҳо муқовимати ратсионализм ва 

эмпиризм ба миѐн омад [6, 100].  
Дарки маърифат ва тафаккур, ҳамчун усули асосии он, бо роҳҳои 

гуногун имконпазир гардид. Муҳаққиқони рус Е.В. Ва С.Н. 
Мареевҳо пешниҳод мекунанд, ки ду равиши омӯзиши тафаккурро ҷудо 

кардан мумкин аст: муроқибавӣ ва ба фаъолият нигаронидашуда. Ҳама 
мафҳумҳои маърифати тафаккури инсонӣ, маърифат, ба ин ѐ он тарз, 
ба ду категория – муроқибавӣ ва фаъолият тақсим карда шуданд. 
Мафҳумҳои материалистӣ, аз Демокрит то Л.Фейербах, муроқибавӣ 

буданд. Дар инҷо К.Маркс истисно буд, ки ӯ материализм ва 
фаъолиятро ба ҳам пайваст, ки тавассути он ӯ фаъолияти истеҳсолии 
моддӣ ва меҳнатро мефаҳмид. Маҳз ҳамин фаҳмиши фаъолият асоси 

таълимоти ӯро ташкил медиҳад. Мафҳумҳои фаъолият, чун қоида, дар 
доираи идеализми фалсафӣ ташаккул меѐфтанд. Аммо агар мо 
системаҳои Д.Беркли ва Д.Юмро идеализм ҳисоб кунем, пас онҳо 
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муроқибавӣ ҳастанд. Ва дар ин ҷо материализми тафаккурӣ бо илеизми 

тафаккурӣ, ѐ аниқтараш, субъективизм ҳамҷоя мешавад.  
Тафаккур, мувофиқи этимология, аз калимаи қадимаи русии 

"оина" бармеояд, яъне, оина, маънои инъикоси ҳассосонаи воқеиятро 

бо ѐрии узвҳои мувофиқат ба биноӣ (босира), бо шунидан (сомеъа), бӯй 
(зоиқа), даст (ламс) ва маза (шомеъа) ифода мекунад. Ва, пеш аз ҳама, 
ин ҷо ба маънои, рӯъѐ аст. тафаккур ѐ инъикоси сенсорӣ танҳо 
қобилияти маърифатӣ нест. Инсон инчунин дорои ҳуввияте мебошад, 

ки аз хислатҳои бебаҳояш аз тафаккур ба куллӣ фарқ мекунад. Дар 
фалсафа тафаккурро ба ҳассосият коҳиш додан ғайриимкон буд, 
гарчанде ки ин гуна кӯшишҳо, алахусус дар эмпиризми англис ва дар 
материализми фаронсавии асри XVIII ҷой доштанд. Аз таҷрибаи ҳиссӣ 

ба даст овардани тафаккур низ ғайриимкон буд. Ин чунон, ки 
мустақиман аз мавод хулоса кардани идеал ғайриимкон аст. Охирин 
танҳо ба идеализми фалсафӣ асос гузошт, ба он маъно дуруст аст, ки 
тафаккур воқеан идеалӣ аст, зеро он ҷисмӣ моддӣ нест.  

Фарқи дигари тафаккур ва ҳассосият дар он аст, ки дарки ҳассос 
ҳамчун чизи фаврӣ пайдо мешавад, дар он замон ки чӣ гуна тафаккур 
ба тарзи муайян давом мекунад, он шартист. Вақте ки мо фикр 
мекунем, вай як навъ раванд аст, ки пайдо мешавад, аммо эҳсос 

ҳодисаи якдафъаина (момент) аст. Ин гуна фаъолиятро аллакай 
идеалистҳои бузурги юнонӣ Суқрот ва Платон пай бурдаанд. Аммо 
тафаккурро метавон ҳамчун фаъолияте донист, ки худкифо ѐ бо чизе 
муайян карда мешавад. Маҳз дар ҳамин ҷо баҳсҳои фундаменталӣ дар 

гузашта паҳн шуда буданд ва имрӯз ҳам идома доранд, на танҳо 
тафаккур, ба гуфтаи Платон, як навъ фаъолият, тавассути ‚ғояҳо‛–и 
Афлотун дигар фаъолиятҳои объективӣ равшан аст, балки намунаҳои 

‚ғояи Афлотун‛ намунаҳои фаъолият мебошанд, ҳарчанд ва намунаҳои 
худи ашѐ. Аммо бо Арасту, лаҳзаи фаъолият дар фалсафаи муаллимаш 
Платон дар якҷоягӣ бо идеализми ӯ асосан гум шудааст . Аз ин ҷиҳат, 
таълимоти Платон ва Арасту аллакай дар замонҳои қадим фарқи байни 

фаҳмиши фаъол ва тафаккурро нишон медиҳанд.[7, 86] Дар асрҳои 
миѐна тафаккур ба шакли коҳишѐфтаи мантиқи Арасту ифода ѐфт. Ва 
ин фаъолият объективӣ нест, балки фаъолияти сирф дискурсивӣ бо 
калимаҳо мебошад. Ва ин дар тамоми давраи асрҳои миѐна идома ѐфт, 

то он даме, ки дар Ренессанс анъанаи фаҳмиши дарозмуддати тафаккур 
дубора эҳѐ нашавад, алахусус нақши махсуси дасти инсон дар фаҳмиши 
Бруно. Ва ин идея баъдтар дар якҷоягӣ бо ғояи идеяи пантеизм ба 
Спиноза мегузарад, ки қариб сад сол маҳз ба хотири пантеизми худ, ки 

ба осонӣ ҳамчун атеизм тафсир мешуд, ақиб гашт ва фаромӯш шуд. 
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Аммо дар Кант ва ҳанӯз дар Фихте муайяншуда ҳама фаъолият ба 

фаъолияти хаѐлот табдил меѐбад. Дар бораи истеҳсолот ѐ меҳнатӣ ѐ 
моддӣ сухане нест. Бори аввал танҳо Гегел дар ин бора бо ҷидду ҷаҳд 
ҳарф зад, ки идеалист буданаш аввалин шуда ба нақши фаъолияти 

моддӣ ва олоти меҳнат дар рушди дониши инсон диққат дод. 
Ташаккули дарки фаъоли тафаккур дар фалсафаи классикӣ зоҳир ѐфт. 
Натиҷаи субъективизми Ҳайдеггтер буд, ки дар заъфи нусхаи нави 
фалсафаи кӯҳнаи тафаккур нақш мебозид. Фаҳмиши фаъолият дар 

фалсафаи шӯравӣ асосан дар сатҳи Канти боқӣ монд. Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтев, Е.В. Ильенков, ки фаъолият барояшон дарвоқеъ кор аст 
истисно буд. Ва ин ба онҳо имкон дод, ки баъзе масъалаҳои консепсияи 
фаъолиятро ба масъалаҳои мушаххас татбиқ кунанд. Дар Выготский, аз 

ҷумла, ин фаҳмиши сухан ҳамчун шакли меҳнат мебошад. Дар асари 
Леонтев, татбиқи меҳнатии он дар омӯзиши шуур ва шахсият, ба таври 
равшан инъикос ѐфта, ин дар Иленков дар робита бо мушкилоти идеал 
зоҳир шудааст (7, 6).  

Пайдо шудани илм дар истилоҳи «ақлӣ» ба таври суннатӣ асри 
ХVII – ро дар иртибот бо ҷараѐни фалсафӣ, ки Декарт оғоз кардааст, 

ишора мекунад. Дар он давра дар натиҷаи тантанаи ақл – рушди 
математика ва табиатшиносӣ системаи ҷудонашавандаи ақидаҳои 
гносеологӣ ташаккул меѐбад. Пас аз Декарт пайравони ӯ таҳқиқоти 
худро дар ин самт идома доданд ва онҳоро ‚картезиѐн‛ номиданд. Аз 

ин миѐн, баъзеҳо аз назарияҳои илмӣ ва метафизикии Декарт дур 
шуданд, дигарон назарияҳои ӯро бо теологияи калвинистӣ омезиш 
доданд. Ва танҳо чанд нафар файласуфони декартӣ дар таҳияи 
дидгоҳҳои худ аслӣ буданд. Назарияҳои онҳо бо номи умумии 

‚ратсионализм‛ муттаҳид карда шуданд [4, 16].  
Пайдоиши ратсионализмро аллакай дар фалсафаи қадимаи юнонӣ 

пайдо кардан мумкин аст. Парменид ду навъи донишро фарқ мекард: 
дониши ‚бо ҳақиқат‛ (бо ақл ба даст омада) ва дониши ‚бо ақида‛ 

(дониши дарки ҳиссӣ) [3, 29]. Худи пайдоиши идеяи оқилона дар шуури 
фалсафӣ, аз замонҳои қадим, бо таҳия ва баррасии бошууронаи 
мушкилоти бунѐдии ҷаҳонбинии «мутаносибии инсон дар мавҷудият», 
«афзоиш», навиштани инсон ба олами атроф, табдил додани ӯ ба 

ҷаҳоне, ки дар он инсон зиндагӣ мекунад, алоқамандӣ дорад. [9, 5-6]. Ва 
ин мафҳуми ибтидоии ғояи ратсионализм, ки аллакай ба шуури 
фалсафии юнони қадим маълум аст, хоҳад буд. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ЗУЊУРИ ТАЊДИДЊОИ МУОСИРИ 

БАЙНАЛХАЛЌЇ БА АМНИЯТИ ДАВЛАТЊО ВА РОЊЊОИ 
ПЕШГИРИИ ОНЊО 

 
Дар шароити муосир љомеањо ва давлатњо ба раванду њодисаҳои 

зиѐди хатарзо рӯ ба рӯ гаштаанд. Агарчанде чунин ҳодисаҳо ва 

равандҳои иртиҷої моњияту хусусиятҳои асосии љањони имрўзаро 
ташкил карда натавонанд, новобаста аз ин ба њаѐти љомеањои алоњида 
ва инкишофи таърихии халқу миллатњо ва давлатњои гуногун таъсири 
назаррас мерасонанд. Паз аз фурўпошии ИЉШС олам ба худ 
хусусиятњои наверо касб намуд ва рушди низоми нави љањонї аз худ 
дарак дод. Муносибатњои нави байналхалќї ва низоми нави љањонї 
парда аз рўи њодисањо ва љараѐнњои сиѐсии самти мухталиф дошта 
бардоштанд. То як андоза фазои номуайянї ва мураккабе дар 
муносибатњои байналхалќї зуњур намуд. Дар дањсолањои охир 
муносибатҳои байналмилалї хеле муќовиматомез гардидаанд ва 
бештар хосияти бераҳмонаю бараҳнагиро ба худ касб намуданд. Зуњури 
њар гуна љараѐнњо ва созмонњои хосияти канора дошта, рўоварї ба 
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нерўи њарбї дар њалли мушкилотҳои миѐни давлатњо, тањдиду хатарњои 
экологї, ќувват гирифтани љинояткории муташаккилонаи фаромиллї 
ва дигар мушкилоти сатњи байналхалќї аз мураккабгардии 
муносибатњои байналхалќї дарак медињанд. Аз тарафи дигар рушди 
љараѐни љањонишавї чунин фазоеро ба вуљуд овард, ки таъсирпазирии 
давлатњо аз љараѐнњо ва њодисањои дар нуќтањои мухталифи олам ба 
вуљуд меомада боло рафт.  

Дар замони муосир вусъати муаммоњои умумиљањонї, аз ќабили 
мољароњои мухталиф, таѓйироти экологї, афзоиши номутаносиби 
ањолї, норасоии озуќаворї, камшавии захирањои оби тозаи 
ошомиданї, камшавии манбањои энергетикї, нашъамандї ва рушди 
љинояткории фаромиллї, гармшавии иќлим, таќвияти терроризму 
ифротгарої ва ѓ. мавриди нигаронии љомеаи башарї ва давлатњои 
алоњида гардидаанд. Ба андешаи муњаќќиќ Њамрохон Зарифї 
муаммоњои номбурда, ки олами имрўзаро ба давраи навбатии бўњрони 
иќтисодию иљтимої ва фарњангию маънавї ворид намудаанд, дорои 
чунин хусусиятњо мебошанд: 

 бо хислати умумиљањонї доштанашон манфиати тамоми 
кишварњо ва халќњои љањонро халалдор месозанд; 

 ба таназзули тамаддуни имрўза мусоидат ва ба рушди 
минбаъдаи инсоният тањдид менамоянд; 

 њолати ташаккули мунтазами онњо мушкилоти нави глобалиро 
эљод менамояд; 

 хислати комплексї ва системавии онњо талошњои дастљамъона 
ва амалњои муштараки тамоми давлатњо ва халќњоро таќозо менамояд; 

 бартараф кардани онњо ба роњандозии тадбирњои фаврї ва 
муассир ниѐз дорад [1, 3]. 

Албатта, меъѐрњои дарљшуда барои гурўњбандї намудани 
масъалањои байналхалќї ањамияти муњимро доро мебошанд. Онњо њам 
хосиятњои сифатї ва њам хосияти миќдорї доранд. Аз рўи меъѐрњои 
номбурда ошкор намудани сабабњои пайдоиши масъалањои глобалї, 
муайян сохтани фарќияти онњо аз масъалањои иљтимоие, ки дар назди 
инсоният ќарор доранд, чандон мушкил нест. Зарур аст, ки дар 
баррасии масъалањои глобалї ба миќѐси пањншавї ва сатњи тањдиди 
онњо ба амнияти давлату миллатњо ва дар умум инсоният диќќат дода 
шавад.  

Муаммоњо ва тањдидњои байналхалќии имрўза чун масъалањои 
љанг ва сулњ, гуруснагї, касалињои оммавї ва сирояткунанда, љињатњои 
фарќкунандаи инкишофи минтаќањои мухталифи олам, таќвияти 
терроризму ифротгарої ва љинояткории муташаккилонаи фаромиллї, 
бўњронњои экологї ва ѓ. решаи чуқури таърихӣ доранд ва тадриљан 
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хатари онњо ба амнияти давлатњо боло меравад. Дар њама њолат рушди 
зиндагии инсоният дорои зиддиятнокињо мебошад, ки дастоварди он 
дар як самт боиси тавлиди мушкилї ва тањдид дар дигар љанбањои 
њаѐтї гаштааст. Аз љумла ѓайриоќилона истифода бурдани боигарињои 
табиат, сохтмони шањрњо, обанборњо, сохтмони роњњои 
автомобилгард, инкишофи саноати металлургияю химиявї, рушди 
технологї боиси расонидани зарар ба табиат ва муњити зист 
гардидааст. Ё худ тараќќиѐти технологї ва кашфиѐт дар баробари 
рушди истењсолї ва осон намудани раванди истењсолот боиси ба 
анбори силоњи њастаї табдил ѐфтани сайѐраи мо гардид, ки њар лањза 
мављудияти онњо ба будан ва ѐ набудани инсоният тањдид менамояд. 

Мушкилоти глобалие, ки имрўз зуњур намудаанд ба амнияти 
кулли давлатњои љањон таъсири манфии худро мегузоранд. Аз ин рў, 
дар шароити имрўза њар як давлатро зарурат пеш омадааст, то дар 
амали худ њаллу пешгирии муаммоњои мухталифи сатњи байналхалќиро 
ба роњ монад. Њар як давлатро зарурат пеш омадааст, ки манфиатҳои 
миллї ва амнияти худро дар асоси мањдуд намудани таъсиррасонии 
масъалаҳои глобалии зуњурнамуда таҳрезї ва амалї намояд. 

Чигунагии тањдидњои муосир ба давлатњо метавонад аз омилњои 
гуногун вобастагї дошта бошад. Омили аз њама муњим дар 
таъсирпазирии давлат аз тањдидњои муосир ин мавќеъ ва њолати 
давлати алоњида мебошад. Ба андешаи мо аксари њолат давлатњои 
заифу нотавон ва кўчак эњтимоли зиѐди ба тањдидњои байналхалќї рў 
ба рў шуданро доранд. Зеро онњо имконияти мањдуди њифзи худро 
доранд ва дар муносибатњои байналхалќї низ, ки дар шароити имрўза 
бештар хосияти реалистиро ба худ касб намудааст, ба тарзи зарурї 
наметавонанд манфиатњои худро њифз намоянд.   

Дар муносибатњои байналхалќї муносибати байнињамдигарии се 
гурўњи давлатњо – давлатњои абарќудрат, давлатњои бузурги минтаќавї 
ва давлатњои кўчак (хурд) ба амал меоянд. Аслан, њама гуна давлатњо 
дар минтаќањои гуногуни олам таъсири давлати абарќудрат ва давлати 
бузургро њис менамоянд. Аммо таъсирпазирии давлатњои кўчак дар ин 
маврид бештар мебошад.  

Дар шароити имрўза тањдидњои мухталифе ба амнияти давлатњо 
вуљуд доранд, ки шинохту баррасиро талаб мекунанд. Яке аз тањдидњои 
анъанавї ба амнияти давлатњо ин истифодаи зўригарї дар 
муносибатњои миѐни давлатњо мебошад. Давлатњо дар њама њолат 
кўшиш бар он  менамоянд, ки дар  муносибат бо дигар кишварњо ќарор 
дошта бошанд ва дар ин муносибатњо манфиатњои худро њамаљониба 
њифз намоянд. Аммо на њама њолат муносибатњои хориљии кишварњо 
ба тарзи осоишта ва мавзун њалли худро меѐбанд  ва чунин њолат то як 
андоза эњтимолияти рўовариро ба зўригарї ќувват мебахшад. Аз 
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даврањои аввали зуњури давлатњо яке аз вазифањои муњимми онњоро 
њифзи њудуд ва ањолии кишвар аз тањољуми берунї ташкил медињад. Аз 
ин рў, барои фаъолияти хуб доштан давлатњоро зарурат пеш меомад, 
ки аз љињати њарбї њамаљониба мустањкам гарданд. Дар он замон 
њамеша тањдидњо аз берун барои инкишофи давлатњо вуљуд доштанд. 
Аз ин хотир давлатњо њамеша ба иќтидори њарбии хеш диќќат 
медоданд ва кўшиш менамуданд, ки худро аз хатари беруна эмин нигоњ 
доранд. Давлатњои аз љињати иќтидори њарбї пешрафта њамеша кўшиш 
бар он мекарданд, ки ба экспансияи давлатї рў оварда, њудуди 
давлатро аз њисоби давлатњои дигар тавассути забткорињо васеъ 
намоянд. Чунин њолат то аввалњои асри ХХ бештар ба назар мерасид. 
Аммо дар асри ХХ, пас аз ду љанги љањонї ва пайдоиши низоми 
дуќутбии муносибатњои байналхалќї масъала тамоман хусусиятњои нав 
пайдо намуд. Дар ин давра њуќуќи байналхалќї масъалањои истифодаи 
зўригариро дар муносибатњои байналхалќї мањдуд сохт ва назорати он 
ба миѐн омад. Аммо ба ин нигоњ накарда истифодаи зўригарї дар 
муносибатњои байналхалќї аз байн нарафт ва то ба имрўз дар шаклњои 
мухталифи худ зуњур менамояд. 

Пас аз Љанги дуюми љањон ба масъалаи таъмини бехатарии 
байналхалќї ва њифзи сулњ таваљљуњи зиѐд равона гардид. Љомеаи 
љањонї бар он андеша буд, ки чи гуна метавон зуњури низоъњои 
бузургро пешгирї кард. Аммо новобаста аз ин зуњури мољароњои зиѐде 
дар давраи пас аз љангї ба назар мерасанд. Аз замони хомўш 
гардидани Љанги дуюми љањонї то ба имрўз садњо низои мусаллањона 
дар олам рух дода дар натиљаи онњо миллионњо одамон ќурбон 
шудаанд. Баъди љанги дуюми љањонї дар сайѐра зиѐда аз 135 мољарои 
гуногуни минтаќавї ба амал омад, ки дар онњо зиѐда аз 30 давлат 
иштирок намуданд. Оќибати фољианоки ин мољароњо буд, ки дањњо 
миллион одамон ќурбон шуданд [2, 9]. 

Дар шароити имрўза низ истифодаи ќувва ва зўригарї чун усули 
њалли мољароњои мухталиф дар сатњи байналхалќї шинохта шудааст. 
Амалияи байналхалќии замони мо аз мављудияти истифодаи зўрї дар 
њалли зиддиятњо дар њолатњои осоишта ва мољарої аз он шањодат 
медињад. Дањсолањои охир мисолњои зиѐди истифодаи воситањои 
зўровариро дар муносибатњои байналхалќї мушоњида намудан мумкин 
аст. Њатто дањсолањои охир чунин њолатњое низ љой доштанд, ки 
давлатњои абарќудрат ба талаботи СММ дар мавриди ба роњи 
зўригарї рў наовардан гўш надода, амалиѐти њарбиро пеша намуданд. 
Дар шароити имрўза тањољуми хориљї њолати амниятии кишварњои 
мухталифро нигаронкунанда намудааст. Хусусан, њолати амниятии 
давлатњои Афѓонистон, Ироќ, Сомалї, Яман, Сурия, Украина зери 
таъсири  тањољуми хориљї бисѐр нигароникунанда боќї мондааст ва 
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бори дигар аз он далолат мекунад, ки давлатњоро зарур аст њамеша аз 
тањољуми берунї огоњї дошта бошанд.  

Ба њолати имрўзаи олам назар афканда мушоњида менамоем, ки 
дар якчанд кишварњои олам низоъњои мусаллањона идома ѐфта 
истодаанд, ки онњо боиси зуњури фољеаи бузурги инсонї гардидаанд. 
Бархўрди мусаллањона дар Афѓонистон, Сурия, Ироќ, Яман, Фаластин, 
Сомалї, Мянмар, Украина ва бархе љомеањои дигар ба чашм мерасанд, 
ки њамарўза боиси марги инсонњои зиѐд мегарданд. Аммо новобаста аз 
марги шумори зиѐди одамон ин низоъњо роњи дурусти њалли худро 
наѐфта истодаанд ва паѐмадњои манфии он тадриљан доман пањн 
мекунад. Чунин њолат баѐнгари он аст, ки масъалаи мољароњо ва 
истифода аз ќувва ва зўрї дар муносибатњои байналхалќї то ба имрўз 
яке аз муаммоњои њалталаби љањонї боќї мондааст. 

Муносибатњои байналхалќї дар дањсолањои охир хеле зиддиятнок 
ва муќовиматомез гардидаанд. Хусусан инкишофи љараѐни 
экстремизми сиѐсї бештар аз худ дарак медињад, ки ба амнияти башарї 
ва давлатњои алоњида тањдид мекунад. Нерўњои мухталифи равияи 
канорадошта амалњои ифротї ва тахрибкоронаи худро дар гўшаву 
канорњои мухталифи олам амалї намуда истодаанд. Онњо мехоњанд 
тавассути зўроварї ва ѓояњои ифротии худ ба њадафњои сиѐсии худ 
мувафаќ гарданд. Ифротгарої ва тундгароии сиѐсї аз ѓояҳо, андешаҳо 
ва амалу фаъолиятњои канорае таркиб ѐфтааст, ки одатан реша ба 
истифодаи зӯроварї доранд. Ифротгароии сиѐсӣ ҳамчун љараѐни 
иртиљої зуњур намуда, доираи васеи кишварњо ва минтаќањои олам, 
хусусан љомеањои мусалмониро фаро гирифтааст. Он ба њодисаи 
мудњиши умумибашарї табдил ѐфтааст, ки ба амнияти байналхалќї 
тањдид мекунад.  

Албатта, ифротгароии сиѐсї омилњои зуњури худро дорад ва дар 
љойи хушку холї падид наомадааст. Њолати инкишофи давлатњо ва 
минтаќањои олам, сатњи зиндагї ва тарзи њаѐти одамон дар љомеањои 
мухталиф, муаммоњои гуногуни иљтимоию иќтисодї, фарњангї ва сиѐсї 
дар зуњури ифротгароии сиѐсї ва навъњои мухталифи он замина 
гардидаанд. Аз ин рў, дар шароити кунунї зарур мешуморем, ки 
заминањои зуњури ифротгарої аз байн бурда шаванд то тањдиди ин 
падидаи хатарзо ба амнияти давлатњо кам карда шавад.  

Ифротгарої дар олами муосир дар навъњо ва шаклњои гуногун 
зоњир мешавад. Яке аз шаклњои мураккабтарин ва маъмули онро 
тарроризм ташкил медињад. Дар шароити имрўза терроризм ба 
њодисаи умумиљањонї табдил ѐфтааст, ки ба амнияти кишварњо 
тањдиди бевосита менамояд. Он дар сатњ ва намудњои гуногун дар 
тамоми минтаќањои олам зуњур менамояд. Яке аз навъњои хатарноки 
онро терроризми байналхалќї ташкил медињад, ки ба аксари 
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кишварњои олам тањдид менамояд. Дар шароити кунунї ягон давлате 
нест, ки кафолати халосї доштан аз терроризми байналхалќиро дошта 
бошад. Хусусан, дар шароити муосир масъалањои терроризми 
байналхалќї ва мубориза бар муќобили он ба яке аз масъалањои 
муњими муносибатњои байналхалќї табдил ѐфтааст. Терроризми 
байналхалќї бештар хосиятњои муташаккил пайдо намудааст ва ба 
амнияти њамаи кишварњои олам тањдид менамояд. Фаъолияти гурўњњои 
мухталифи террористї аз доираи кишварњои алоњида берун рафта, 
амнияти давлатњо ва минтаќањои дигари оламро халалдор менамояд. 
Он дар миѐни тамаддун ва фарњангњои мухталиф зиддиятњоро ба миѐн 
оварда, хусумати намояндагони онњоро нисбат ба якдигар ќувват 
мебахшад. Хусусан дар солњои охир ин падидаи манфї боиси зуњур ва 
ќувват гирифтани исломњаросї дар сатњи љањонї шудааст, ки албатта 
ба мавќеи мусалмонон ва љомеањои мусалмонї таъсири манфї 
гузоштааст [3, 14]. 

Воќеияти дањсолањои охир нишон медињад, ки терроризм ѐ 
амалњои зиддитеррористї маќсади асосї нестанд. Аксари амалњои 
террористї воситае мебошанд бањри амалї гаштани маќсадњо. Њадафи 
асосиро асосан њимояи манфиатњои мухталиф: манфиатњои давлатї, 
миллию этникї, мазњабї, минтаќавї, тамаддунї, геополитикї ва 
ѓайрањо ташкил медињанд [4, 33]. 

Дар олами муосир системаи мукаммали созмонњои террористию 
ифротгаро зуњур намудаанд. Таснифоти терроризми байналхалқӣ низ 
вобаста ба манфиатњои кишварњои мухталиф ба таври гуногун сурат 
мегирад. Аксари кишварҳо ва маќомоти намояндагию марказҳои 
тањќиќотї набудани санади асосии меъѐрию њуќуќии байналхалқиро 

ѐдрас намуда, вобаста ба низоми қонунгузории худ таснифот ва 
тавсифи терроризми байналхалқиро ба ҷо меоранд. 

Муаммои дигари сатњи байналхалќї дар шароити кунунї, ки 
метавонад ба амнияти давлатњои алоњида тањдид намояд, ин 
муносибати давлатњо ба њамдигар аз мавќеи ќуввагарої ва 
бартариятљўї мебошад. Њолатњои зиѐде мушоњида мегардад, ки 
давлатњои абарќудрат дар муносибатњои байналхалќї аксаран аз рўи 
меъѐри ќуввагарої амал мекунанд, ки албатта ба амнияти кишварњои 
алоњида, хусусан кишварњои хурд тањдид ба амал меоварад ва 
паѐмадњои хатарбори зиѐд дорад. Албатта, дар чунин њолатњо 
давлатњои абарќудрат дар муносибат бо дигар кишварњо аз 
принсипњои њуќуќи байналхалќї канор мераванд ва ба ќудрати худ 
такя мекунанд. 

Масъалаи дигаре, ки ба амнияти давлатњо дар сатњи байналхалќї 
таъсир мегузорад ва ањли башарро ба ташвиш овардааст, ин таќвият 
ѐфтани љинояткории муташаккилонаи байналхалќї мебошад. Дар 
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охири асри ХХ ва аввали асри ХХI љинояткории муташаккилонаи 
фаромиллї мавќеи мустањкамеро соњиб гардид ва алъон ба њаѐти 
љомеањо ва давлатњо тањдидњои нав мекунад. Љинояткории 
муташаккилонаи фаромиллї хусусияти умумї пайдо карда, ба њар 
мамлакати алоњида ва дар умум ба тамоми љомеаи љањонї тањдид 
дорад. Дар навбати худ он дар густариши ифротгарої, дар зуњури 
ихтилофоти сиѐсию миллї ва минтаќавї иштирок дошта, терроризми 
байналхалќиро таќвият мебахшад. Он ба ављи баланди худ расида, ба 
фаъолиятњои мухталифи љиної даст дорад. Хусусан, ќочоќи маводи 
мухаддир, яроќи оташфишон, доруњои сохта, хариду фурўши одамон ва 
дигар фаъолиятњои љиної аз љумлаи фаъолиятњои созмонњои љиноии 
фаромиллї мебошанд. Гардиши молиявии чунин созмонњои љиноиро 
миллиардњо доллари амрикої ташкил медињад, ки њатто давлатњои 
алоњида, хусусан давлатњои кўчак дар назди онњо ољизанд. Ќатлу 
куштор, ташкил намудани ячейкањои љиної, харидани кормадони 
маќомоти давлатї ба хотири амалї намудани наќшањои љиноии худ, 
ташкили низоъњо ва дигар фаъолиятњои ѓайриќонунї аз љумлаи 
фаъолияти тахрибкоронаи онњо мебошад.  

Тањдиди дигари байналхалќї ба амнияти давлатњо ва љомеањо дар 
шароити имрўза истењсол ва гардиши ѓайриќонунии маводи нашъадор 
мебошад. Ќочоќи маводи мухаддир ва фурўши он на танњо ба 
саломатии шахси алоњида балки ба тамоми башарият зарари калон 
мерасонад. Њамчунин он боиси афзудани љинояткорї, хусусан дар 
чунин навъњои он, ба монанди терроризм мегардад. Аз ин рў дар 
шароити муосир  муттањид намудани тамоми нерўњои созанда бањри 
пешгирии пањншавии маводи нашъадор ба зарурият табдил ѐфтааст. 

Њамчунин хариду фурўши ѓайриќонунии маводи нашъадор дар 
фаъолияти гурўњњои љинояткории фаромиллї љой дошта, яке аз 
манбањои ба маблаѓ таъмин гардидани фаъолияти чунин созмонњо ва 
созмонњои террористию ифротгаро мебошад.  

Тољикистон низ дар шароити имрўза љонибдори њалли муаммоњои 
сатњи байналхалќї аст ва дар ин самт кўшишњои зиѐдеро ба харљ 
медињад. Дар ин маврид чунин ба назар мерасад, ки кишвари мо на 
танњо ба њифзи амнияти худ балки њамчунин ба таъмини амнияти дигар 
љомеањо низ таваљљуњ дорад. Хусусан Президенти Тољикистонро 
мушкилоти глобалии олами муосир зиѐд нигарон намудааст. Дар 
Паѐми худ ба Маљлиси Олї санаи 26 январи соли 2021 Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон тањдиди мушкилоти 
мухталифи байналхалќиро ба амнияти давлатњо чунин баѐн намудаанд: 
«ваќтњои охир дар љањон раванди бартариљўї, мусаллањшавии 
бошитоб, пайдоиши нишонањои марњилаи нави «љанги сард» боиси 
нигаронї гардидааст. Воќеият чунин аст, ки љуѓрофияи нооромињо 
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торафт доман пањн намуда, тањдиду хатарњои глобалї имрўз ба асосњои 
бунѐдии тартибу низоми љањонї ва усулњои муносиботи байналмилалї 
таъсиргузор мебошанд». [5] Аз ин рў, дар сиѐсати амалии Љумњурии 
Тољикистон њалли масъалањои байналхалќї ва таъмини амнияти 
кишвар аз њар гуна тањдидњои байналхалќї чун афзалияти давлатдории 
миллї шинохта шудааст. 

Қайд намудан зарур аст, ки имрўз муаммоњои мухталиф ва зиѐде 
метавонанд ба амнияти давлатњо тањдид намоянд. Аз ин рў, шинохт ва 
њалли онњо ва ѐ омода гаштан барои љавобгўи ба њамагуна тањдидњои 
байналхалќї вазифаи муњими давлатњо мебошад. Давлатњоро зарур 
аст, ки чорањои заруриро андешида, бо баррасии муаммоњои 
љойдоштаи байналхалќї амнияти худро њамаљониба таъмин намоянд.    
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СИСТЕМА ЗНАЧЕНИЙ СВОЙСТВА КАК ОДНА ИЗ 

СВОЕОБРАЗНЫХ ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 
 

Как нам известно, система тарминов свойства со системой 
терминов родства изучалась в рамках одного и того же лексико-
семантического поля со значением «родственные отношения между 
людьми». 
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Своеобразный характер значения терминов свойства ни как не 
различается от своеобразного характера значений терминов родства. 
Это объясняется тем, что и значеиие каждого термина свойства 
определяется по отношению к значению другого термина свойства, что 
является характерным и для значений терминов родства. 

Значение логической категории «свойство» является одним из 
разновидностей семантического плана нескольких лексем, 
совокупностью которых определяется характер своеобразной 
функционально-семантической микросистемы словарного состава 
каждого языка.  

Следует отметить, план содержания терминов ‚свойства‛ имеет 
сходство с планом содержания терминов ‚родства‛. Поэтому в 
исследованиях, посвященных изучению систему терминов родства, 
термины, обозначающие значений ‚свойства‛, рассмотрены как 
термины ‚родства‛[1, 345]. Однако термины свойства существенно 
отличаются от терминов родства. Это объясняется тем, что понятия 
свойства, которые выражаются терминами свойства и понятия родства, 
которые выражаются с терминами родства, разные логико-
семантические  категории [7, 164]. По этому нельзя смешивать 
терминов свойства с терминами родства, как двух разновидностей 
одного и того же функционально-семантического явления языка. 

Таким образом, понятия свойства и родства разные логико-
семантические явления и каждое их имеет свою собственную систему 
выразительных средств, которые персептивно отличаются друг от 
друга. 

Различие планов содержания терминов свойства от планов 
содержания терминов родства определяется в отношении различия 
денотатов значений свойства и родства. Между денотатами значений 
терминов родства имеется взаимосвязь по крови (родства по крови), 
что отсутствует между денотатами значений терминов свойства. Между 
денотатами значений терминов свойства имеется  «родства» не по 
крови, а имеется близкая взаимосвязь разного социального характера. 

Таким образом, различие между значениями свойства и родства 
характеризуется еще и тем, что между денотатами значений терминов 
свойства имеется близкое отношение социального характера, а между 
денотатами значений родства – близкое отношение биологического 
характера. Не смотря на это, система терминов родства и система 
терминов свойства входят в одну лексико-семантическом поле по 
отношению к общей интегральной семе – семе «близкие люди», чем 
характеризуется общее сходство между этими двух логико-
семантических категорий друг с другом.  
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Таким образом, разными являются денотаты значений терминов 
свойства (ТС) и денотаты значений терминов родства(ТР). Они 
отличаются друг от друга, как было сказано и выше, в отношении 
наличия и не наличия «родство по крови», чем и отличается 
семантическая структура терминов свойства от семантической 
структуры терминов родства. 

План выражения системы терминов свойста, с помощью которого 
вербализируется их план содержания, являлась своеобразной 
лексической парадигмой и представляет собой совокупностью 
лексических единиц, значения которых покрывают определенную 
область общественной жизни людей.  

План содержания системы терминов свойства сформирован на 
основе сигнификативного их значения, которые идентичны для 
значений всех терминов свойства, между которыми имеется 
ассоциативно-логическая взаимосвязь. Так, например, терминами 
кайнона (свекровь//тѐща), урток (товарищ//подруга), кушни (сосед, 
//соседка), курсдош (сокурсник//сокурсница), куда (сват//сватиха), 
ошик(любовник), маъшука (любовница) в узбекском языке 
обозначаются значения свойства разного социального характера, и они 
объединены в одну лексико-семантическую группу (лексико-
семантическое поле), общими для них является сигнификативное 
значение – значение «свойства». Однако эти лексемы являются 
различными, отличающимися друг от друга, словарными единицами по 
отношению к денотативно-номинативному плану. Они объединены на 
основе общей интегрирующей семой–семой «свойства», которая 
является господствующей семой в семантической структуре этих 
лексем. 

Денотатами значений свойства обозначаются людей между 
мужского и мужского полов, между женского и женского полов, а 
также и между мужского и женского полов, что было характерно и для 
денотатов значений терминов родства. 

Денотаты значений свойства делятся на две группы:  
а) денотаты значений свойства мужского пола; 
б) денотаты значений свойства женского пола. Функциоально-

семантическим коррелятам денотатов значения свойства мужского 
пола могут являться слова в значениях лиц  женского пола, а также и 
денотатом значений женского пола – слова в значениях лиц мужского 
пола. 

В настоящей статье рассматриваются значения свойства мужского 
пола и их выражения.  

К значениям свойства, денотаты которых являются лица мужского 
пола, относятся следующие 18 значений:  



79 

1) «отец мужа»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята («отец мужа») является «жена сына отца» 
(по отношению к жене мужа) - кайнота – келин; 

2) «отец жены: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята («отец жены) является «муж дочери 
отца»  (по отношению к мужу жены) – кайнота – куѐв; 

3) «старший брат мужа»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята является «жена младшего брата»( по 
отношению к жене мужа) – кайнога-келин;  

4) «младший брат мужа»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята является «жена старшего брата» (по 
отношению к жене мужа) – кайни – янга; 

5) «старший брат жены»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята является «муж младшего брата жены» 
(по отношению к мужу жены) –кайнога- куѐв; 

6) «младший брат жены»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята является «муж старшего брата жены» (по 
отношению к мужу жена) – кайни – почча; 

7) «отец отца мужа»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята является «жена внука отца» (по 
отношению к жене мужа) – катта кайнота – кичик келин; 

8) «отец отца жены»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята является «муж внучки отца» (по 
отношению к мужу жены) – катта кайнота-кичик(набира) куѐв; 

9) «отец матери мужа»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята является «жена внучки матери» (по 
отношению к жене мужа) – катта кайнота-кичик(набира) келин; 

10) «отец матери жены»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята является «муж внучки матери» (по 
отношению к мужу жены) – катта кайнота-кичик(набира) куѐв; 

11) «сын братьев мужа»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята является «жена другого брата» (по 
отношению к жене мужа) – жиян-янга; 

12) «сын сестер жены»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята является «муж сестер другой сестры» (по 
отношению к мужу жены) – жиян-почча;  

13) «неродной сын»: денотатами значения функционально-
семантических его коррелятов являются «не родной отец» и «не родная  
мать» (по отношению к мужу и жены) – угай угил-угай ота, угай угил-
угай она; 
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14) «друг»: денотатом значения функционально-семантического 
его коррелята является «друг друга» (по отношению к другому другу) – 
урток-урток; 

15) «любовник»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята является «любовница любовника»(по 
отношению к девочкам-любовницам) – ошик(йигит)-маъшука(киз); 

16) «наставник»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята является «воспитанники в воспитанницы 
наставника» (по отношению к  воспитанникам и  воспитанницам) – 
тарбияловчи//устоз-тарбияланувчи угил//киз; 

17) «воспитатель»: денотатом значения функционально-
семантического его коррелята является тоже воспитанники и 
воспитанницы» (по отношению к ученикам и ученицам) – тарбиячи-
шогирд(угил//киз); 

18) «ученик»: денотатом значения функционально-семантического 
его коррелята является «учитель//преподаватель» (по отношению к 
учителям и учительницам) – укувчи(угил//киз)-
укитувчи(муаллим//муаллима//устоз). 1 – 13 значений свойства, 
денотаты которых являются лиц мужского пола, связаны с браком, а 
значений 14 – 18 -не по браку. 

Денотаты значений «отец мужа и жены» (1,2 значений свойства 
мужского пола) в узбекском языке выражаются лексемой 
кайнота(«ота»), т.е. муж к отцу своей жены обращается словом не 
лексемой кайнота, а лексемой «ота», а жена мужа к отцу своего мужа 
обращается тоже самое, не лексемой кайнота, а словом «ота». 
Денотаты значений «отец мужа» (по отношению к жене мужа) и «отец 
жены»(по отношению к мужу жены). 

Следует отметить, что лексема «ота» (отец) в узбекском языке в 
речи функционирует как обращение, т.е. адресант (эго, говорящий 
субъект) и к пожилым лицам обращается словом «ота», в данном случае 
снимается сема «свойства» от семантической структуры данной 
лексемы – лексемы «ота»(отец). Подобная же функция, т.е. обращение к 
не знакомым лицам мужского пола пожилого возраста словом «отца», 
характерна и для слова «она» (мать) при обращении адресанта (эго, 
говорящего субъекта) к не знакомым лицам  женского пола пожилого 
возраста . 
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ТАҶРИБАИ ХОРИҶИИ ИСЛОЊОТИ ХОЉАГИДОРИИ 
МАНЗИЛИЮ КОММУНАЛЇ ВА ТАТБИЌИ ОН ДАР СОЊАИ 

МАНЗИЛЇ-КОММУНАЛИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Татбиќи таҷрибаи хољагидории манзилї-коммуналии (ХМК) 
хориљї метавонад Тоҷикистонро ба беҳбудињои соњавии босамар ноил 
гардонад. Ваќт нишон медињад, ки зарурияти бењтар намудани 
хизматрасонињои манзилию коммуналӣ пайдо гаштааст. Албатта, 
ислоњоти соњаи мазкур татбиќи марҳила ба марҳиларо талаб менамояд. 
Таҷрибаи бисѐрсолаи ХМК-ии хориљии муосирро дар воқеияти 

Тоҷикистон то ҳадди имкон бояд ҷорӣ намуд. 
Чаро омӯхтани таҷрибаи хориљии ХМК лозим аст? Қариб ҳамаи 

кишварҳои мутамаддин шаҳрвандонро бо хизматрасонҳои манзилию 
коммуналӣ таъмин мекунанд ва аз ин рӯ мавзӯи зерин байналмилалӣ 

дониста шуда метавонад. Чунин воќеотро таҷрибаи хориљии ХМК 
нишон медиҳад. Дар хориљи кишвар барои ба даст овардани 
хизматрасониҳои баландсифати манзилию коммуналї соҳибони 
мулкон ширкатҳои ғайритиҷоратӣ таъсис медиҳанд. Мақсади ташкили 

чунин сохторҳо идора кардани маҷмӯи амволи ғайриманқул, таъмини 
истифодабарии он, соҳибӣ намудан, соҳиби арзишҳо ва ихтиѐрдории 
амволро таъмин намудан аст. ШСМ, ѐ ширкати соҳибмулкони манзил, 
як мањфуми умумии барои шаклҳои гуногуни ҳуқуқии манзилњо 

мебошад. Дар ин маврид метавонем дар бораи ширкатњои ҳудудии 
соњибмулкон, кондоминиумҳо, кооперативҳои манзилии кишварҳои 
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зерин, ба монанди Канада ва Иѐлоти Муттаҳида сухан ронем. 

Таҷрибаи хољагињои манзилию коммуналии хориҷӣ хеле ҷолиб аст. 
Кишвари мо дар ин масъала бо роњи махсуси худ пайравӣ 

намекунад, балки таҷрибаи байналмилалии бисѐрсолаи дигар 

давлатҳоро љонибдорї намуда, мушоњида мебарад. Бо омӯхтани ин 
таҷриба, мо метавонем дар бораи идоракунии биноҳои истиқоматӣ 
дониши арзишманд бадаст орем. Бояд ќайд кард, ки Русия ва дигар 
давлатњои хориҷи дуру наздик барои идоракунии биноҳои истиқоматӣ 
гуногун корбарї менамоянд. Дар навбати худ Тоҷикистон таҷрибаи 
дар амалия натиљаовар ва озмоишшудаи давлатҳои дигарро омўхта, 
метавонад ќабул менамояд. 

Таљрибаи хориҷии ХМК дар мисолҳо: Таҷрибаи хориҷии ХМК 
нишон медиҳад, ки бинобар роҳбарии биноҳои истиқоматӣ намуди 

мустақили фаъолият бошад њам, соњибкорї дар ин соҳа мунтазам 
афзоиш дорад, бозори рақобатноки хизматрасонӣ ташаккул ѐфтааст. 
Соњибмулкони давлатҳои хориљ метавонанд тавассути интихоб бо яке 
аз ширкатњои идоракунии касбї бо ихтиѐри худ шартномаи тарафайн 
банданд. Масалан, ҳаракати иҷорагирони Шветсияро мисол овардан 
мумкин аст. Вазифаҳои асосии иштирокчиѐни он – назорати сифати 

хизматрасониҳои манзилӣ ва коммуналӣ, арзиши он, њамкорї бо 
мақомотњои давлатӣ ва худидоракунї, ҳимояи манфиатҳои худ бо 
тартиби судї мебошад. Бо иттифоќҳо ва ассотсиатсияҳои сохибмулкон, 
ки шумораи аъзоѐни онҳо ба садҳо ҳазор расидааст ва қувваи 

пуриқтидор хисобида мешавад, ҳама ҳизбҳои сиѐсии кишвар фикру 
дархости онҳоро баррасӣ менамоянд. Чунин иттифоќҳо штаб-
квартирањо, филиалҳои минтақавӣ ва маҳаллӣ доранд. Чунин 
Ҷамъиятњои манзилї барои худ вазифаи муҳими зеринро муқаррар 

мекунанд: ҳавасмандгардонии истиќотамкунандагон бораи қабул 
намудани қарорҳои дуруст оид ба нигоњдории манзилњои худ ва таҳияи 
онҳо мебошад. 

Таҷрибаи хориҷии ХМК дар чунин давлат ба монанди Финляндия, 
нишон медиҳад, ки хизматрасонии соҳаи зерин хеле босифатанд. Дар 
давлат 1,4 миллион биноҳо ба 70 ҳазор Љамъиятњои сањњомии 
соҳибмулкони манзил муттаҳид шудаанд. Ҳамзамон ба 50 ҳазори онњо 

операторҳо (ѐ ширкатҳо оид ба роҳбарикунии амволи ғайриманқул) 
хизматрасонињои худро пешкаш менамоянд, ва 20 ҳазори дигари онњо 
мустаќилона нигоњдории манзили худро ба ўњда гирифтаанд. Ширкати 
идоракунанда ѐ оператор, пеш аз ҳама, кори ҳамарӯзаро оид ба 
нигоњдории биноҳо пеш мебарад. Ҳамкорӣ мутобиқи шартномае, ки 
тарафҳо ба имзо расонидаанд ва дар он рӯйхати хизматрасонӣ ва 

шароити муқаррароти онҳо кайд шудааст, ба роњ монда шудааст. 
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Ширкати идоракунанда ѐ оператор ин ѐ он ширкати хизматрасонро 
интихоб мекунад. Ширкати хизматрасон амалиѐти хизматрасонии 
манзилию коммуналиро мутобиқи шартнома мустаќилона ѐ тибқи 
қарордод бо ширкати дигари касбї оид ба таъмиру сохтмон, рубу чин, 
партовбарорї иљро менамояд. Ҳар як соҳибмулк ҳуқуқ дорад ба 

ташкилоте, ки бо шартҳои мусоид хизматрасонї мекунад мурољиат 
намояд ва ин таҷрибаи ҷолиби ХМК хориҷӣ мебошад. Мақомотњои 
давлатии худидоракунї ба тавре назорат менамоянд, ки дар байни 
ширкатҳо манфиатњои рақобатнок дар назди якдигар пайдо нагардад 
[1]. Чунин таҷрибаи хориҷии ХМК-ро ҳоло дар ќаламрави Тоҷикистон 
татбиқ намудан мушкил аст. 

Хонаҳои истиқоматӣ дар Олмон ба монанди ШСМ-њои ватанӣ 
фаъолият мекунанд. Як андозае, Тоҷикистон дар масъалаи мазкур аз 
таҷрибаи ХМК-и хориљ қабул кардааст. Ҳар моҳ сокинони хонаҳо дар 
Олмон дар хазинаи ягона маблаѓи муайянро љамъоварї менамоянд. 
Маблағи пардохт дар ҷараѐни ҷаласаҳои умумӣ тасдиқ карда мешавад. 
Ҳаҷми муайян барои корњои таъмирї, нигоҳдорӣ, партовбарорї ва як 

ќисми муайян ба таъмири капиталї равона карда мешавад. Аз рӯи 
тартиби пешбурди нигоњдории миќѐси наздихонагї ва даромадҳои 
хонањо дар маҷлисҳои умумӣ мувофиқа карда мешаванд. Агар 
соњибмулкон ба "Hoғmastӯқ" (идоракунанда) пардохт кардан розї 

бошанд, пас ӯро ба кор киро мекунанд. Агар розї нашаванд, 
мустаќилона корњоро иљро менамоянд. Дар мавриди таъминоти газ, об 
ва қувваи барқ, ҳар як соҳиби манзил метавонад бо ширкати 

таъминкунанда мустаќилона муносибатҳои шартномавӣ муқаррар 
кунад. 

Ҳар як таҷрибаи хориљии ХМК ҷолиб аст. Полша – давлати 
аввалини лагери собиқ шуравї буда, ба идоракунии ХМК бо воситаи 
таъсиси ЉС гузаштааст, ки он аз сад фоиз ѐ сармояи давлатї ѐ шањрї 
иборат мебошад. Дар Полша як корхона таъсис дода шуд, ки ҳамаи 
корхонањои коммуналиро муттаҳид кард. Холдинги зерин бо 
гузаронидани ҳама гуна равандҳои технологӣ ва иқтисодӣ машғул аст 

[3]. Полякњо мекӯшанд, ки хизматрасониҳои босифат ва эътимоднокии 
ҳамаи объектҳоро таъмин кунанд. Дар соњаи хоҷагии манзилию 
коммуналии Полша таъминкунандагон бо шаклҳои гуногуни моликият 
вуҷуд доранд. Иштирокчиѐни холдинги коммуналии Краков 

ширкатҳои энергетикӣ, водоканал, нақлиѐти санитарї-партовбарорї ва 
ѓайра мебошанд. Соҳиби 100% саҳмияҳо дар айни замон – Гмина 
(њукумати) Краков Ш. мебошад, ки ҷараѐни молиявї, раванди 
истеҳсолотро идора мекунад, ва инчунин ҳамаи љараѐнњоро назорат 

менамояд. Холдинг ширкати саҳҳомӣ мебошад. Аммо мақомоти 
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Краков намехоҳанд саҳмияҳоро фурӯшанд, гарчанде, ки дар бозори 

мазкур корхонањои тиљоратї њам фаъолият доранд. Барои анҷом 
додани навсозӣ дар фаъолияти худ чунин корхонањо аз қарзҳои муфиди 
имтиѐзнок баҳраманд мегарданд. Дар Полша ҳеҷ гуна пардохтнакунии 

оммавӣ, сариваќт пардохтнакунии њаќки хизматрасонињо ва ѓайра 
вуљуд надорад. Барои ин ҳолатњо имтиѐзњои гуногун, субсидияҳо, 
тарифҳо ва қарзҳо таъсис дода шудаанд [4]. 

Дар Англия ислоҳоти ХМК 15 сол давом кард, аммо ҳама аз 

натиҷаи он қонеъ гашт. Имрӯз ширкатҳои хусусӣ њам бо таъминоти об, 
њам бо таъминоти барќ идора карда метавонанд. Пас аз хусусигардонӣ 
арзиши хизматрасонӣ паст шуд, аммо баъд тарифҳо ба афзоиш шурӯъ 
карданд. Дар айни замон, пардохт барои газ ва қувваи барқ ҳар сол 6-

10% меафзояд. Шањрванди Лондон метавонанд ба осонӣ 
таъминкунандаи барқро ба дигар иваз кунад. Шаҳрванд ҳатто ҳуқуқи 
истифодаи якчанд таъминкунандагонро дорад: масалан, касе рўзона бо 
нархи дастрас ва касе шабона бо нархи ҷолибтар таъмин мекунад. Вале 
чунин таҷрибаи хориҷии ХМК барои Тоҷикистон њоло бегона аст. Дар 
Англия дар соҳаи ХМК тартиби муайяни хизматрасонї амал мекунад. 

Ҳамин тавр, мисол, тамос бо диспетчер дар давоми 30 сония баргузор 
гашта дар  муддати муайян ҳалли мушкилот таъин карда мешавад. 

Боз як таҷрибаи дигари манзилию коммуналиро баррасӣ мекунем. 
Дар Фаронса, хусусигардонии маҷмӯи энергетикӣ гузаронида шуд, ки 

ин боиси пайдоиши таъминотчиѐни нерӯи барқ ва газ гардид. Дар ин 
кишвар оби гарм ва гармидињӣ аз ҷониби шаҳрвандон пардохт карда 
намешаванд. Соњибмулкон бояд шартнома бо ширкати хизматрасон ба 
имзо расонад. Ҳамзамон, шартномаҳо дар якчанд намудњо оварда 
шудаанд. Нақшаҳои тарофавии онҳо бо наќшаи тарофавии алоқаи 
мобилӣ монанд аст. Дар Фаронса, соҳибмулкони манзил ширкатњо 

таъсис дода, шакли шахсони ҳуқуқиро пайдо кардаанд. Роҳбарони 
ширкатњо њаљми муайяни хароҷотро барои нигоҳ доштани манзил 
муқаррар мекунанд. 

Бисѐри давлатҳои Аврупои Шарқӣ, ба монанди давлатҳои 

Прибалтика, ба Иттиҳоди Аврупо ворид шудаанд, ки ба камбудиҳои 
муайян оварданд. Ҳамин тавр, масалан, ба таљрибаи хориљии ХМК 
такя карда, онњо бояд пардохти хизматрасонии коммуналиро бо 
баробари шањрвандони Лондон пардохт кунанд. Ҳамзамон, аҳолии 
давлатҳои Балтика дар муқоиса бо аврупоиҳо мӯътадил зиндагӣ 
мекунанд. Минтақаҳои ин кишварҳо аксар вақт 25-30% буҷаи худро 

барои пардохти хизматрасонии коммуналӣ ҷудо мекунанд. Вақтҳои 
охир ќарзњои аҳолї бисѐр зиѐд шудаанд.  
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Бозори хизматрасонӣ дар соҳаи манзилию коммуналии ИМА 

бисѐр тарраќикарда мебошад. Корхонаҳои нигоҳдорӣ ва таъмири 
биноҳои истиқоматӣ фаъолияти махсуси касбї доранд. Ҳамин тавр, 
масалан, як ширкат бо нигоҳдории шабакаҳои муҳандисӣ, дуюм бо 

таъмири асбобҳои барқӣ, сеюм бо насосҳо ва ѓайра машѓул аст. Дар ин 
маврид соҳибмулкони биноҳои истиқоматӣ ба идоракунандае, ки бо 
тамоми бозори таъминкунандагон ва тарифњо шинос аст, мўњтољ 
мебошанд.  

Хитой системаи зерин дорад. Одатан, хизматрасонии коммуналӣ 

танҳо пас аз пешпардохти онҳо таъмин карда мешаванд. Арзиши 
қувваи барқ, гармкунӣ ва нигоњдорї аз андоза ва нархи манзил вобаста 
аст. Аз ин рӯ, дар кишвар аксар вақт системаи пардохти прогрессивиро 
истифода мебаранд. Ҳама ташкилотҳои коммуналӣ дар Хитой давлатї 

мебошанд. Ин сохторҳои давлатї нархгузорӣ ва шартҳои пардохтро 
муайян менамоянд. Хароҷотҳо аз ҷониби макони ҳудудии минтақа 
муайян карда мешаванд. Масалан, тарифҳои пойтахт нисбат ба 
минтақаҳо баландтар аст. Арзиши хизматрасонии манзилї ва 

коммуналӣ дар Пекин инчунин мустақиман аз минтақае, ки дар он хона 
ҷойгир аст, вобаста аст. Шаҳрвандон метавонанд дар як моҳ сад ва 
ҳазор доллар пардохт кунанд. Ќаздорони калон вуљуд надоранд, зеро, 
ки сокинони Хитой хеле пурмасъуланд. Дар навбати худ давлат њам ба 
чунин ҳолатҳо роҳ намедиҳад.  

Дар Мозамбик нақшаи пардохти хизматрасонихо хеле ҷолиб аст. 

Хизматрасонӣ тавассути пешпардохт амалӣ мешавад ва ҳисобҳои 
пардохт барои таъминоти барқ аз тарафи соҳибмулкони маҳаллӣ бо 
принсипи пардохти хизматрасонии телефонҳои мобилӣ ба роҳ монда 
шудааст. Барои ин, пойгоҳҳои пардохткунӣ мавҷуданд, ки бо кабули 

пардохтҳои хизматрасониҳо машғуланд. Ин як таҷрибаи беназири 
соҳаи манзилию коммуналӣ мебошад, ки дигар дар ҳеҷ куҷо вучуд 
надорад. 

Дар АМА, ҳаҷми тарифҳо барои хизматрасонињои коммуналӣ дар 
мавсими зимистон ва тобистон фарқи зиѐд надорад. Шаҳрвандон 
қувваи барқ ва обро пардохт намекунанд. Онҳо аз пардохтҳо озоданд. 

Чунин имтиѐзҳо танҳо барои сокинони маҳаллӣ эътибор доранд ва ин 
фаќат барои 15-20% аҳолии 9 миллион нафараи Амороти Муттаҳидаи 
Араб дахл дорад. Он шахсе, ки барои тиљорат ба кишвари зерин 
омадааст (тақрибан 80% аҳолӣ) хизматрасонии коммуналиро бо нархи 
баланд истифода мебаранд. Иҷораи манзил дар Арабистон низ гарон 
аст. Ин асоси дастгирии иҷтимоии аҳолии Амороти Араб дар пардохти 

хизматрасонии  коммуналї мебошад. Давлат аҳолии маҳаллиро барои 
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хизматрасонии манзилию коммуналӣ тавассути муҳоҷирон дастгирї 
менамояд. 

Аз солҳои 90-уми асри ХХ оғоз карда, Ҳукумати Туркманистон 

барои шаҳрвандони худ худаш пардохт мекунад. Дар кишвар бисѐр 
захираҳои табиӣ ва маъданҳои фоиданок мавҷуданд. Ҳамзамон, аҳолии 
маҳаллӣ берун аз хатти камбизоатӣ зиндагӣ мекунад ва 
хизматрасониҳои коммуналиро пардохт карда наметавонад. Муддати 

тӯлонӣ, об, газ ва таъминоти барқ дар Туркманистон ройгон дода 
мешуд. Имрӯзҳо барои шаҳрвандон имтиѐзҳои иҷтимоии зиѐде 
мавҷуданд. Чунин таљрибаи ХМК-и хориҷӣ дар ҳеҷ куљо истифода 

бурда намешавад. Имтиѐзҳо инчунин дар нақлиѐти ҷамъиятӣ, барои 
манзил, хариди бензин, арзиши маҳсулоти хӯрокворӣ татбиқ карда 
мешаванд. Аммо, чунин ҳолати корҳо абадӣ амал карда наметавонад. 
Захираҳои табиӣ номаҳдуд нестанд ва иқтисодиѐти кишвар комилан 

рушд наѐфтааст. Соли 2013 Ҳукумат коҳиш додани имтиѐзҳоро оғоз 
кард. Дар айни замон, мақомот дар бораи бекор кардани онҳо фикр 
карда истодааст. 

Таҷрибаи соњаи манзилию коммуналии хориҷӣ бой ва гуногун аст. 
Дар асоси донишҳои назариявӣ ва корњои амалї дар идораикунии 
фонди манзилии давлатҳои тарраќикарда гузаронидани ислоњот дар 

системаи нигоҳдории фонди манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўи як 
қатор самтҳо имконпазир аст. 

1. Тағйирдињии тафаккури соҳибмулкони манзил. Нигоҳдории 
фонди манзил барои мо – ин маънои иљрои фаќат пардохткунии 
хароҷоти он мебошад. Ҳамзамон, дар Ғарб, одамон мекӯшанд 
манзилҳоро њамчун сармоягузорї харанд, яъне маблағгузорӣ ба амволи 
ғайриманқул намоянд. Нигоҳ доштани хона барои шаҳрвандони 

хориҷӣ - ин маънои ғамхорӣ нисбати амволи худ дар шакли мувофиқ ва 
таъмини бехатарӣ нигоҳубини он мебошад. 

2. Хизматрасонии маҳдуди хадамоти биноњои бисѐрхонагї. 

Таҷрибаи азими хизматрасонии манзилию коммуналии хориҷӣ нишон 
медиҳад, ки дар роњбарикунии биноњои бисѐрхонагї аксар вақт 
системаи ќабули мустаќили ќарорњо аз тарафи соњибмулкон барои 
нигоњдории хонањои худ, бо салоҳияти шахси ҳуқуқї, истифода 
мешаванд. Ҳамзамон, ваколатҳо ба ташкилоти идоракунии касбӣ 
мутобиқи шартнома вогузор мегардад. Ин роњи оптималии нигоњдории 
биноњои бисѐрхонагї мебошад. Фаъолиятҳои идоракунӣ бо талаботњои 

касбӣ гузаронида мешаванд, хизматрасониҳо талаботи соҳибмулконро 
қонеъ мекунанд. Инчунин, агар соҳибмулкон ягон қарор дар љодаи 
идоракунӣ ќабул намоянд, ин амалҳо демократї гузаронида мешаванд. 

Бартарии дигаре барои соҳибмулкони амволи ғайриманқул, ки ШСМ 



87 

таъсис медињанд, ин назорат кардани хароҷоти маблағҳои худ 

мебошад. Барои Тоҷикистон, ин хусусият дар он аст, ки ширкатҳои 
хизматрасонии идоракунии амалкунанда барои расонидани тамоми 
намуди хизматрасонињои вобаста ба нигоњдории биноњои бисѐрхонагї 
кӯшиш мекунанд. Бо кӯшиши умумӣ, ширкатҳо одатан нигоҳ доштани 
сифати зарурии хизматрасониро иљро намекунанд, ки боиси норозигии 
шаҳрвандон мегардад. Бо такя ба таҷрибаи хориҷии хоҷагии манзилию 

коммуналии кишварҳо дар Аврупои Шарқӣ, масалан, дар Маҷористон 
ѐ Словакия корхонањои коммуналие, ки бо идоракунӣ, таъмир ва 
хизматрасонӣ машғуланд, бо намуди хизматрасонињо таќсим шудаанд. 
Ширкатҳо тахассусї гаштаанд ва ин шароитро бозори муосир муайян 

мекунад. Дар айни ҳол, рақобат байни корхонаҳои тахассусї мунтазам 
меафзояд. Дар як қатор кишварҳои Ғарб ва Иѐлоти Муттаҳида, бозори 
хизматрасонии манзилию коммуналӣ рушд мекунад. Ҷолиб аст, ки дар 
онљо корхонаҳои махсуси тахассусии бисѐр вуљуд доранд, ва ба чунин 

таҷрибаи хориҷӣ бояд диққат дод. Масалан, барои таъмир ва 
нигоҳдории манзил як ширкат, таъмири асбобҳои гармидиҳӣ ширкати 
дигар, ширкати сеюм барои назорати онњо масъул мебошанд. Агар 
ширкат иљрокунандаи як намуди кор бошад ва шумораи мизоҷони он 
зиѐд гардад, нархи њамон хизматрасонї паст мешавад. Ҳамаи ширкатҳо 
мекӯшанд, ки рақибонро гузаронанд, навгирони навро ҷалб ва доимӣ 

кунанд. Арзиши хизматрасониҳои ширкат ин қадар зиѐд намешавад, ки 
борои истеъмолкунандагон бисѐр љолиб аст. 

3. Суғуртакунии фаъолияти ширкатњои идоракунанда. Таҷрибаи 

хориљии ХМК нишон медиҳад, ки дар бисѐр кишварҳо, фаъолиятҳои 
идоракунӣ дар ин соҳа як намуди алоҳидаи соҳибкорӣ буда, 
суғуртакунии хатарро дар назар дорад. Агар ширкати хизматрасонӣ 
талаботњое, ки бозори ХМК муќаррар кардааст, иљро нанамояд, 
хусусиятҳои рақобатпазирро аз даст медиҳад. Ширкати идоракунӣ 
масъулияти молиявию шаҳрвандии худро суѓурта мекунад, агар њолате 

ба вуљуд ояд, ки амалҳои нодурусти он ба соҳибмулки амвол зарар 
расонад. Ин хусусан дар Амрико ва Аврупо маъмул аст. Эҳтимол 
дорад, ки сифати хизматрасониҳои коммуналӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон метавонад ба таври назаррас беҳтар шавад, агар чунин 

таҷрибаи хориҷї истифода шуда бошад ва ин равиш дар сатҳи 
қонунгузорӣ ворид карда шавад. Ширкат боз ҳам рақобатпазир шуда 
метавонад, агар шаҳодатномаҳое, ки хусусиятњои касбии онро тасдиќ 

менамояд, таҷриба ва суботи молиявӣ дошта бошад. Инчунин, муҳим 
аст, ки ширкатҳо мувофиқи стандартҳои соњаи ХМК фаъолият кунанд. 

4. Модернизатсияи системаи кӯмакҳои давлатӣ (дотатсия). Ҳоло 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти асосӣ мавҷуд аст, ки он аз 
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нарасидани захираҳои молиявӣ ва мӯҳлатвайронкунии пардохти 

хизматрасониҳои коммуналӣ иборат мебошад. Агар аҳолӣ пардохтҳоро 
ба таъхир супорад, он гоњ сифати хизматрасонї паст мегардад. 
Таљрибаи хориҷии ХМК онро нишон медињад, ки дар Давлатҳои Ғарб 
чунин падидањо ба монанди пардохтнакунии оммавии хизматрасонињо 
вуљуд надорад. Инчунин бояд қайд кард, ки дар онљо муддати тулонї 
низомњои ќарзї, имтиѐзї, тарифї ва ѓайра амал менамоянд. 

5. Омӯзиши низомии мутахассисон. Омузиши касбии 
мутахассисони соњаи манзилию коммуналӣ муњим мебошад. Саводи 
баланди касбии идоракунандагон ба сифати хизматрасонии биноҳои 
истиқоматӣ таъсири мусбӣ мерасонад. Таҷрибаи ХМК хориҷӣ нишон 

медиҳад, ки мутахассисони ин соҳа мунтазам дар курсҳо ширкат 
меварзанд ва сатҳи тахассусиро афзоиш медиҳанд. Одамоне, ки чунин 
таълимот мегиранд, бештар малака ва донишҳои арзанда ба даст 
меоранд. Ба таљрибаи хориљии ХМК нигоњ карда, ќайд кардан мумкин 
аст, ки бисѐри муассисаҳои таҳсилоти олӣ, инчунин коллеҷҳои махсуси 
Ғарбӣ, ба хатмкунандагон дониши ибтидоӣ дода имконияти фаъолияти 

идоракуниро муњайѐ менамояд. Афсус, ки вазорати маорифи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ќабули чунин таљрибаро суст ба роњ мондааст. 
Қонунгузории Ғарб ба роҳбари фонди манзилии истиқоматӣ 
талаботњои ќатъи мегузорад. Масалан, идоракунанда дар Олмон бояд 
маълумоти олӣ, ба монанди маълумоти муҳандисӣ, иќтисодӣ ѐ ҳуқуқӣ 
дошта бошад. Таљрибаи хориҷӣ нишон медиҳанд, ки чунин мутахассис 
вазифадор аст, ки вазъи муноқишавиро сари ваќт бартараф намояд. 

Дар Маҷористон, Қонун ‚Дар бораи ширкати соњибмулкони манзил‛ 
эътибор дорад, ки тибқи он ба вазифаи идоракунанда танњо шахсон бо 
маълумоти касбї таъин шуда метавонанд [2]. 

6. Бартараф кардани коррупсия. Танзими возеҳи қонунгузорӣ ба 
рафъи коррупсия дар муносибатҳо байни корхонањои идоракунанда, 
ширкате, ки захираҳоро пешнињод менамояд ва истеъмолкунандагони 
хизматрасониҳо таъмин менамояд. Ҳанӯз ҳолатҳое ҳастанд, ки одамон 

мувофиқи нархҳои беасос пардохт мекунанд ва нархњо аз муқаррароти 
тарофаҳо зиѐдтар мебошанд. Мутаассифона, бисѐре аз ширкатҳои 
идоракунанда чунин меҳисобанд, ки пулҳои соњибмулконро њамчун 
амволи хусусї ихтиѐрдорӣ карда метавонанд. Назорати кори 

корхонаҳои идоракунанда бояд ҳатмӣ бошад. Дар сатҳи қонунгузорӣ 
тақсимоти пардохтҳои шаҳрвандон бояд манъ бошад. Дар акси ҳол, 
таъминоти тамоми амволи ѓайриманќули кишвар метавонад дар зери 
таҳдид ќарор гирад. Таљрибаи хориҷии ХМК нишон медиҳанд, ки 
имрӯзњо дар ҷои аввал дар ҷањон оид ба љой надоштани коррупсия 
Сингапур љойгир аст. 



89 

7. Иттилооти ошкоро дар фаъолияти ширкатњои идоракунанда. 
Одатан, сокинони Тоҷикистон бо ташаккули тарофаҳои коммуналӣ ва 
ҳисоб кардани арзиши хидматрасониҳо норозианд. Аксар вақт, дар 

ҳуҷҷатҳои пардохтӣ нархҳои беасос баланд карда шуда, мушоњида 
мешаванд. Дар ин ҷо метавонем ба таљрибаи хориҷии ХМК, аз ҷумла, 
ба монанди таљрибаи кишварњои Фаронса ва Финляндия диќкат дињем. 
Ҷузъи муҳими хизматрасониҳо дар ин давлатҳо – технологияи 
иттилоотӣ мебошад. Тафсилот ба таври автоматї ҷамъоварӣ карда 
мешаванд. Ҳамкории намояндагони сохторњои коммуналї бо 

истеъмолкунандагон ва сохторҳои давлатї ба таври фосилавї низ 
сурат мегирад. Алоќаи шахсї байни таъминкунанда ва 
истифодабарандаи хизматрасонињо бо воситаи интернет ѐ дигар 
захираҳои иттилоотӣ ба роњ монда мешавад. 

8. Қоидаҳои идоракунии биноҳои истиқоматӣ – ҳамчун асосҳои 

касбият. Инноватсияҳо дар хоҷагии манзилию коммуналӣ, ин таҳияи 
роҳи инноватсионӣ мебошад, ки рушди усулҳои муайяни идоракуниро 
дар ин соҳа талаб мекунад. Иқтидори рушди корхона бояд арзѐбї 

карда шавад. Вақте, ки мо оид ба иќтидор њарф мезанем, бояд дар 
бораи имконот, воситаҳо, манбаъҳо, захирањое, ки  шахсони ҳуқуқӣ ва 
воқеӣ, аз ҷумла ширкатҳо, ташкилотњо, давлат ва ѓайра барои њалли 
масъалањои муайян ва бадаст овардани маќсадњои гузошташуда аз он 
истифода бурда метавонанд, сухан меронем. Агар мо дар бораи кори 
ширкатҳои хоҷагии манзилию коммуналӣ гап занем, бояд қайд кард, ки 
онҳо маъмули иќтидори умумї ѐ маљмуъї мебошанд. Њоло сухан дар 
бораи захирањои истеҳсолї-техникӣ, илмї-техникӣ, инноватсионӣ, 
молиявї-иқтисодӣ меравад. Қисмҳо дар иќтидори маҷмуъӣ бо ҳамдигар 

зич алоқаманданд. Самаранокии татбиқи имконоти умумӣ ба ҳолати 
ҳар як пайванд, инчунин ҳамкории онҳо таъсир мерасонад. Барои он, 
ки иќтидорњои вуљудошта пурра ворид карда шаванд, бояд ҳамаи 
ҷузъҳои иќтидорњои ҷамъбастшуда дар мутавозинат бошанд. Рушди 

раванди ҳаракати инноватсионӣ аз хусусиятҳои минтақа, инъикоси 
шартҳои табиии иқтисодӣ, сохтори ҷории истеҳсолӣ, дастгирии илмию 
техникӣ, сиѐсати илмї-техникӣ вобастагї дорад. Вазифаи равандҳои 
пешрафтаи маҳаллӣ ин ҳалли мушкилот ва хусусиятҳои муҳити бозор 

мебошад. Таҷрибаи хориҷии ХМК ва рушди ҳаракатњои 
инноватсиониро дар сатҳи минтақавии давлатњои дигар љамъбаст ва 
таҳлил намуда, бояд ќайд кард, ки ташаккулѐбии равандҳои љорикунї, 

махсусан, бо соњањои минтақавии касбї, ки афзалият ба рушд доранд, 
истифодаи пурраи афзалиятҳо дар қаламрави муайян вобастагии зич 
доранд. Фаъолиятҳои пешрафта дар як қатор кишварҳо бо муваффаќ 
ба роњ монда шудааст, барои он, ки давлат соњаи илмї-инноватсионии 
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ХМК-ро дастгирї менамояд; рушди инноватсионї њавасмандгардонї 
мешавад, асосан бо роњи низоми ќарзњои имтиѐзї, суѓуртакунии 
давлатии заѐмњо, андозбандии имтиѐзнок ва истењлоки босуръат 
мебошад. 

Бешубња, љорикунии ќарорњои навин дар Љумњурии Тољикистон – 
ин яке аз асосњои соњањои иќтисодї мебошад. Раванди бозоргонї дар 
шароити иќтисодиѐти бесубот бояд рушд ѐбанд, ва барои он дониши 
механизмњо, фишангњо ва њавасмандкунии инноватсионї зарур 
мебошанд. Агар дар бораи сиѐсати иќтисодї њарф занем, бояд 
фаъолона аз њавасмандкунї барои рушди инноватсионии ширкатњои 
алоњидаи соњаи ХМК истифода намуд. Омўзиши таљрибаи хориљии 
ХМК ва азхудкунии равандњои бењтарини он, барои таъсис додани 
фазои мусоиди соњаи зерин дар Љумњурии Тољикистон имконпазир 
мегардад. 
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шаванд. Ин матлабро имрӯз ањли љомеаи шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон дастгирї намуда истодаанд. 

Ба гуфтаи Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, ин бистсола ба 

хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риѐзӣ, инчунин барои тавсеаи тафаккури техникии насли 
наврас равона карда шудааст. Инчунин, бояд «назорати азхудкунии 
донишҳои замонавиро пурзӯр гардонида, наврасону ҷавононро ба 
мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ намоянд, қобилияти эҷодии 
онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 

риѐзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд». 
Таърих гувоњ аст, ки халќи тољик њамчун миллати тамаддунофар 

ва фарњангдўст аз даврањои ќадим то замони муосир дар баробари ба 
вуљуд овардани илмњои гуманитарї барои рушди илмњои 
табиатшиносї ва даќиќ сањми худро гузоштааст. Дар ин љода сањми як 
гурўњ мутаффакирони тољик хеле бузург аст. 

Ќобили зикр аст, ки аввалин давлати тољикон бо номи Сосониѐн, 
ки бо пайдоиши муносибатњои феодалї ба вуљуд омадааст, (226-651) 
аввалин мактаби тиббї дар шањри Гундишопур бо номи «Академияи 
Гундишопур» таъсис ѐфтааст. Академияи мазкур мактаби тиббии илми 
тољику форс мањсуб ѐфта, дар асрњои III-VII фаъолият дошт, ки он бо 
дастури Шопур – писари якуми асосгузори сулолаи Сосониѐн 
Ардашери Сосон бунѐд ѐфта буд. Пештоќи дарвозаи шањрро 
навиштаљоти «Донишу хирад аз шамшер зўртар аст» оро медод. 
Устодони академия асарњои табибони Юнону Њиндро ба забони 
пањлавї (шакли ќадимаи забони тољикї), ки забони давлатии Сосониѐн 
буд, тарљума мекарданд. Хуб донистани анатомияи одам, софдилона 
иљро кардани вазифа, хондани китобњои зарурї, маълумоти кофї 
доштан оид ба гиѐњњои шифобахш, истифода карда тавонистани асбобу 
олоти љарроњї, сари ваќт кўмак расондан ба бемор, беѓаразї дар кори 
табобат, роњ надодан ба молу сарватпарастї, ѓамхорї ва 
хушмуомилагї нисбат ба беморон ва ѓайра рукнњои асосии академияи 
мазкур мањсуб мешуданд.  

Академияи Гундишопур зиѐда аз 300 сол арзи ҳастӣ карда, баъд аз 

истилои арабҳо рӯ ба таназзул нињодааст. Китобхонаи он (аз 250 бино 
иборат буд –Њ.М.), бозѐфтҳои илмӣ ва бархе аз олимони донишгоҳ ба 
пойтахти хилофати Аббосиѐн – шањри Бағдод интиқол дода шуданд. 
Дар Академияи Гундишопур бисѐр олимони намоѐн кору фаъолият 
доштанд, ки номи баъзе аз онҳо то замони мо расидааст: Бухтишӯи I 
(нахустин сарвари донишгоҳ), Бухтишӯи II (вафот 801), Барзуя, Ибни 

Муқаффаъ, Муҳаммад ал-Ҳарис ибни Калида, Теодорус (табиби 
насронӣ, ки дар дарбори Шопур хидмат мекард), Собур ибни Саҳл, 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%BE%D0%B4
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Саҳорбухт, Мусавейҳ, Абузакариѐ ибни Мусавейҳ ва ғайра. Аз нигоҳи 

таърихӣ Академияи Гундишопур нахустин донишгоҳи тиббии ҷаҳон 
маҳсуб мешавад. Устодони академия дар баробари андешидани 
тадбирњои муолиљавї ва пешгирии беморињо ба фаъолияти илмию 
омўзгорї, тарљимаи китобњо, тањияи маљмуањои ќомусї ва ѓайра 
машѓул мешуданд.  

Баъд аз забти арабњо халќи тољик тавонист тамаддуни исломиро 
ба вуљуд оварад ва дар ин замина як гурўњ олимон – эниклопедистони 
тољик арзи њастї кардаанд, ки дар рушди илмњои дунявии њамонваќта 
сањми худро гузоштанд. Асрњои IХ-Х яке аз даврањои шукуфоии 
фарњанги халќи тољик ба шумор меравад, зеро дар давраи Сомониѐн 
илму фарњанг инкишоф меѐбад. Ин давраи эњѐи тољикон буд, ки ба 
рушди фарњанги  Мовароуннањру Хуросон мусоидат кард. Озодии 
сиѐсї аз хилофат, ташкил намудани давлати мустаќили худ ва 
робитањои васеи иќтисодї ва маданї бо мамлакатњои њамсоя сабабгори 
тараќќиѐти фарњанги халќи тољик гардиданд. Мо тасмим гирифтем, ки 
дар бораи бархе аз намояндагони илму фарњанги давраи мазкур 
маълумот дода бошем:  

Абуабдуллоњ Муњаммад ибни Юсуфи Хоразмї зодаи Балх буда, 
дар Нишопур ба камол расида, давраи гул-гулшукуфии њаѐташро дар 
дарбори Сомониѐн гузаронидааст. Абўабдуллоњи Хоразмї дар солњои 
берун аз кори дарбор ба эљод намудани асарњои баландмазмуни 
таърихї, њуќуќшиносї, забоншиносї, давлатдорї даст зада, солњои 
976-991 китоби «Мифтоњ-ал-улум» -ро навиштааст. Асари эљодкардаи ў 
аз 15 боб иборат буда, доир ба масъалањои таърих, љуѓрофия, андоз, 
кишоварзї, идоракунии давлат, кимѐ ва ѓайра бањс мекунад. 

Абунаср Муњаммад ибни Тархон Форобї (873,Фороб-950, 
Димишќ) - олими машњури фалсафаи Шарќи Наздику Миѐна ба шумор 
меравад. Форобї бо мактаби файласуфони Юнони Ќадим аз наздик 
ошно шуда, аксари асарњои  Арасту, Суќрот, Афлотун ва ѓaйpapo 
тафсир кардааст. Форобї олими сермањсули замон буда, аз ў бештар аз 
160 асар боќї мондааст. Ќисми зиѐди асарњои ў ба шарњу эзоњи асарњои 
файласуфони ќадима бахшида шудаанд. Ў «Метафизика», «Этика», 
«Риторика», «Софистика»-и Арастуро њам шарњ додааст. Дар баробари 
ин ў асарњои фалсафї низ эљод намудааст. Ба гурўњи асарњои 
бузургњаљми вай «Калом фил-аќл-ил-кабир», «Китоб-фил-аќл-ис-
caғиp», «Китоб-ул-мухтасар-ил-кабир-фил-мантиқ», «Китоб-ул-
бурњон», «Калом-фил-љавњар», «Китоб-ул-модикат-ил-фозила», 
«Рисолат-ул-ахлоќ», «Китоб-ул-мусиќа-ал-кабир» ва ѓaйpa дохил 
мешаванд, ки баробари мантиќу фалсафа, инчунин ба масъалањои 
иљтимоиѐт, мусиќї бахшида шудаанд. 
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Абўалї ибни Сино – соли 980 дар дењаи Афшинаи наздикии 
Рометани Бухоро дар оилаи амалдор таваллуд ѐфтааст. Баъди 
камолѐбї ў ба илми тиб дил бохт. Дар охир ба омўзиши тиб шурўъ 
намуда, ин илмро низ ба хубї омўхт ва дар синни 17-солагї олими 
баркамол ба воя расид. Шўњрати ибни Сино баъди табобати амир Нўњ 
бинни Мансури Сомонї баланд шуд. Ба ивази хизмати хеш ў ба 
китобхонаи бойи Сомониѐн - ‚Савон – ул њикмат‛ (хазинаи 
хирадмандї) роњ ѐфта, дониши худро хеле такмил дод. Дар 
њаждањсолагиаш вай њамаи илмњои замонашро фаро гирифта буд. 
Осори Абўалї ибни Сино хеле бузург буда, ба ќалами вай бештар аз 
400 асар тааллуќ дорад. Асарњое, ки то замони мо омада расидаанд: 
«Китоб-уш-шифо», «Китоб – ул – наљот», «Донишнома», «Ал – ќонун – 
фи – тиб» ва ѓайрањо ањамияти калони илмї – тањќиќотї доранд. 

Абуљаъфар Муњаммад ибни Мусо-ал-Хоразмї (780, Хева – 850, 
Баѓдод) – яке аз забардасттарин олимони соњаи риѐзиѐт, нуљум ва 
љуѓрофияи аввали асри IХ ба шумор меравад. Фаъолияти илмии ал-
Хоразмї дар фарњангистони илмии Баѓдод оѓоз шудааст. Дар замони 
худ ў ба илми риѐзиѐти љањонї усули њисобкунии њиндї ва асосњои 
алљабрро дохил намуда, бо ин восита дар илми риѐзиѐт як давраи навро 
кушод. Ин кашфиѐти ал-Хоразмї ўро машњури љањон гардонид. Яке аз 
таърихшиносони номї - Сартон1 нимаи якуми асри IХ-ро «замони ал-
Хоразмї» номидааст. 

Дар соњаи нуљум њам ал-Хоразмї љадвалњои пурќимате тартиб 
дода буд, ки онњо асоси корњои илмии бисѐр мунаљљимони минбаъда 
гардида, ањамияти худро то ба имрўз гум накардаанд. 

Яке аз китобњои аввалини ў «Сурат-ул-арз» мебошад, ки он оид ба 
мањалли љойгиршавии шањрњо, кўњњо, дарѐњо, бањру љазирањо 
маълумоти зиѐде дорад. Инчунин, Хоразмї љадвали арзу тўли 
шањрњоеро тартиб додааст, ки паси хатти истиво (экватор) љой 
гирифтаанд. Дар њамин асар ў харитањоро љой намудааст, ки онњо бо 
забони арабї ба табъ расида, дар илми љуѓрофї ќадимтарин ба њисоб 
мераванд. Асари дигари ў «Зиљи Хоразмї» ѐ бо номи «Зиљи Маъмунї» 
машњур аст. 

Хоразмї ба масъалаи ситорашиносї бештар диќќат додааст. Вай 
дар асари хеш «Амал-ул-устурлоб» оид ба ин масъала маълумотњо 
медињад. Faйp аз ин, Хоразмї яке аз асосгузорони асбоби 

                                                           
1
 Љорљ Сартон – кимиѐшиноси амрикої ва таърихнигор. Вай асосгузори таърихи илм ба 

њисоб меравад. 
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ситорашиносии «секстант»2 мебошад, ў онро дар расадхонаи 
«Шамсия»-и Маъмун дар Баѓдод истифода бурдааст. 

Ал-Хоразмї яке аз асосгузорони илми алљабри (алгебраи) 
асримиѐнагї низ ба шумор меравад. Вай дар асараш «Алљабр ва-л-
муќобила» њалли муодилањои квадратиро тањќиќ намуда, ба илми 
алгебра асос гузоштааст. Дар Fapб номи Хоразмї бо Алгоризм машњур 
буда, аз асари ў «Либер Алгоризм» истифода мебаранд. 

Асари мунаљљиму муњандиси маъруфи асри IХ Абулаббос Ањмад 
ибни Муњаммад ибни Касир-ал-Фарѓонї «Китоб-ал-њаракат ас-
самовињо ва љавомеъ илм ан-нуљум» («Китоби њаракати осмон ва љамъи 
илми нуљум») дар Аврупои асримиѐнагї машњуртарин асари соњаи 
нуљум ба њисоб мерафт. Дар ин асар асосњои илми нуљум, љадвали 
нуќтањои асосии љуѓрофии њафт ќитъа бо нишондоди мутобиќатњояш, 
тасвири асбобњои ситорашиносї ва соатњои офтобї дода шуда буданд. 

Дар нимаи дувуми асри Х мунаљљим ва риѐзидони машњур 
Абўмањмуди Хуљандї умр ба cap бурда, асбоби муњимми нуљум -
секстантеро ихтироъ кардааст, ки радиусаш 40 метр мебошад. Дар 
солњои охир маълум гардид, ки дар расадхонаи Улуѓбек њамин гуна 
секстант асбоби асосї ба шумор мерафтааст. 

Забардасттарин риѐзидони асри Х Абулвафо Муњаммад ибни 
Муњаммад ал-Љузљонии Хуросонї (940-998) дар соњаи риѐзиѐт ва нуљум 
якчанд асар эљод карда, асоси тригонометрияро мегузорад. 

Олими машњури хуросонї Абулњасан Алї ибни Ањмад ал-Насавї 
(охири асри Х - аввали асри ХI ) ба забони тољикї дар соњаи риѐзиѐт 
асарњо навишта буд. 

Абўрайњон Муњаммад ибни Ањмади Берунї – яке аз бузургтарин 
алломањои Машриќзамин, риѐзидон, файласуф, табиатшинос, табиб, 
мунаљљим, муаррих ва љомеашиноси тољику форс мањсуб меѐбад. Ў 
ќариб дар тамоми соњањои илм асар эљод карда, нуктаю назари илмию 
фалсафии худро ба ин ѐ он масъала ба таври мушаххас баѐн намудааст. 
Аз мероси ў ба мо дар маљмўъ бештар аз 143 асар ба ѐдгор мондааст, ки 
ба улуми риѐзї, ситорашиносї, љуѓрофия, натурфалсафа, минералогия, 
фармакология, таърих, мардумшиносї, хронология ва ѓайра бахшида 
шудаанд. Кашфиѐти бузургтарини Берунї ѓояи таълимоти 
офтобмарказї (гелиосентризм), (манзумаи офтоб) мебошад.3 

                                                           
2
 Секстант – ( аз калимаи лотинии sextans (genus sextanstis)- ќисмати шашум) асбоби ченкуние 

мебошад, ки барои муайян кардани баландии Офтоб ва љисмњои кайњонї дар болои уфуќ 
истифода мешавад. 
 3 Берунї дар «Мо-л-ил-Њинд» менависад, ки Офтоб аз љисми оташангез иборат аст ва дар 
гирди он Офтобро чунин менигорад: «…Офтоб барои дигар ситораву сайѐрањои гирди он 
манбаи нигоњдории тартиби љойгирии онњо мебошад ва маќоми он дар байни онњо ба мисли 
маќоми подшоњ аст дар нисбати мамлакат, њаракати љирмњои осмонї ба њаракати Офтоб 
вобаста мебошад, он њаракати дигар љирмњоро идора мекунад» (23-24) 
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Абумаҳмуди Хуҷандї низ дар соњаи риѐзї ва илми нуҷум олими 

варзида буд. Дар шароити хамон замон Абумаҳмуди Хуҷандї асбоби 
астрономии зовиясанҷ (секстант)-ро сохтаааст, ки барои муайян 
кардани баландии ҷирми осмонї то ба ҳол истифода мешавад. 

Умари Хайѐм – файласуф, риѐзидон, мунаљљим ва шоири тољику 
форс мањсуб ѐфта, дар замони худ ба корҳои тањқиқотӣ доир ба илми 
риѐзї ва мушоњидаҳои астрономї машѓул буд. Наќши Хайѐм дар њалли 
муодилоти дараљаи сеюм4 ва маълумоташ дар бораи асли панљуми 
Иќлидус5 номи ўро ба унвони риѐзидони барљаста дар таърихи илм 
сабт кардааст. 

Ањмади Дониш яке аз маорифпарварони тољик буда, бо фаъолияти 
љамъиятии худ дар осори илмию адабиаш ѓояњои пешќадами 
замонаашро таблиѓ намудааст. Ањмади Дониш нисбат ба сохти 
мављудаи феодалї, тартиботи давлатї ва њамаи боќимондањои он 
нафрати беандоза дошт. Ў соли 1826 дар Бухоро ба дунѐ омадааст. 
Ваќте ки ў дар мадраса тањсил мекард, барномаи мадраса, ки асосан аз 
омўхтани забони арабї, мантиќ ва дигар илмњои динї иборат буд, ба 
Ањмади Дониш писанд наомад. Аз ин лињоз, ў вай илмњои риѐзиѐт,илми 
нуљум ва њайъат (астрономия ва космогония), табииѐт, љуѓрофия, 
таърих ва фалсафаи шарќро мустаќилона меомўзад. 

Њамаи фикру андешањои пешќадами Дониш обрўю эътиборашро 
дар љомеа баланд бардошт ва њамчун мутафаккиру донишманд дар 
илму фарњанги охири асри XIX ва аввали асри ХХ шӯњрати бузурге 
касб кардааст. 

Њамин тариќ, дар замони муосир низ рушди илму маорифпарварї 
яке аз самтњои асосии сиѐсати давлатдории Тољикистон мањсуб ѐфта, 
дар ин замина рушди илму маориф, омўзиши илмњои табиатшиносї ва 
даќиќ, азхудкунии техника ва технологияњои нав, таќвияти нерўњои 
зењнї ва ташаккули забони илмї дар маќоми назаррас ќарор дорад. 
Илм њамчун унсури шуури љамъиятии инсон ва инъикоси воќеии он дар 
табиат ягона ва татбиќшаванда аст. 
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Сино Ѓафурї., 
мутахассиси шуъбаи  

тањлил ва робита бо љомеа  
 

ИТТИЛООТ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ТАФАККУРИ ҶАВОНОН 
 

Васоити ахбори омма (минбаъд ВАО) яке аз ниҳодҳои муҳимми 
ҳаѐти сиѐсӣ буда, аз бисѐр органҳо ва ҷузъҳо иборат мебошад, ки ба 
воситаи онҳо аҳолӣ дар бораи ҳаѐти сиѐсии ҷаҳон иттилоот мегиранд. 
Воситаҳои ахбори оммаро баъдан дар қатори ҳокимияти қонунбарор, 

иҷроия ва судӣ ҳамчун ҳокимияти «чорум» меноманд. Мақоми ВАО, 
пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки онҳо ҳамчун ташкилоти 
мустақил ба воситаи иттилооти сиѐсӣ афкори умумро ташаккул дода, 

ба тамоми раванди ҳаѐти сиѐсӣ таъсир мерасонанд ва дараҷаи 
маълумотгирии сиѐсии аҳолиро баланд мебардоранд. 

Оғози асри XXI ҷаҳони муосирро тазодҳои гуногуне фаро 
гирифтанд, ки ба ҳамаи самтҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ ва сиѐсӣ таъсири худро 

гузоштаанд. Таъмини амнияти иттилоотии байналмилалӣ яке аз 
масъалаҳои муҳимми замони муосир ба шумор рафта, рӯз то рӯз 
аҳамияти бештарро ба худ ҷалб менамояд. Ҷомеаи ҷаҳонӣ дарк 
намудааст, ки технологияҳои иттилоотию хизматрасонӣ бештар ба як 

василаи сиѐсӣ табдил ѐфта истодааст.  
Рушди бемайлони технологияҳои иттилоотию хизматрасонӣ, ба 

амалӣ шудани инқилоби иттилоотӣ ва ташаккулѐбии ҷомеаи иттилоотӣ 
ба тамоми соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ таъсири амиқи худро расонида 

истодааст. Инчунин, рафтори одамон, муносибатҳои ҷамъиятӣ ва 
шарту шароити кору фаъолиятро ба куллӣ тағйир дод. Дар ин раванд 
ҳаѐти сиѐсии ҷомеа низ дар канор намонда, зери таъсири таҳаввули 
технологию иттилоотӣ қарор гирифта, шакл ва мазмуни худро тағйир 

медиҳад. Пеш аз ҳама, дар раванди идоракунии давлатӣ истифода 
гардидани технологияҳои иттилоотию хизматрасонӣ сиѐсати давлатиро 
ба дигаргунии ҷиддӣ рӯ ба рӯ намуда, дар назди он вазифаҳои навро 
мегузорад. Тӯли се даҳсолаи охир як қатор олимону муҳаққиқон 

бевосита ба омӯзиши ҷомеаи иттилоотӣ машғул гардида, дар таҳқиқоти 
онҳо ин масъала ба сифати объекти таҳқиқот қарор дода шудааст. 
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Шаклҳои намоиши иттилоот, имкониятҳои техникии ҷамъоварӣ ва 

паҳнкунии он доимо такмил меѐбанд. Албатта, эътимоднокӣ ва 
самарабахшии инфрасохтори иттилоот ҷомеаро аз таҳрифи маълумоти 
иттилоотӣ ҳифз карда наметавонад. Аммо, бо чунин ҳолати иҷтимоӣ 

ғояҳои бузургро ба ҷомеа фароҳам меорад.  
Асри љадид, ки онро асри иттилоот унвон кардаанд, таъсири 

иттилоот ва расонаҳои иттилоърасон бисѐр амиқ ва нишонрас 

гардидааст. Зеро, имрӯз бо рушди фаъоли Интернет шабакаҳои 
иҷтимоӣ таъсири худро дар тафаккури ҷомеа хеле амиқ мегузоранд. 
Ҳатто расонаҳои иттилоърасон ба майдони мубоҳисаҳои сиѐсӣ низ 

табдил ѐфтаанд. Аз ин лиҳоз, таъмини амнияти иттилоотӣ дар замони 
муосир ба унсури асосии таъмини амнияти миллӣ мубаддал гаштааст.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ӯҳдадориҳои байналмилалии 
худ чун кишвари соҳибистиқлол ва ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи 

ҷаҳонӣ дар самти мубориза бо тамоми зуҳуроти номатлуб, аз ҷумла 
терроризму ифротгароӣ, ҷанги иттилоотӣ ва дигар чолишҳову 
таҳдидҳои хатарзо пайваста ибтикороти назаррас нишон медиҳад. 
Натиҷаи ташаббусҳои байналмилалии роҳбарияти олии давлату 

Ҳукумати Тоҷикистон аст, ки пойтахти кишвари мо тайи солҳои охир 
тадриҷан ба яке аз майдонҳои мусоиди сиѐсӣ барои баррасӣ ва ҳалли 
масъалаҳои мубориза бар зидди терроризм, экстремизм ва радикализм 
дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ табдил ѐфтааст. Коршиносони 

соҳа ташаббусҳои Тоҷикистонро дар самти пешгириву мубориза бо 
терроризму ифротгароӣ ва таъмини суботу амният дар минтақа баланд 
арзѐбӣ мекунанд. 

Мусаллам аст, ки имрӯз ташкилотҳои террористиву экстремистӣ 

ва гурӯҳҳову ҷонибҳои манфиатхоҳ барои амалӣ намудани аҳдофи хеш 
дар радифи силоҳу лавозимоти ҷангӣ аз иттилоот ва расонаҳои 
иттилоотӣ, бахусус шабакаҳои иҷтимоӣ ба таври густурда истифода 
мекунанд. Албатта, дар асри нав, ки онро асри иттилоот унвон 
кардаанд, таъсири иттилоот ва расонаҳои иттилоърасон бисѐр амиқ ва 
нишонрас гардидааст. Зеро, имрӯз бо рушди фаъоли Интернет 

шабакаҳои иҷтимоӣ таъсири худро дар тафаккури ҷомеа махсусан 
ҷавонон хеле амиқ мегузоранд. Ҳатто расонаҳои иттилоърасон ба 
майдони мубоҳисаҳои сиѐсӣ низ табдил ѐфтаанд. Аз ин нуқтаи назар, 
таъмини амнияти иттилоотӣ дар замони муосир ба унсури асосии 

таъмини амнияти миллӣ табдил ѐфтааст. 
Иттилоот ва амнияти иттилоотӣ тавзеҳоти зиѐд доранд, агар аз 

рӯи раванди рушди интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ назар афканем, 
дар замони ҷорӣ метавон иттилоотро бо амният тавъам гуфт. Зеро, ин 

ду мафҳум дар ҳамбастагӣ ба амнияти комили миллӣ рабт доранд. Агар 
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имрӯз мо дар баробари ҳуҷумҳои иттилоотӣ, ки ҳадафмандона ва 

муғризона аз ҷониби душманони давлату миллат роҳандозӣ мешаванд, 
истодагарӣ накунем, он метавонад ба амнияти милливу давлатиамон 
таъсири манфӣ расонад. Ҷангҳои таҳмилии ҷаҳони муосир шаҳодат 

медиҳанд, ки аксари онҳо бо даъватҳои оммавӣ тавассути расонаҳо ва 
шабакаҳои иҷтимоӣ ба майдонҳо хондани анбӯҳи одамон сурат 
гирифтаанд. Тибқи арзѐбиҳо, аз ҷумла, сарнагун сохтани ҳукумати 
Ҳуснӣ Муборак дар Миср, Муаммар Қаззофӣ дар Лубнон бо даъватҳои 

ба майдонҳову хиѐбонҳо баромадани одамон тавассути шабакаи 
иҷтимоии «Фейсбук» сурат гирифта буд ва ин гуна мисолҳоро метавон 
дар дигар манотиқи ҷаҳон низ мушоҳида намуд. Биноан, коршиносон 
муътақид бар онанд, ки имрӯз бидуни таъмини амнияти иттилоотӣ  
наметавон амнияти миллиро комилан таъмин намуд. 

Коршиносони соҳа бар он назаранд, ки мебояд дар муқобили 

чунин ҳуҷумҳои иттилоотии аз хориҷа тарҳрезишаванда посухҳои 
муносиб дод, зеро таъмини амнияти иттилоотии кишвар дар шароити 
ниҳоят тезу тундиҷомеаи байналмилалӣҷузъи таркибии амнияти миллӣ 

ва тақвияти пояҳои давлатдорист. Гуфта мешавад, ки набояд дар 
муқобили ҳуҷумҳои иттилоотӣ бетарафиро ихтиѐр кард ва хомӯш буд, 
зеро дар шароити ҷаҳонишавӣ, шиддат гирифтани муборизаҳои 

иттилоотӣ ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва давлатӣ омили асосии таъмини 
суботу амният ва оромии ҷомеа, рушду шукуфоии кишварамон 
мебошад, пас ҳушѐрии сиѐсиро набояд аз даст дод. 

Мавриди зикр аст, ки муҳимтарин омили таъмини амнияти 

иттилоотӣ он аст, ки бояд ВАО моҳияти рӯйдодҳои дорои аҳамияти 
ҷумҳуриявию байналмилалии сиѐсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро 
дар сатҳи баланди касбият, ба таври мўъҷаз ва саривақтию 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 ташкилотҳои террористию ифротгаро ва ҷонибҳои 
манфиатхоҳ метавонад камтар гардад. Табиист, ки инсон ба иттилои 
аввал дарѐфтнамуда бештар эътимод пайдо мекунад.  

Воқеан, ҷозиба ва сеҳри иттилоот он қадар бузург аст, ки баробари 

пахш метавонад иттиҳодро барпо созад ѐ онро пароканда кунад. Яъне, 
ҳам созанда ва ҳам сӯзанда бошад. Аз ин лиҳоз, мақомоти марбутаро 
зарур аст, ки афкори ҷомеаро аз ҳар гуна иттилои носолим эмин 
доранд ва аҳли ҷомеаро низ мебояд, ки аз равандҳои имрӯзаи ҷаҳони 

муосир сабақ биомӯзад. 
Ба вуқўъ омадани тақсимоти нави ҷаҳон баъди аз байн рафтани 

Иттиҳоди Шўравӣ миѐни абарқудратҳо ва қудратталабон ба ҳаѐти 
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башарият тағйироти куллӣ ба миѐн овард. Ҷаҳонишавӣ дар худ 

имкониятҳои бузурги пешрафт ва дар айни замон таҳдидҳои ҷиддиро 
ба ҳаѐти башарият омезиш додааст. Таъсири манфӣ ва таҳдиди раванди 
ҷаҳонишавӣ ба шуур ва маънавиѐти ҷомеа тавассути васоити ахбори 

омма, ки дорои нерўи бузурги таъсиррасонанда аст,эҳсос мегардад ва 
дар баробари талқини сулҳу субот ва неъмати оромӣ ҳамзамон 
иттилоот ва ВАО дар тарғибу ташвиқи гурӯҳу созмонҳои террористӣ, 
ки ин зуҳурот бошандагони сайѐраро ба ҷунбиш овардааст, нақши 

гўшношунидро касб кардааст. Ҳамзамон ВАО дар пиѐда шудани 
манфиати ин ѐ он қувваву гурӯҳҳои муайян ба тариқи конкретӣ 
истифода мешавад ва таҷрибаи дилхоҳеро низ баҳри қувваҳои 
манфиатҷӯ ба бор овардаанд. 

Ҷанги иттилоотӣ таърихи куҳан дошта, ба ақидаи муҳаққиқон ин 
мафҳум бо пайдоиши давлатҳо ва мухолифату рақобати байни онҳо 
ташаккул ѐфтааст. Вале аввалин маротиба муҳаққиқи канадагӣ 
Маршалл Маклюэн солҳои 60 асри ХХ дар бораи ҷанги иттилоотӣ ба 
таври кушод дар матбуот навиштааст. Профессор Маршалл Маклюэн 
доир ба ҷанги иттилоотии ИМА гуфтааст, ки: «Ветнам аввалин ҷанги 

телевизионии ИМА буд. Ҷангҳои қаблӣ бо кӯмаки кинову аксу расмҳо 
ва сурату матбуот бурда мешуд». 

Ба ақидаи Ҷовид Муқим, мунаққиди тоҷик: «Ҷанги иттилоотӣ ин 
таъсиррасонии нақшавӣ ба тамоми системаи иттилоотиву иртиботии 
душман ва давлатҳои бетараф бо мақсади ташаккул додани фазои 
мусоиди ҷаҳонии иттилоотӣ барои гузаронидани амалиѐтҳои сиѐсӣ 
мебошад, ки назорати аксари ин фазоро таъмин менамояд». Вазъи 
ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар замони муосир ҷанги 
иттилоотиро асосан кишварҳои абарқудрату қудратталаб ва ташкилоту 

қувваҳои бузурги ҷаҳон барои амалисозии ҳадафҳои геополитикии худ 
истифода мебаранд. Яке аз василаву роҳҳои аслии то ин ҳад қувваву 
қудрати бузургро ба даст овардани ин вабои замон, тариқи иттилоот 

муаррифӣ шудани тахаюли бофтаву осмонии онҳо мебошад, ки гўѐ 
хидмат ба дин менамоянду, вале дар асл ҷуз амалњои ваҳшиѐнаи 
сокинони осоишта ва амалисозии барномаҳои хоҷагони пасипардагии 
онҳо дигар чизе нест. Чун дигар кишварҳо имрӯз дар ҷомеаи 

Тоҷикистон низ фаъолияти расонаҳои иттилоотии хориҷӣ ва хусусӣ ба 
таври назаррас ба роҳ монда шудаанд. 

Тибқи арзѐбии коршиносони байналмилалӣ матбуоти кишвари мо 
имрӯз дар қиѐс бо бисѐр кишварҳо аз дидгоҳи озодии баѐн пешрафта 

мебошад. Чӣ тавре Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
суханронӣ дар таҷлили 100-солагии матбуоти тоҷик зикр намуда 
буданд: «Ҳадафи асосии матбуоти ҳукуматӣ ва мустақил ҳамчун ду 
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шохаи бо ҳам пайвастаи матбуоти Тоҷикистон иҷрои рисолати касбӣ, 

яъне хизмати содиқона ва софдилона ба манфиати халқу Ватан 
мебошад. Дар солҳои соҳибистиқлолии кишварамон шумораи 
расонаҳои хабарии мустақил хеле афзудааст ва аз лиҳози миқдор ҳоло 

онҳо нисбат ба расонаҳои хабарии ҳукуматӣ ба маротиб зиѐданд». 
Маврид ба таъкид аст, ки дар Тоҷикистон соли 1991 ҳамагӣ 139 

адад рӯзномаву маҷалла вуҷуд дошт, ки аз ин шумора фақат чор 
рӯзнома хусусӣ буд. Ғайр аз ин, ҳамагӣ як агентии иттилоотии давлатӣ 

фаъолият мекард. Имрӯз дар кишвари соҳибистиқлоли Тоҷикистон 446 
рӯзномаву маҷалла ба табъ мерасад, ки аз ин теъдод 270 – тоаш 
ҷамъиятиву хусусӣ мебошад. Аз даҳ агентии иттилоотӣ, ки ба қайд 
гирифта шудааст, нӯҳ агентӣ ғайриҳукуматӣ аст. Ҳоло дар мамлакат 44 

шабакаи радиотелевизионӣ амал мекунад, ки аз ин миқдор 28 шабакаи 
радиову телевизион хусусӣ мебошад. Ин, албатта, хуб аст, зеро 
фаъолияти озоди воситаҳои ахбори омма яке аз нишонаҳои асосии 
рушди ҷомеаи демократӣ ва шаҳрвандӣ мебошад. Ҳар яке аз ин 

расонаҳо ба таври худ фазои иттилоотии мамлакатро пур карда, дар 
инъикоси равандҳои сиѐсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа ҳиссаи хешро 
мегузоранд. Вале дар баъзе ҳолат бознашр гардидани ин ѐ он хабару 
маводҳои таҳлилии ғаразноку иғвобарангез ва хусуматомез дар ВАО-и 

хориҷӣ ва мустақил бахусус нашрияти чопиву электронӣ миѐни ҷомеа 
мушкилот ба бор оварда, ба имиҷи мусбии кишвар лакнат ворид 
менамоянд.  

Истифода намудан аз ВАО ин роҳи хеле осон, бехатар ва бе 
ҷавобгарӣ расидан ба мақсадҳои худ мебошад. Аз ҷониби дигар, дар 
замони муосир ва ҷомеаи имрӯза таъсири сухан ба мафкураи одамон аз 

таъсири яроқ дида зиѐдтар аст. Аз ин лиҳоз, кишварҳои абарқудрат аз 
қувваи ВАО хеле хуб истифода мебаранд ва тавассути медиа — 
психология тарғиб ва ташвиқи идеологияи худро анҷом медиҳанд. 

Иттилоърасонӣ ва муборизаи иттилоотӣ тайи чанд соли охир дар 

тамоми давлатҳои дунѐ, махсусан ба тариқи расонаҳои иҷтимоӣ, нисбат 
ба дигар намуди ВАО қувваи бештаре пайдо намудааст. Бо истифода аз 
равнақ ѐфтани системаҳои иттилоърасонӣ гурӯҳҳои тундрав ва 
ҷудоихоҳу фитнаангез ҳадафҳои хешро бо истифода аз дину оин ва 

расму русуму гўѐ тарзи ҳаѐти исломӣ миѐни мардум пиѐда месозанд ва 
ба ин васила, афроди ноогоҳ аз донишҳои динӣ ва дунявиро ба самти 
хеш мекашанд, то ҳадафҳои ғаразноки хешро тавассути эшон миѐни 

мардум тарғиб намоянд. Ҳолати ҷаҳонишавии пурсуръат, кашфи 
воситаҳои нави иттилоърасонӣ, рушди бесобиқаи технологияи муосир 
нишон медиҳад, ки ин ҷараѐн дар оянда боз ҳам пурзўртар, тезутунд ва 
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амиқтар хоҳад шуд. Албатта, надоштани донишҳои комили динӣ, 

фарҳанги сиѐсӣ, ҳисси миллию ватандўстӣ ва фирефта шудан ба 
суханони ин афроди аҳриманмаоб тариқи расонаҳои иҷтимоӣ ҷомеаи 
ҷаҳониро ба ташвиш овардааст.  

Имрўз бо рушди техникаву технологияи муосир, алоқаи маснўӣ, 
Интернет иттилоъро ҳамон лаҳза метавон ба тамоми олам паҳн кард, 
ки як рўйдодро дар як вақт қариб ҳамаи расонаҳои иттилоотии бузурги 
олам хабар медиҳанд. Вале дар ҳамин ҳол тафсир ба ин рўйдод аз ҳар 

яки ин расонаҳо гуногун хоҳад буд. Ҳар яке аз дидгоҳи худ ва пеш аз 
ҳама вобаста ба сиѐсати давлати худ ба ин қазия баҳо хоҳанд дод. 
Тавассути иттилоъ ва сухан метавон ҷомеаро идора кард. Ҳамин аст, ки 
иттилоъ дар ҳамаи давраҳои рушди ҷомеа мавқеи муҳим дошт ва он 

объекти мубориза буд. Беҳуда намегўянд, ки касе иттилои бештар 
дорад, ҷаҳонро идора мекунад. 

Ба гуфти муҳаққиқи рус Афанасев В.Г. 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. Вақте ки сухан дар ҷанги иттилоотӣ махсус истифода 
мешавад, вай барои инсон нерўи харобкунанда дорад.  

Феълан дар шароити имрўзаи ҷанги иттилоотӣ, ки дар як вақт ҳам 
хабари воқеӣ ва ҳам хабари дурўғ аз ҷониби ВАО паҳн мешавад, 
амнияти ҷомеа зери хатар қарор хоҳад гирифт. Маълумоти дурўғро дар 
ҷанги иттилоотӣ «Дезинформатсия» мегўянд, ки ба мақсадҳои гуногун 

паҳн карда мешавад. Ҳадафи иттилоъ – ин ба аудитория расонидани 
ҳақиқат, некиву кўмак кардан дар баромадан аз вазъият аст. Ҳадафи 
иттилои дурўғ бошад, фиребгарӣ ва тахрибкорӣ аст. Дезинформатсия, 
яъне маълумоти дурўғ чунон устокорона истифода мешавад, ки ба 

ҳақиқат будани вай шубҳа намемонад. Баъзан муаллифи воқеии 
дезинформатсия, манбаъи онро муайян кардан хеле мушкил аст. 
Дезинформатсияро барои табақаҳои ҷомеа ба таври хоса омода 
мекунанд. Зеро ба ҳамон як хабари дурўғ на ҳама бовар мекунанд. 
Хабари дурўғу тахрибкор тавассути каналҳои гуногун паҳн карда 
мешавад. Масалан, агар баъзе хабарҳо тавассути овоза паҳн карда 

шаванд, иттилои дигар аз тариқи ВАО-и давлатӣ ва ѐ хусусӣ пахш 
мегардад. 

Имрӯз матбуот ҳамқадами ҳаѐт ва ҷузъи хеле муҳиму 
ҷудонопазири ҷомеаи озоду демократии мо буда, бо таъмини фазои 
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иттилоотӣ ба шаҳрвандон дар интихоби дурусти мавқеъ ва дарѐфти 

ҳақиқат имкониятҳои васеъ муҳайѐ месозад. 
Давраи комилан нав аз лиҳози сохтор ва услуби кор ба таври 

ҷиддӣ фарқкунандаи фаъолияти воситаҳои ахбори оммаи кишвари мо 

маҳз дар замони истиқлоли давлатии Тоҷикистон оғоз гардид ва 
матбуот вобаста ба воқеияти замон такомулу ташаккул ѐфт. 

Тибқи арзѐбии коршиносони байналмилалӣ матбуоти кишвари мо 
имрӯз дар қиѐс бо бисѐр кишварҳо аз дидгоҳи озодии баѐн пешрафта 

мебошад. Ба таъбири дигар, матбуот ба мақсаду мароми халқ ва 
арзишу манфиатҳои миллӣ наздиктар шуд. 

Имрӯз дар фаъолияти матбуоти мустақили Тоҷикистон, яъне дар 
фаъолияти онҳое, ки худашон рӯзномаву маҷалла, агентии иттилоотӣ, 

шабакаи телевизион ва радио таъсис дода, кори онро мустақилона пеш 
мебароанд, унсурҳоеро мебинем, ки сазовори пайравӣ кардану омӯхтан 
ҳастанд. Муҳим нест, ки рӯзноманигорон дар кадом самт – матбуоти 
давлатӣ ѐ матбуоти мустақил фаъолият доранд.  

Ҳадафи асосии матбуоти ҳукуматӣ ва мустақил ҳамчун ду шохаи 
бо ҳам пайвастаи матбуоти Тоҷикистон иҷрои рисолати касбӣ, яъне 
хизмати содиқона ва софдилона ба манфиати халқу Ватан мебошад. 

Ҳамин тариқ, мақомоти марбута, хабарнигорони ҳирфаӣ, зиѐиѐн 

ва ҳар як фарди огоҳи ҷомеа вазифадоранд, то суду зиѐни истифодаи 
Интернет, дигар намуди ВАО ва дурустии маводҳои нигошташударо ба 
мардум фаҳмонанд, табиист, ки сухани зиѐӣ, хабарнигор, чеҳраи 
шинохта ба равони шунаванда таъсири даҳчанд дорад. 
 

 
Алиджанова А.Х.,  

старший преподаватель 
кафедры международных 

отношений 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО 
РАЗРЕШЕНИЮ НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ УГРОЗ 

 
Центральная Азия - регион, обладающий богатыми природными и 

человеческими ресурсами и объединяющий пять государств: Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Население региона составляет в общем 70 миллионов человек, 
которое с 1991 года увеличилось на 20 миллионов. Регион граничит с 
такими крупными государствами, как Китай на востоке, Россия на 
западе и севере, а также с Афганистаном и Ираном на юге. 
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Изучение проблем, перспектив и потенциала стран Центральной 
Азии первоначально начали зарубежные исследователи, которые 
проявили интерес к субрегиону как к механизму со своими 
компонентами экономических реформ, обладающему рациональной 
денежно-кредитной и бюджетной политикой, либерализованной 
внешнеэкономической деятельностью [1, 10-12]. 

Страны этого региона объединяет не только единое 
географическое и геополитическое пространство, но и взаимный 
интерес к сотрудничеству в военно-политической, торгово-
экономической и научно-культурной отраслях.  

Многие державы стремились после распада биполярной системы 
укрепить свое положение в Центрально-Азиатском регионе. К числу 
этих стран относятся Россия, США и Китай, которые имеют свои 
интересы в данном регионе. Все эти страны, проводя собственный 
внешнеполитический курс, стремятся к реализации своих 
национальных интересов в регионе. 

Кроме этого, ощутимо стремление международных организаций, к 
примеру Европейского союза, к влиянию на данный регион.  

Одновременно страны Центрально-Азиатского региона 
объединяет их членство в международных и региональных 
организациях, таких как  ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и в других 
международных институтах. В этих организациях заключаются 
многосторонние и двусторонние договора, проводятся саммиты и 
встречи глав государств и глав правительств, а также реализуются 
межгосударственные и межведомственные проекты. 

Страны Центральной Азии объединяют совместные усилия по 
гарантии безопасности, сохранению мира и стабильности в регионе. А 
также они активно сотрудничают в глобальных и региональных 
проектах и соглашениях по разрешению экологических проблем, в том 
числе по загрязнению окружающей среды, нехватке воды для населения 
Земли [2, 175]. Государства Центральной Азии являются инициаторами 
известных глобальных инициатив, таких как Международный год гор 
(2002 год), Международный год воды (2003 год), антиядерное движение 
в рамках ШОС. 

Регион Центральной Азии расположен на пересечении между 
Европы и Азии. По мнению Бюро по южным и центральноазиатским 
странам Госдепартамента США, «в ближайшем десятилетии 
политическое и экономическое развитие стран региона в глобальном 
измерении  будет опережать многие развитые страны мира» [2, 177].  

Центрально-Азиатский регион обладает значительным 
энергетическим и природно-ресурсным потенциалом, уникальными 
транспортно-коммуникационными возможностями, а также 
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Центральная Азия имеет важное геополитическое значение, и 
происходящие здесь процессы оказывают влияние на стабильность 
всего Евро-азиатского континента. 

Страны региона активно борются с международными проблемами 
и вызовами для сохранения международной безопасности региона и 
гарантии мира и стабильности в нем. Активными противниками новых 
вызовов и угроз международной и региональной безопасности 
выступают Таджикистан и Узбекистан.   

Таджикистан и Узбекистан среди государств Центральной Азии 
одними из первых подчеркнули важность и своевременность 
нейтрализации угроз распространения терроризма и экстремизма на 
территории региона  

Бесспорным примером инициатив стран Центрально-Азиатского 
региона  в совместном сотрудничестве в борьбе против глобальных 
проблем является проведенная международная конференция по 
обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии в 
ноябре 2017 года в Самарканде.  Международная конференция  
проводилась  под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и 
общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и 
взаимного процветания» [5, 21-23]. Форум организован узбекской 
стороной совместно с Региональным центром ООН по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) и Региональным 
представительством в Центральной Азии Управления ООН по 
наркотикам и преступности (УНП ООН). 

Участниками конференции было отмечено, что расположенная на 
перекрестках древних маршрутов между Востоком и Западом вдоль 
Великого шелкового пути, Центральная Азия в течение тысячелетий 
способствовала диалогу и взаимопроникновению мировых культур, 
языков и религий [3]. 

В рамках международной конференции, участниками которой 
являлись представители международных и региональных организаций, 
а также делегации стран Европы, России, Китая, Турции, стран Юго-
Восточной Азии – Индии, Пакистана, Японии, Южной Кореи - было 
отмечено, что Центральная  Азия обладает богатым энергетическим и 
природно-ресурсным потенциалом, уникальным транспортно-
коммуникационными возможностями.  

Одной из первоочередных проблем современности для государств 
региона является сохранение стабильности в Центральной Азии, 
безопасность которой одновременно является неотъемлемой частью 
глобальной безопасности. Поскольку из пяти стран региона трои - 
Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан - имеют определенные 
участки границы с Афганистаном, где начиная с второй половины 90-х 
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годов прошлого столетия появились террористические  и 
организованные транснациональные преступные группы, в том числе 
«Талибан» и «Аль-Каида» [3]. Для борьбы с этими угрозами страны 
Центрально-Азиатского региона приняли инициативы, направленные 
на поддержку мирного политического процесса в Афганистане, 
оказание помощи в восстановлении социально-экономической 
инфраструктуры, более активную интеграцию страны в 
мирохозяйственные связи. В связи с этим отмечена высокая значимость 
реализации странами Центральной Азии энергетических, транспортно-
коммуникационных, инвестиционных и других проектов, 
осуществляемых с участием Афганистана. 

Участники международной конференции «Центральная Азия: одно 
прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития 
и взаимного процветания» отметили важность принятия конкретных 
совместных мер по недопущению вовлечения подрастающего 
поколения в деятельность различных террористических и радикальных 
структур. В данном контексте они подчеркнули необходимость 
придания особого внимания вопросам просвещения, духовного и 
нравственного воспитания молодежи, формирования у нее стремления 
к знаниям и самосовершенствованию. 

Международные инициативы стран региона постоянно 
поддерживаются международными организациями. 13 июня 2017 года в 
городе Ашхабаде под председательством Генерального секретаря ООН 
был проведен Диалог высокого уровня между ООН и Центральной 
Азией об осуществлении Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН в Центральной Азии, на котором участники отметили 
необходимость укрепления взаимодействия в вопросах выявления и 
упреждения террористической трансграничной активности в 
Центральной Азии, пресечения вербовки боевиков, финансирования 
терроризма и контрабанды оружия, обеспечения кибербезопасности и 
защищенности информационного пространства от экстремистских атак 
[4, 43-44]. 

Бесспорно значимы на глобальном уровне международные 
инициативы государств региона в предотвращении и урегулировании 
экологических проблем. Примером этому служит принятая в 2013 году 
Генеральной Ассамблеей ООН резолюция № 68/218 «Роль 
международного сообщества в предотвращении радиационной угрозы 
в Центральной Азии» в решении проблем экологической безопасности 
в регионе [4, 54-55]. 

Значима роль международных инициатив государств Центральной 
Азии в развитии превентивной дипломатии. Не только главы 
государств региона играют в этом ключевую роль, но и регулярный 
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межгосударственный и межведомственный диалог содействует 
дальнейшему развитию и укреплению многостороннего 
взаимодействия государств региона во всех сферах жизнедеятельности.  
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муаллими калони  

кафедраи хадамоти гумрук  
 

МОЊИЯТИ НИЗОМИ ГУМРУКЇ ВА АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ 
ИСТИФОДАИ ОН 

 
Дар муносибатҳои гумрукӣ ҷойгиркунии молҳо таҳти яке аз 

низоми гумрукии муайян мақоми муҳимро ишғол мекунад, зеро ки 
воридоти мол ба њудуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва содироти 
он аз ин њудуд шахсони масъулро вазифадор месозад, ки молро тањти 
низоми гумрукӣ ҷойгир намуда, қоидаҳои онро риоя намоянд. 

Бинобар ин мафҳуми низоми гумрукӣ яке аз мафҳумҳои асосӣ ва 
муҳими ҳуқуқи гумрукӣ ба ҳисоб меравад. Дар амалия низоми гумрукӣ 

ин як навъ амале мебошад, ки ба он ҳамаи ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои 
декларант шахсе, ки молро ҷойгир мекунад ва инчунин ба мақомоти 
гумрукӣ такя мекунанд дода шудааст.  

https://carececo.org/upload/47.pdf
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Низоми гумрукӣ меъѐри қоидаҳои ҷоиз ва мувофиқро нисбати 

моли аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда, 
миқдор, мӯҳлат ва тартиби пардохти боҷи гумрукӣ, истифодаи зарурии 
ин ѐ он меъѐрҳои маҳдудиятҳои ғайритарифӣ ва ғайраро муайян 
мекунад. 

Бояд қайд кард, ки донистани хусусиятҳои асосии  низоми гумрукӣ 
аз тарафи мақомотҳои гумрукӣ имкон медиҳад, ки намудҳои гуногуни 

фаъолияти иқтисодиро инкишоф дода, ѓанї гардонидани буҷаи 
давлатро ба роҳ монад ва ҳуқуқвайронкуниҳоро дар соҳаи гумрук 
бартараф намояд.  

Низомҳои иқтисодии гумрукӣ дар системаи муносибатҳои 
байнидавлатӣ як пайванди асосӣ ба ҳисоб мераванд, зеро аз нуқтаи 
назари макроиқтисодӣ ва новобаста аз номгӯи низомҳои мавҷудбудае, 

ки тањти он молҳо ҷойгир карда мешаванд, ҳалли масъалаҳои муайяни 
иқтисодиро мақсади худ мешуморанд ва бавосита ва бевосита бо ба 
амал овардани фаъолияти тиҷоратӣ алоқаманд мебошанд. Ҷудо 
намудани низоми гумрукии иқтисодӣ ба гурўҳи алоҳида барои дуруст 

фаҳмонидани танзими ҳуқуқии онҳо аҳамияти амалӣ дорад [4]. 
Маълум аст, ки ҳама масъалаҳои зикргардида, баҳри поягузорӣ ва 

мустаҳкамгардонии иқтисодиѐти давлат ва инкишофи муносибатҳои 

бозорӣ асосан савдои беруна нигаронида шудааст. 
Олими рус К.А.Бекяшев дар мақолаи худ ‚Низоми гумрукӣ: 

масъалаи муайянкунӣ ва таркиби мафҳум‛ барҳақ қайд намудааст, ки 
муайянсозии мураттаби низоми гумрукӣ, манфиатҳо ва маҳдудиятҳое, 

ки бо ин ѐ он низоми гумрукӣ алоқаманд аст, имкон медиҳанд, ки ин 
мафҳумҳоро бо дигар амалиѐтҳои гумрукӣ омехта накунем ва ба 
хатогиҳои юридикӣ роҳ надиҳем [2]. 

Муносибати системавӣ барои муайян намудани мафҳуми низоми 

гумрукӣ аз тарафи олими дигар А.Н.Козирин пешниҳод шудааст. Аз 
ҷумла, ба системаи низоми гумрукӣ дохил намудани се зерсистемаи 
асосиро пешнињод менамояд:  

- меъѐриву танзимӣ; 
- ташкилӣ;  
- молиявӣ-техникї.  

Низоми гумрукиро А.Н.Козирин ҳамчун институти асосии ҳуқуқи 
гумрукӣ меҳисобад. 

Олими рус Шестакова дар мақолаи худ ‚Дар бораи низоми 
гумрукӣ, талаботҳои умумии ба низоми гумрукӣ дахлдорро тибқи 

ќонунгузорї муайян намуда, гурӯҳҳои низоми гумрукиро тавсиф 
додааст. Олими рус Свинухов В.Г. дар мақолаи худ ‚Асосҳои ҳуқуқии 
ҷойгир намудани молҳо тањти низоми ‚асосӣ‛ва ‚иқтисодӣ‛ шароитҳои 
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ҷойгир намудани молҳоро тањти низоми гумрукӣ ва хусусиятҳои асосии 
низоми гумрукиро ифода кардааст. Олими рус Бакаева О.Ю. дар 
мақолаи худ ‚Институти манфиатҳои гумрукӣ ва ҳуқуқи гумрукӣ‛ 

таснифоти афзалиятҳои тарифиву андозиро аз рӯи асосҳои гуногун 
ифода намуда, манфиатҳои гумрукиро нисбати ҳамаи низомҳои 
гумрукии дар Ќонунгузории гумрукї мавҷуд буда, бахусус низомњои 
коркардро таҳлил намудааст. 

Ба андешаи мо љойгир намудани мол ва воситаҳои  нақлиѐт тањти 
низоми гумрукї дар ҳама ҳолатҳо аз тарафи субъектҳои фаъолияти 
иқтисодии хориҷӣ риоя шудани талаботҳо ва шароитҳои муайянро, ки 

аз тарафи қонун тасдиқ шудааст, талаб менамояд. 
Дар Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон принсипҳои асосие 

ифода гардидааст, ки мувофиқи он ҳамаи шахсон дар асосҳои баробар 
ҳуқуқ доранд, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мол ворид намоянд ѐ аз 

ҳудуди ин давлат мол ва воситаҳои нақлиѐтро интиқол диҳанд. Бо 
баробари ин мақомоти гумрук риояи қонунҳоро аз ҷумла қонунҳоеро, 
ки бо интиқоли мол аз сарҳади гумрукӣ вобастаанд, таъмин мекунанд. 

Ҳангоми ҷойгиркунии молҳо ва воситаҳои нақлиѐтӣ аз сарҳади 

гумрукӣ бояд, ки ҳамаи манъу маҳдудиятҳои аз тарафи қонунгузории 
гумрукї тасдиқ шуда, риоя карда шаванд. 

‚Ба манъу маҳдудиятҳои характери иқтисодӣ дошта, монеаҳо ба 
воридоти мол аз давлати муайян (эмбарго), монеаҳо барои воридоти 

(содирот) молҳои намуди муайян, иҷозат, дода мешаванд‛. 
Истифодаи манъ ва маҳдудиятҳои характери иқтисодӣ дошта, аз 

низоми гумрукии интихобгардида вобаста аст. Ин монеъаҳо дар 
чорчӯбаи чунин низомҳои гумрукӣ ба монанди истеҳсол барои бозори 

дохилӣ, содирот, коркарди мол дар қаламрави гумрукӣ, коркард барои 
муомилоти озод истифода мешаванд. Агар молҳо таҳти низоми 
гумрукии дигар пешниҳод шаванд нисбати онҳо манъ ва маҳдудиятҳои 
характери иқтисодӣ дошта истифода намешаванд. 

Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо ҳуқуқҳо, балки 
вазифаҳои иштирокчиѐни фаъолияти иқтисодии хориҷиро муайян 
кардааст. 

Дар асоси муқаррароти қонунгузорӣ тамоми молҳо ва воситаҳои 
нақлиѐтие, ки аз сарҳади гумрукӣ интиқол меѐбанд, бояд ҳуҷҷатгузорӣ 
карда шаванд ва онҳо таҳти назорати гумрукӣ қарор дода шаванд. 

Барои муҳофизати ҳуқуқи иштироккунандагони фаъолияти 
иқтисоди хориҷӣ низомномае зикр гардидааст, ки мувофиқи он 
мақомоти гумрук ва шахсони мансабдори он ҳуқуқ надоранд, ки дар 
вақти ба амал баровардани ҳуҷҷатгузории гумрукӣ ва назорат аз болои 

он, талаботҳо ва маҳдудиятҳои дар санадҳои қонунгузории гумрукӣ ва 
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дигар санадҳои меъѐри ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд набударо 
талаб намоянд. 

Аммо талаботҳои мақомотҳои гумрукӣ барои гузаронидани молҳо 

ва воситаҳои нақлиѐт аз сарҳади гумрукӣ барои таъмини риояи 
санадҳои қонуни гумрукӣ монеъа шуда наметавонанд. 

Ҳамаи шахсон вазифадоранд, ки ҳуҷҷатгузории гумрукиро ба амал 
оранд ва пас аз баровардани мол ва воситаҳои нақлиѐт истифодабарӣ 

ва ихтиѐрдории он мувофиқи низоми гумрукии аризашудаи он ба амал 
бароварда мешавад. 

Масъалаҳои истифодабарӣ ва ихтиѐрдории молҳо ва воситаҳои 
нақлиѐтӣ, ки ашѐи муносибатҳои ҳуқуқиву гумрукӣ ба ҳисоб мераванд, 
дар механизми танзими ҳуқуқиву гумрукӣ нақши ҳалкунандаро 
мебозад.  

Чї хеле, ки маълум аст истифодабарӣ ва ихтиѐрдории молҳо дар 
қатори моликият, ҳуқуқи моликият ба ҳисоб меравад. Ҳуқуқи 

ихтиѐрдорӣ ин имконияти бо қонун асоснок гардидаи тағйирѐбии 
моликият, ҳолат ва таъиноти он ба ҳисоб меравад. 

Дар асоси муқаррароти Кодекси гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳуқуқи ихтиѐрдории мол яке аз қисмҳои таркибии ҳуқуқи моликияти 

хусусӣ ба ҳисоб меравад ва ҳуқуқи аз рӯи хоҳиши худ нисбати моли 
доштааш ба амал овардани амалиѐтҳои дилхоҳро дорад, ки ба қонун ва 
дигар санадҳои ҳуқуқӣ зиддият надошта бошад ва ҳуқуқу манфиатҳои 
шахсони дигарро вайрон накунад, аз он ҷумла додани моли худ ба 

дигар шахсон, гузоштани мол ба ҷои қарз, мамониати он бо дигар 
усулҳо ва ихтиѐрдорӣ бо дигар тарз амалӣ карда мешавад. Ҳамин тавр 
ҳуқуқи ихтиѐрдорӣ имконият медиҳад, ки тақдири ҳуқуқии молро 
муайян созад, ҳатто нобудкунии он дар ихтиѐри ӯ мебошад [1]. 

Ҳуқуқи муайян намудани тақдири мол  ва ҳуқуқи ба амал овардани 
амалиѐтҳои ҳуқуқии муҳимро бо мол аз номи худ (масалан, ҳамчун 
ирсолкунандаи мол баромад кардан, воридоти онро ташкил намудан, 
молро ба анбори нигоҳдорӣ ҷойгир намудан ва ғ) бояд фарқ карда 
шавад.  

Ҳангоми баҳодиҳии шароити шахси ихтиѐрдории молро дошта, 
барои татбиқи ҳуқуқи ӯ ҳамчун декларант баромад кардан бояд, ки 
талаботи низомномаро ба назар гирифт, ки мувофиқи он ҳеҷ кас ҳуқуқи 

истифодабарӣ ва ихтиѐрдоририи мол ва воситаҳои нақлиѐтӣ надорад.  
Ҳамин тариқ қонунгузор тавоноии шахси сеюмро ба ҳуқуқи 

ихтиѐрдорӣ дар асоси хоҳиши шахс маҳдуд кардааст. Инчунин 
хусусиятҳои бо истифодаи низомҳои гумрукии гуногун алоқаманд 

бударо, ки истеҳсоли молро барои  муомилоти озод  таъмин намекунад, 
бояд ба назар гирифта шавад. Декларант ҳангоми истифодаи низоми 
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гумрукии коркарди мол дар қаламрави гумрукӣ бевосита амалиѐтҳои 
коркардро ба амал мебарорад. 

Вазифаҳои муҳимро оиди ба амал овардани амалиѐтҳои гумрукӣ 

барои истеҳсоли мол шаҳрванди Тоҷикистон иҷро карда метавонад, ки 
аз тарафи ӯ ва ѐ бо фармони ӯ шартномаи иқтисодии беруна баста 
шудааст. Чунин вазифаҳо ҳангоми гузаронидани мол аз сарҳади 
гумрукии Тоҷикистон бе бастани шартномаи иқтисодӣ ба шахсе ҳавола 

карда мешавад, ки ҳуқуқи соҳиби мол будан ва ѐ истифодаи онро дар 
қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад. 

Аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон молҳо мувофиқи 
низоми гумрукиашон гузаронида мешаванд. Воридот ва содироти мол 
соҳиби молро вазифадор месозад, ки зери ягон низоми гумрукӣ ҷойгир 
намояд. Низомҳои ҳуқуқӣ аз рӯи қоида дар доираи соҳаи ҳуқуқҳои 

ҷамъиятӣ тасдиқ карда мешаванд, чунки манфиатҳои давлатро дар ин ѐ 
он соҳа ифода менамоянд. Дар ҳуқуқи гумрукӣ  истифодаи  низомҳо бо 
мақсадҳо ва вазифаҳои танзими давлатии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ 
асоснок карда шудааст. Ба мақомотҳои гумрукӣ вазифаҳо оиди 

истифодаи меъѐрҳои тасдиқшуда  барои таъмини риояи низомҳои 
ҳуқуқӣ гузошта мешаванд. Шарти асосии истифодаи низоми гумрукӣ 
муайян намудани амалиѐти он дар вақт ва фазои муайян ба ҳисоб 
меравад, чунин мешуморанд,олимон О.Ю.Бакаева ва Г.В.Матвиенко. 
Дар ин ҷо характер худи ҷойгиркунии молро бояд фарқ кард, ки 
амалиѐти воридот ѐ содирот ба амал омада истодааст.  

Оғози амалиѐти низоми гумрукӣ ҳангоми воридоти мол аз лаҳзаи 
интиқоли мол аз сарҳади гумрукї ба ҳисоб меравад. Меъѐрҳои 

қонунҳои миллии гумурукӣ дар вақти дар ҳудуди давлати хориҷа қарор 
доштани мол истифода намешавад. Ҳамон лаҳзае, ки мол ба қаламрави 
гумрукии кишвар дохил мешавад, аз ҳамон вақт мақоми онро санадҳои 
меъѐрии ҳуқуқї дар соҳаи фаъолияти гумрукї муайян мекунанд. Ин 

чунин маъно дорад, ки низоми гумрукӣ амалиѐти худро оғоз мекунад‛ 
[3]. 

Дар вақти содироти мол низоми гумрукӣ амалиѐти худро аз оғози 
ҳуҷҷатгузории гумрукӣ ба роҳ мемонад, аз лаҳзаи ҷойгиркунии он дар 

минтақаи назорати гумрукӣ ва то пурра гузаштани мол аз сарҳади 
гумрукӣ бояд ҳамаи шартҳо риоя шаванд. Ҷойгиркунии мол таҳти 
низоми гумрукӣ бо иҷозати мақомоти гумрукӣ оғоз меѐбад, ки ҳангоми 
риояи талаботҳо, ки мундариҷаи низоми гумрукии муайянро дар бар 
мегирад, дода мешавад. 

Қатъ гардидани амалиѐтҳои қоидаҳои гумрукӣ барои ҳар як 

низоми гумрукӣ мустақилан тасдиқ карда мешавад. Масалан, низоми 
экспорт бо содироти мол аз хориҷа ба анҷом мерасад, низоми содироти 
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муваққатӣ бошад, бо баргаштани мол ба сарҳади гумрукӣ ба охир 

мерасад. Ҳангоми воридоти мол ба сарҳади гумрукӣ низоми гумрукӣ аз 
рӯи қоида амалиѐти худро аз лаҳзаи воридшавии мол ба бозори дохила 
қатъ мегардад. 

Амалиѐти низоми гумрукӣ боздошта шуданаш ҳам мумкин аст. Ин 
дар ҳолати боздоштани моли таҳти низоми гумрукӣ ҷойгиршуда, 
ҳангоми қонунвайронкунии маъмурӣ дар самти фаъолияти гумрукӣ 
имконпазир аст. 

Агар нисбати чунин молҳо чораи мусодира ба амал бароварда 
нашавад, амалиѐти низоми гумрукӣ барқарор мегардад. Ба ғайр аз ин 

боздоштан ҳангоми низоми гумрукии алоҳида бо хоҳиши шахс 
имконпазир аст.  

Дар ин ҷо ба ҳамаи институтҳои ҳуқуқи гумрукие, ки дар натиҷа 

кушода мешаванд ва бо қисми асосии муқаррароти Кодекси гумруки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешаванд.  
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 унвонҷӯи кафедраи  

таърихи халқи тоҷик 
 

АФКОРИ ҶАМЪИЯТӢ – СИЁСӢ ВА ФАРҲАНГИИ ТОҶИК ДАР 
МАРЊИЛАЊОИ ТАЪРИХ 

 

Халқи тоҷик дар масири таърих афкори зиѐди иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва 
фарҳангиро паси сар намудааст, ки он дар натиҷаи инқилоби фикрӣ ба 

вуҷуд омадааст. Бо вуљуди он ки дар асри ХХ тањќиќоти бузурги 
масоили таърихӣ, фарњангию сиѐсї ва иљтимоии халќи тољик аз тарафи 
таърихнигорон ба сомон расонида шудааст, дар замони муосир низ 
тањќиќи дурусти ин масъалањо идома дорад. Чунончӣ, таърихи халќи 
тољик гуногунранг буда, баъзе сањифањои он то њол норавшан ва 
бањсталаб боќї мемонанд.  



112 

Бояд таъкид намуд, ки дар илми таърихнигории тоҷик омўзиши 

нақшу мақоми тоҷикон дар ҳаѐти сиѐсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Осиѐи 
Марказӣ таърихи тўлонӣ дорад, зеро ‚Дар њар як марњалаи таърихї, ки 
як замон ба замони дигар табдил меѐбад, арзишњои нав тавлид 
мешаванд ва афкори љомеа тарњи тоза ба худ мегирад, мардум ба 
каломи оташбор ва илњомбахши ањли зиѐ бештар ниѐз дорад».6 

Дар суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ 
мавзўи мазкур иброз шудаанд: ‚Ниѐгони мо бо талќини афкори 
пурарзиши «пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек» бењтарин ва 
равшантарин орзуву омоли инсоният ва рукнњои ахлоќи њамидаро басо 
орифона ифода намудаанд, ки ин каломи пурњикмат дар тўли асрњо 
барои ташаккули арзишњои солими башардўстона хидмат кардааст.‛7 

Дар таърихи афкори сиѐсию фарњангї ва иљтимоии халќи тољик 
инќилоби фикрї гоњо пурќуввату комил, баъзан заифу ноаѐн ба вуќӯъ 
омада бошад њам, њаргиз аз байн нарафтааст, ки он аз пурқувватии 
зеҳни тоҷикон далолат мекунад. Далели равшани зуњороти падидаи 

мазкур ва инкишофи он дар ҳамаи марњилаҳои таърихи халқи тоҷик аз 
аcрҳои VII - VI пеш аз мелод ба назар расида, дар тўли садсолаҳо чанд 
марҳалаи такомулу инкишофро аз сар гузаронидааст.  

Гуфтан ҷоиз аст, ки бо пайдоиши таълимоти Зардушт афкори 

иҷтимоию фарҳангии халқи тољик оғоз меѐбад. Мањз, Зардуштия 
таълимоти динї - фалсафиии халқҳои тоҷику форс буда, асосгузори ин 
равияи Зардушт ѐ ба қавли аврупоиѐн Заратуштра (Зороастр) мебошад. 
Таълимоти Зардушт оид ба муборизаи хайр ва шарр падид омадааст. 
Ба ақидаи олимони муосир Зардушт шахси таърихї аст, вале солҳои 
зиндагии ў аниқ маълум нест, олимон аз асри ҶVII то асри VII то 

мелодро даврони зиндагии Зардушт меҳисобанд. Масалан, тарљумон ва 
тафсиркунандагони «Гот»-ҳо ва ‚Авасто‛ Иброҳими Пури Довуд ва 
Алї Акбари Љаъфарї асри ҶVII то мелодро, таърихшиноси бостонии 
Юнон Ксанф ва пажўҳишгарони тољик профессор Ҳ. Ҳ. Мўминљонов 

асри ҶI то мелодро, Фирдавсї ва академик Б. Ғафуров асри VII то 
мелодро даврони зиндагии Зардушт меҳисобанд. Китоби муқаддаси 
зардуштия «Авасто» буда, дар он афкори иҷтимоӣ – фарҳангии 
Зардушт дар шакли дин (навъи фарҳанги маънавӣ) баѐн шудааст. Ҳар 

                                                           
6 Суханњои њикматомўзи Президенти Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон. Мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Зафар Шералї 
Сайидзода (Зафар Шералиевич Саидов) 
7 Суханњои њикматомўзи Президенти Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон. Мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Зафар Шералї 
Сайидзода (Зафар Шералиевич Саидов) 
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як таълимот танҳо дар он сурат пазируфта мешавад, ки агар талаботу 

дархости маънавї ва мафкуравии замон ва инчунин ниѐзҳои иљтимоию 
иқтисодии љомеаро ба назар гирад. Зардуштия ба ин хусусиятҳо соҳиб 
буд, ки дар тўли 1400 сол дини расмии халқҳои ориѐнажод гашт. 

Маздакия – бузургтарин нењзати иљтимоии замони Сосониѐн аст, 
ки хусусияти возењи динї дошт. Маздак тарғиби таълимоти худро дар 

давраи шоҳ Қубоди Сосонї (483-531) оғоз намуда, шоњро ба мазҳаби 
худ даъват мекунад. Тибқи ахбороти сарчашмаҳо љангҳои пайдарпаи 
сосониѐн бо империяи Рим, андозҳои сершуморе, ки барои бурдани ин 
љангҳо зарур буданд аҳолиро хонахароб кард. Маздак, ки вазири шоҳ 

буд иљозати ўро гирифта, ғаллаи анборҳои давлатиро ба гуруснагон 
тақсим менамояд ва мардумро даъват мекунад, ки ғаллаю амволи 
бузургону бозаргононро ғорат намоянд. Дар мамлакат шўру ғавғои 
бузурге ба вуљуд меояд. Маздак баробарии молумулкї ва табақавии 

одамонро эълон намуда, таълимоти динї-фалсафии худро пешниҳод 
менамояд. 

Зарвония – љараѐни фалсафї – маърифатпарварї дар таърихи 
фалсафаи халќњои форсу тољик ҳисоб мешавад. Зарвониѐн замони 
бекаронро нахустасоси олам ҳисоб мекарданд ва дар аввал ба он 
рўҳияи динї – ирфонї медоданд. 

Монавия – падидаи эътирози иҷтимоӣ маҳсуб ѐфта, чунин шиори 

монавиѐн маълум аст: «Касе, ки бой буд, қашшоқ мешавад, гадоӣ 
мекунад, азоби абад насиби ў мегардад». 

 Асҳоби ҳаюлло – мактаби модигароии (материалистии) асри 
миѐна аст, ки дар асоси фалсафаи пеш аз илмии Даҳрия ва Таббоия ба 
вуҷуд омадаст. Намояндагони машхури ин мактаб Ибни Ровандӣ ва 
Абубакри Розианд.  

Машшоия (препотетик) – машҳуртарин љараѐни озодандеши 

фалсафии асримиѐнагии тољик ва дигар халқҳои Шарқи Наздику 
Миѐна буда, дар асри IҶ пайдо шудааст. Пайравони Арастуро дар 
Шарқ машшоия меноманд. Асосгузори ин мактаб дар Шарќ Абу Юсуф 

Яъкуб ибни Исҳок Алқиндӣ мебошад. 
 Калом – (сухан, нутқ) љараѐни динию фалсафии халқҳои Шарқи 

Наздику Миѐна, ки асоси фалсафаи дини ислом аст, ки барои њимояти 
ислом аз дигар ҷараѐнҳои зиддиисломӣ ба вучуд омадааст. 
Намояндагони барљастааш Муҳаммади Ғазолӣ ва Насридини Тусӣ 
мањсуб мешаванд. Халќи тољик дар асоси ќабули дини Ислом (асри VII) 
мелодї тавонист тамаддуни исломї офарад, ки он аз баланд будани 
маърифату афкори сиѐсию иљтимоии он дарак медињад. 

Ишроқия (аз арабї, дурахшон, равшан шудан) яке аз љараѐнҳои 
фалсафии Шарқ, ки асри ҶII пайдо шудааст, асосгузори он 
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Шаҳобуддини Сўҳравардї мебошад, ки дар таърихи афкори фалсафии 

Шарқ бо унвони Шайх – ул – ишроқ ва Шайх – ул – мақтул машҳур 
шудааст. Намояндагони асосии ин фалсафа, инчунин Шамсиддин 
Муҳаммад Шаҳрзўрии Ишроқї, Мулло Ҳодии Сабзаворї, Мирзо 
Љилва ва дигарон мебошанд. Манбаи асосии Ишроқия эътиқодҳои 
тоисломии халқи тољику форс, хусусан таълимоти зардуштия ва 
монавия дар бораи тазоди ду олам: нуронї ва зулмонї мањсуб меѐбад. 

Тасаввуф – ҷараѐни динию фалсафии асрҳои миѐнаи Шарқ аст, ки 

аз омехташавии аќоиди зардуштӣ, исломӣ, ҳиндӣ ва навафлотуния ба 
вуљуд омадааст. Тасаввуф ѐ худ сўфия (аз арабї «суф» – пашмина, 
хирқаи пашминапўш). Љараѐни фалсафию ирфонї, ки мақсаду 
маромаш бо роҳи кашфу завқ дарк намудани Одаму Олам ва Худованд 
мебошад. Он аввал дар шакли як љараѐни бидъатомез дар аҳди хулафои 

рошидия ва уммавия дар Ироқу Сурия пайдо шуда, баъд ба Хуросону 
Мовароуннаҳр ва умуман дар тамоми олами мусулмонї паҳн гашт. 
Тасаввуф дар заминаи эътирози иљтимої ва инќилоби фикрӣ дар асри 
VIII пайдо шудааст. 

Исмоилия – таълимоти исмоилия (аз номи хоси Исмоил Ибни 
Љаъфар), яке аз равияҳои фалсафаи классикии исломии халқҳои Шарқи 
Наздик ва Миѐна аст, ки дар асоси мазҳаби шиа дар нимаи дуюми асри 
VIII ба вуљуд омадааст. Раванди бавуљудої, инкишоф ва интишори 
исмоилия ба раванди ташаккулѐбии љамъияти феодалї ва тезутунд 
шудани зиддиятҳои иљтимоию сиѐсї дар хилофати араб зич алоқаманд 
аст;  

Шуубия – асри IХ дар Эрон ва Осиѐи Миѐна нењзати (зиддиарабӣ 
эронпарастии) ба истилоњ шуубиѐн бисѐр вусъат пайдо намуд. Аз 
миѐнањои асри IХ шуубия асоси идеологии нењзати халќии зидди 
хилофат мегардад (вай бештар дар муњити дењот пањн гардида буд). 
Шуубия дар байни доирањои маърифатноки ањолии мањаллї, ки бо њар 
васила бартарии мадании худро нисбат ба арабњо таъкид мекарданд, 
низ шўњрати муайяне дошт.  

Маорифпарварӣ – љараѐни адабию фарњангї ва иљтимоию 
сиѐсиест, ки бо роњи тарғиби ғояњои хайр, адолат, илму маърифат 
иллатњои сохти муайяни љамъиятиро барњам задан мехост, анъанаю 
маишат ва сиѐсати онро тағйир додан мехост. Ѓояњои маорифпарварї 

дар асри ҶVII дар Аврупо ба вуљуд омада, минбаъд дар Русияи 
подшоњї дар асри ХIХ пањн мегардад. Дар байни халқњои Осиѐи 
Миѐна, аз он љумла, халќи тољик  бошад, баъд аз љониби Русияи 
подшоњї забт шудани Осиѐи Миѐна инкишоф ѐфтааст. Ќафомонии 
иқтисодию маданї, қашшоқию бенавоии омма, бесаводї, њукмронии 
идеологияи феодалию динї дар њаѐти маънавї, мањрумияти сиѐсї, 
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истибдоди феодалї, истисмори мустамликавї дар аморати Бухоро, 
шиносоии зиѐиѐни пешқадами кишвар бо маданияти рус заминањое 
буданд, ки маорифпарвариро дар ин минтаќа ба майдон оварданд.  

Дар нимаи дуюми асри ХIХ байни қуввањои прогрессивї ва 
қуввањои реаксионии динї барои њалли масъалањои њаѐтї муборизаи 
оштинопазир мерафт. Дар ин мубориза намояндагони равшанфикри 
маорифпарвари тољик Ањмади Дониш, Савдо, Шоњин, Њайрат, Возењ, 
Асирї ва дигарон фаъолона иштирок карданд. Онҳо љоњилиро сабаби 
асосии бадбахтињо, бемаърифатии омма, бењтарсозии сифати таълиму 
тарбияро омили асосии аз мусибатњои феодалї озод шудани одамон 
медонистанд. Барои њамин њам, љорї кардани маърифат, адолат, дўстї, 
барњам додани истибдод мақсаду мароми асосии онњо буд.  

Устод Айнї дар «Ёддоштњо»-и худ хеле зиндаву таъсирбахш ба 
ќалам медињад, ки чї тавр Ањмади Дониш ба тадриљ худро аз дарбор 
дур мекашид ва дар атрофи худ одамонеро љамъ мекард, ки кўшиш 
доштанд мардумро аз банди љоњилї ва бенавої рањо дињанд. 

Ба ин тариќа, фикру аќидањои Ањмади Дониш, бо вуљуди он њама 
мањдудиятњои синфии худ нисбат ба он замон аќидањои пешќадам ва 
прогрессивї буданд.  

Ҷадидизм, ѐ худ њаракати љидидия – равия, ѐ худ инқилоби фикрии 
халқи тоҷик, ки дар ибтидои асри ХХ (1900-1920) ба вуҷуд омада, 

ҳадафи он таблиғу ташвиқи илму дониш, ташкили мактабҳои усули 
нав, таъсиси матбуоти даврӣ ва ғайра маҳсуб меѐфт. 

Садриддин Айнї дар радифи дигар намояндагони љараѐни мазкур 
дар фаъолияти маорифпарварї ва љадидии худ тавонистааст равияи 
Ањмади Донишро пеш бурда, андешањои худро дар шаклу мазмуни 
тоза вусъат бахшад. Ў навиштааст: «Маслаки ман дар боби инќилоби 
сиѐсї ва иљтимоии як њукумат ва миллат тадриљї буд. Бе эњзори раия ва 
бе танвири афкори омма инќилоби нофеъро мумкин намедонистам».8  

Қобили қайд аст, ки дар нимаи дуюми асри ҶIҶ ба вуҷуд омадани 
ҷараѐни маорифпарварӣ ва дар ибтидои асри ХХ пайдоиши љараѐни 

«љадидизм», ѐ худ «љадидия» ҳамчун манбаъҳои инқилоби фикрӣ 
мањсуб меѐбанд, ки он њамчун њаракати миллии тараќќипарварона 
тадриљан ташаккулу тањаввул ѐфта, дар ављи инкишофи худ дар роњи 
дигаргунињои сиѐсї мубориза бурда, ба рушду ривољи инќилоби 
фикрии халќи тољик такони љиддї бахшидааст. 

Ҳамин тариқ, халќи тољик њамчун яке аз халќњои тамаддунофари 
Мовароуннањру Хуросон ба тамаддуни љањонї осори бои фарњангї 
ворид сохта, дар масири таърих забон, урфу одат ва анъанањои миллии 

                                                           
8 С.Айнї. Куллиѐт.-Душанбе: «Матбуот», 2005.-љилди 14.- с.158 
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худро њифз намудааст ва афкори ҷамъиятӣ – сиѐсӣ ва фарҳангии худро 

ба вуҷуд овардааст. 
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НАҚШИ ИНСОН ДАР ДАВРАИ ЭҲЁ 
 

Давраи  Эҳѐ (лотинӣ-ренессанс, русӣ-возрождение)  аз оѓози асри 

ХIV то охири асри ХVI  идома ѐфта, давраи бениҳоят бою пурсамар ва 
пурмуҳтаво маҳсуб меѐбад. Истилоҳи Қӯnissans нахустин бор аз ҷониби 
рассом, меъмор ва таърихнигори санъат Ҷ.Вазари мавриди истифода 
қарор гирифта буд. Маънои мафҳуми Эҳѐ аз нав зиндашавӣ ва ѐ умри 

дубора ѐфтан буда, дар ин давра рӯҳияи аз нав зинда кардани 
тамаддуну фарҳанги бостонии Аврупо, ки намунаи баланди он 
фарҳанги Юнони қадим аст, ҳукмрон буд. 

Дар давраи мазкур дар як қатор давлатҳои Аврупо тағйироти 

куллии иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиѐсию маънавӣ ва илмӣ бошиддат 
инкишоф ѐфта, санъат, адабиѐт ва андешаҳои сиѐсӣ нашъунамо 
менамоянд. Ин давраи пешрафти бемислу монанди маънавӣ, давраи 
боварии бемаҳдуд ба қувваю тавоноии инсон, ба имкониятҳои эҷодӣ, 

қобилияту фаъолияти ўст. Дар ин давра ба сохти феодалӣ ва ҳукмронии 
дину калисо зиддияти сахт нишон дода шуда, ба тараққиѐти сохти 
навини ҷамъияти капиталистӣ роҳ кушода шуд. Инкишофѐбии соҳаи 
саноат, ҳунармандӣ, инқилоб дар Нидерландия, густариши соҳаи савдо, 

оғозѐбии саѐҳатҳои умумиҷаҳонӣ (Магеллан, Колумб), кашфи Америка 
сабабгори тағйироти куллии соҳаҳои мухталифи иҷтимоиѐт, пайдо 



117 

шудани синфҳои нав ва табақаҳои нави ҷамъиятӣ дар Европа 
гардиданд. 

Гузашта аз ин, дар давраи Эҳѐ раванди секуляризатсия (озодшавии 

омма аз зери таъсири дину калисо) ба амал меояд ва дар ҷамъият 
имконият пайдо мешавад, ки ҷиҳатҳои муҳим ва боризи маданияту 
санъат ва инчунин фалсафаи замони атиқаро аз нав барқарор намоянд. 

Дар давраи Эҳѐ асосан чунин ҳодисот ба мушоҳида расиданд: 

саршавии муборизаи сиѐсӣ ва мафкуравӣ бо сохти феодалӣ ва калисои 
католикӣ, пайдоиши мафкураи инсондӯстӣ (гуманизм), оғози ҳаракати 
ислоҳталаби (рефороматсия)-и дини насронӣ, инқилоби амиқ дар 

ҷаҳонбинӣ ва ҳолати илмии олам. 
Ҳамзамон, дар ин давра диққати асосӣ ба таълимоти фалсафии 

атиқа зиѐд мешавад. Акнун ҷои таълимоти худомарказии асрҳои 
миѐнаро инсонмарказӣ мегирад. Инсон арзиши олӣ маҳсуб ѐфта, 

мустақил аст, аз чизе вобаста нест. Боварӣ ба қуввату тавоноии инсон, 
қобилияту фаъолияти вай афзун мегардад. Самти илми фалсафа аз 
хидматгори илоҳиѐт ба илм оид ба инсон ва рисолати инсон табдил 
меѐбад. Хусусияти хоси фалсафаи замони Эҳѐ ин баланд бардоштани 

мақоми инсон, иззату эътибори ў, боварӣ ба қувваи инсон, муҳайѐ 
кардани шароит барои инкишофи озоди вай мебошад. Мазмуни 
офариниши олам худи инсон аст. Чунин фаҳмиши инсон ба пайдоиши 
ҷаҳонбинии нав-гуманизм (инсондўстӣ) оварда расонд. 

Агар дар давраи атиқа дар маркази эътибори омма муаммои 
тадқиқи коиноту табиат ҷой дошта бошад, дар асрҳои миѐна бошад, 

масъалаи Худою дину калисо меистод, аммо дар замони Эҳѐ масъалаи 
инсон ва мақому мартабаи ў дар ҷомеа ҷои асосиро ишғол менамояд. 
Аз ин лиҳоз, фалсафаи ин давраро антропосентризм (яъне давраи 
одаму одамшиносӣ) номгузорӣ кардаанд. 

Андешаҳо ва ғояҳои асосии даврони Эҳѐ барқарор кардани равияи 
гуманизм ва шахсиятҳои маъруфи замон, камолѐбии ҳамаҷонибаи 
инсон маҳсуб меѐбад. 

Дар ин давра дар тамоми самтҳои илму фарҳанг бузургтарин ва 

намоѐнтарин шахсиятҳо, ки то замони муосир осорашон намунаи 
шоҳкориҳо ва шоҳасарҳо ба шумор меравад, ба миѐн омадаанд. Аз 
ҷумла, дар соҳаи адабиѐту фарҳанг чунин мутафаккирон-адибон, 
нависандагон, олимон ва меъморону рассомон нақши арзанда 
гузоштаанд, ба монанди шоир Данте Алигери (1265-1321), рассом 
Ҷотто ди Бондоне (1266-1336), шоир-гуманист Франческо Петрарка 

(1304-1370), нависанда ва шоир Ҷовани Бокачо (1313-1375), 
ҳайкалтарош Донателло (1386-1466), рассом Мазаччо (1401-1488), 
нависанда Пико дела Мирандола (1462-1494), рассом ва олим Леонардо 
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да Винчи (1452-1519), рассом Рафаэлло Санти (1483-1520), рассом 
Микеланчело Буонаротти (1475-1464) ва дигарон. 

Инчунин, қайд кардан бамаврид аст, ки давраи Эҳѐ бо хусусиятҳои 
зерин фарқ менамояд: антропосентризм (гуманизм); тағйир додани 
анъанаҳои асримиѐнагии дини насронӣ; эҳѐи ѐдгориҳои санъат ва 

фалсафаи атиқа; муносибат ва диди навин ба олам. 
Ҳамзамон қайд кардан лозим аст, ки мақсадҳои гуманистӣ асоси 

маънои фалсафаи нави табиат ва ҷамъият гардиданд. Ин ҳадафҳо дар 
бунѐди далели ягонагии табиат ва инсон ҷой гирифтанд. Масалан, 

олимон Коперник ва Галилей лоиҳаи нави коинотро тартиб доданд, ки 
дар асоси он замин дар гирди сайѐраи Офтоб ва дар гирди меҳвари худ 
давр мезанад. Олим Джордано Бруно андешаро оид ба беинтиҳоии 
олам баѐн намуд. Ў консепсияи пантестии Худоро кор карда баромад, 
ки мувофиқи он Худо бо табиат дар ваҳдати доимӣ қарор дорад. 
Мутафаккироне, ки ба масъалаҳои иҷтимоӣ сарукор доштанд 

инкишофи муносибатҳои иҷтимоиро тавассути қонунҳои табиӣ 
маънидод мекунад. 

Маданият ва фалсафаи давраи Эҳѐ асосан чунин хусусиятҳоро 
доро мебошад: инсонмарказият, яъне антропосентризм, васфи ақлу 
хиради инсонӣ, имкониятҳо ва қобилиятҳои инсон, зебогии зоҳирию 
ботинии ў; гуманизм ва шахсияти инсон. 

Азбаски дар ин давра инсон чун арзиши олӣ арҷгузорӣ гардид, 
меъморон иморатҳоро ороиши бадеии махсус дода, ба қасру кўшку 
биноҳо ва кохҳо шукўҳу шаҳомат ва бузургию зебогии тоза бахшиданд. 

Рассомон бошанд, тарзи тасвири бадеии тамоми сарватҳои олами воқеӣ 

ва манзараҳои мухталифи онро меомўхтанд. Андешаҳои 
ислоҳотпарваронаи ин давра ба суст гардидани тасаввуроти динию 

феодалӣ мусоидат намуда, ба пайдоиши гуманизм асос гузоштанд. 
Густариши ҷараѐни гуманизм нахуст дар Италия оғоз ѐфта, баъдан 

дар кишварҳои Франсия, Германия, Нидерландия ва Англия паҳн 
гардидааст. Минбаъд ақидаҳои инсондўстонаро маорифпарварони 

кишварҳои Ғарб, сотсиалистони хаѐлӣ ва револютсионерони 
демократии рус давом бахшиданд. 

Дар давраи мазкур дар самти адабиѐту санъати кишварҳои Ғарб 

назари санъаткорон на танҳо ба воқеаву ҳодисаҳои ҳамарўзаи зиндагӣ, 
балки ба ҷамъбасту хулосаҳои фалсафию бадеии характери 
умумибашарӣ дошта нигаронида шуда буд. 

Дар қиѐс метавон гуфт, ки дар байни мутафаккирони бузурги 
халқи тоҷик ҷараѐни инсонпарварӣ-гуманизм дар асрҳои миѐна ва 
ҳатто пеш аз он ҳам ривоҷ пайдо карда буд. Аз Авасто сар карда, то 
осори классикони форсу тоҷик масъалаи инсон, шаъну шарафи ў, 
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мақому мартабаи ў, саодатмандии ў, донишу маърифати ў баррасӣ 

гаштаанд. Мутафаккирони барҷастаи форсу тоҷик ба мисли Рўдакиву 
Фирдавсӣ, Саъдиву Хофиз, Ҷомиву Румӣ ва дигарон ақидаҳои ҷолиб 
баѐн намудаанд. 
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ТАЪРИХИ ЛИБОСИ МИЛЛИИ ТОҶИКӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР 

ОИНИ ФАРҲАНГДОРӢ 
 

Дар мавриди вазъи геополитикии ҷаҳон ва бархӯрди тамаддунҳо 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваққуф намуда, қайд 
карданд, ки ‚Вақтҳои охир тамоюли бегонапарастӣ ва ба фарҳанги 
бегона майл намудани занону духтарони кишвар, ташвиқи либосҳои 
бегона дар баъзе шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба як раванди ташвишовар 

табдил ѐфтааст. Ҳисси бегонапарастӣ ва тақлидкорӣ дар мавриди сару 
либос ва рафтору гуфтор дар байни занону духтарон метавонад ба 
устувории рукнҳои фарҳанги миллӣ таъсири манфӣ расонад‛ [1]. 

Миллати тоҷик дар тӯли қарнҳо соҳиби тамаддун ва арзишҳои волои 
моддию маънавӣ буд ва онҳо тавассути бузургон ва нобиғаҳои ин 
миллат ба мо боқӣ мондаанд. Ҳарчанд фарҳанги қадим ва пурғановати 

миллати тоҷик борҳо зери зарба ва ҳамлаи аҷнабиѐн ва ғосибони 
таърих қарор гирифта бошад ҳам, вале вобаста ба фарҳанги асил ва бо 
заҳмати софдилона офаридани ин фарҳанг хусусият ва моҳияти худро 
аз даст надодааст. Либос–ин қисми таркибии фарҳанги моддии ҷамъият 

ба ҳисоб меравад. Аз як тараф ин арзишҳои моддӣ, ки бо меҳнати одам 
бунѐд гардидааст, талаботи муайянро қонеъ гардонида, дигаргунсозии 
эстетикии андоми одамро таъмин мекунад. Бо ҳамроҳии иншооти 
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меъморӣ, олоти меҳнат ва рӯзгор либос инкишофи қувваҳои 

истеҳсолкунандаи давраҳои таърихӣ шароити иқлимии мамлакат, 
хусусиятҳои миллии халқ ва тасаввуроти онҳоро дар бораи зиндагӣ 
инъикос мекард. Либоси давраҳои гузашта дар худ маълумотҳои 

арзишнокро дошта, объекти омӯзиши олимон ва муҳаққиқон аст. 
Шавқи омӯзиши либоси миллии тоҷикон ҳамеша вуҷуд дошт. Дар 
либоси миллӣ на танҳо унсури фарқкунандаи дурахшони фарҳанг, 
балки омезиши намудҳои гуногуни санъати ороишӣ низ дида мешавад. 

Либоси ҳар миллат давраи дарози вақтиро ташкил намуда, он 
иқтисодиѐт, идеология, муносибатҳои иҷтимоӣ, муҳити табиӣ ва 
ҷуғрофиро инъикос мекунад. Бо мақсади ба даст овардани маълумоти 
зиѐд дар бораи зиндагии халқи алоҳида, бояд бо ҳар як қисми либос ва 

истифодабарии он шинос шуд. Либоси миллӣ дар тӯли садсолаҳо 
унсурҳои анъанавии нақшҳову унсурҳои худро нигоҳ доштааст. Аз 
тарзи бурриш, нақшу нигору, ороишоти ду либоси ба ҳамдигар 
ношинос вазъи оилавӣ ва боигарии якдигар, синну сол, доштан ѐ 

надоштани кӯдак дар оила, мотам, ҷашн ва ҳатто адоватро муайян 
кардан мумкин аст. 

Бозѐфтҳои археологӣ, суратҳои рӯи деворҳо ва тасвироти рӯи санг 
шаҳодат медиҳанд, ки аҷдодони тоҷикон аз давраи ташаккули 
таърихиашон дорои намудҳои гуногуни каллапӯшу кулоҳ ва 
предметҳои ороишу зебу зинати миллӣ будаанд. Тадқиқоти бозѐфтҳо, 

хусусан материалҳои асри ХIХ ва аввали асри ХХ гувоҳӣ медиҳанд, ки 
либоси тоҷикони қисми шимол ва ҷануби Тоҷикистони ҳозира аз 
якдигар андаке фарқ доштааст. Ин фарқият ба ҳаѐти иқтисодиѐт ва 
шароити географӣ вобастагӣ дошт. Либоси занон аз курта, эзор, 

пойафзол, сарбанд, ороиши сару гардан, саргирак ва фаранҷию 
чашмбанд (асосан дар шимоли Тоҷикистон) иборат буд. Ду намуди 
курта маълум буд: якқад (тунико), ки ҳоло фақат дар деҳоти дурдаст 
пиразанҳо мепушанд ва камзулчадор, ки ҳоло низ аз он истифода 

мебаранд. Куртаи якқадро ду хел медӯхтанд: камартангу доманвасеъ ва 
дарозу доманаш каме васеъ, ки аз ду паҳлуяш тирез меандохтанд. 
Поѐни куртаҳои дароз то ба буҷулаки по мерасид. Дар қисми шимоли 
Тоҷикистон як намуди куртаи расмӣ медӯхтанд, ки он чуртча ном 

дошт. Пушти ин хел куртаҳо якқад буда, камзӯлчаи пешаш чин-чин 
дӯхта мешуд. Дар Тоҷикистон куртаҳои кӯтоҳ расм буд, ки вай куртаи 
таг ном дошт ва онро аз зери курта мепӯшиданд. Гиребоии куртаҳои 

занонаро ду хел медӯхтанд: пешкушод ѐ буғак. Куртаи гиребонаш 
пешкушодро асосан занҳои солхӯрда мепӯшиданд, ки он камарча ѐ 
тугма дошт. Куртаи гиребонаш буғакро духтарону арӯсону ҷавонзанон 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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мепушиданд. Куртаҳои занона аз духтарона фақат бо дӯхти гиребон 

фарқ мекарданд. Гиребони чунин куртаҳо уфуқӣ бурида шуда, бо 
мағзи, зеҳгулу гулдӯзӣ оро дода мешуд. Дар ҷануби Тоҷикистон 
куртаҳои идона, туѐна ва рӯзмарраро гул мепартофтанд ва юрмадӯзӣ 
мекарданд. Дар шимол гиребони курта ва баъзан домани онро юрма ѐ 
гулдӯзӣ мекарданд. 

Баъди ба Русия ҳамроҳ карда шудани Осиѐи Миѐна дар байни 

сокинони он, аз ҷумла тоҷикон, хелҳои нави пойафзол ва ғайра пайдо 
шуда, либоси аврупоӣ расм шуд, ҳоло ҷойи куртаҳои якқаду чакман, 
чоруқу мукиро палтою костюм, плаш, мӯзаю ботинка мегирад. Вале 

анъанаҳои беҳтарини либоси миллии тоҷикон такмил ѐфта истодааст ва 
аҳамияти худро гум намекунад. Атласу адрас дар зеҳни мардуми мо 
матои занона дониста мешуд ва мешаванд.  

Адрасу атлас дар Осиѐи Марказӣ аз пурхаридортарин матоъҳо 
барои дӯхтани либос эътироф шудаанд. Қайд намудан ҷоиз аст, ки 
барои дӯхтани либоси занона бештар аз ин намуди матоъ истифода 
мебаранд. 

Дар замони аморати Бухоро ва даҳаҳои аввали асри ХХ аз 
матоъҳое, ки имрӯз соф занона шуморида мешаванд, ба мисли адрасу 

шоҳӣ либосҳои мардона ва асосан ҷома мебофтанд. Локӣ (миѐнбанд)-и 
шоҳӣ то имрӯз дар бархе минтақаҳои Тоҷикистон истифода мешавад. 

Вале бозгашти дигарбора ба истифодаи атласу адрас барои 
дӯхтани либоси мардона зоҳиран аз Ғарб маншаъ мегирад. Дар чанд 
соли охир адрасу атлас ва дигар матоъҳои шарқӣ дар маъруфтарин 
толорҳои муди дунѐ бо атлас дӯхта шудаанд. 

Чунин таваҷҷӯҳи марказҳои муди маъруфтарин ба рангҳову 
бофтҳои шарқӣ ду сол пеш дизайнери рус Екатерина Иванковаро, ки 
дар Италия кор мекунад ва асосан аз адрас – матои маъруф дар Осиѐи 
Марказӣ либос медӯзад, таҳрик дод, то ҳамроҳ бо гурӯҳи ‚Antishoo 
Fashion Photo‛ ин матоъро пешкаши омма кунанд. 

Вазорати маорифи Тоҷикистон ахиран ба ҳамаи муассисаҳои 
таълимӣ дастур фиристод, то тамоми омӯзгорони зан ва 
шогирддухтарон аз 1 март ва то анҷоми тантанаҳои наврӯзӣ бо 
либосҳои миллӣ, аз қабили атласу адрас ва чакан ба дарс ҳозир шаванд. 

Баъзеҳо дар баҳси ин хабар бо шӯхӣ пурсиданд, ки мардҳо чӣ? 
Ин аксҳои мардони атласу адраспӯш нишон медиҳанд, ки гардиши 

мудро касе наметавонад пешгӯӣ кунад ва кӣ медонад, ҳамон гуна ки 

костюми қаблан соф мардона ҳоло дар тани занҳо як амри маъмул 
шудааст, шояд атласу адрас низ ягон рӯз муди соли либосҳои мардона 
шавад. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%91%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D1%91%D0%BD%D0%B0
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8A%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Нахустин тӯйи арӯсӣ бо либоси миллӣ баъди қабул шудани қонун 

«Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», ки дар он боби наверо илова кард, ки аз ҷумла, 
ӯҳдадориҳои шаҳрвандон дар заминаи пӯшидани либоси миллӣ ворид 
шудааст. 

Тӯйи Саидшоҳ ва Миҷгона, ки бо дастгирии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор карда шуда буд. Ин ду 
ҷавон дар ҳоле бо либоси миллӣ ба рӯи тахти шоҳона баромаданд, ки 
рӯзи 23 август Парлумони Тоҷикистон дар ҷаласаи ғайринавбатии худ 

ба қонун «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» (№) боби наверо илова кард, ки дар он, аз 
ҷумла, ӯҳдадориҳои шаҳрвандон дар заминаи пӯшидани либоси миллӣ 
ворид шудааст. 

Боби 4, прим. 1, моддаи 14-и ин Қонун, ки «Ӯҳдадориҳои шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳангоми гузаронидани тӯю маъракаҳо» ном дорад, 
чунин илова ворид шудааст: «Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ӯҳдадоранд 

рукнҳои фарҳанги миллӣ, аз ҷумла забони давлатӣ ва либосҳои 
миллиро ҳифз намоянд».[3] 

Дар мисоли якчанд либосҳои миллӣ ки дар таърихи оини 

фарҳангдорӣ мақоми хоса доштанду имрӯзҳо аз нав ба намудҳои нав 
эҳѐ гардидаанд: «Мӯнисак»-ҷомаи занонаи бепахта, ки аз парча, адрас 
ва дигар матои қимматбаҳо дўхта мешавад. Мӯнисак ҳам як намуди 
камзӯлҳои миѐнборики бегиребон буд. Пеши ин гуна камзӯлҳо кушода 

ва бетугма буд ва бо остинҳои дароз дӯхта мешуданд. Аз намуди буриш 
остини мӯнисак бо ду тарз дӯхта мешавад. Намуди якуми мӯнисак бо 
остини нӯгаш танг то панҷаи даст буда, ва навъи дуюми он бошад бо 
остини на он қадар дарози аз оринҷ поѐнтар аст, ки остини куртаи зебо 

ва қимматбаҳое, ки аз таги мӯнисак пӯшида мешуд, намоѐн мегашт.  
«Калтача» - либоси болопўши занона, яъне камзӯл буда, аз бахмал 

ва дигар матои зебо дӯхта шудааст, ки пешаш кушода ва дарозиаш то 
зону буд. Асосан калтача аз матои қимматбаҳои пистаранги дорои 

гулҳои зари сафеду зард, ки бо абрешими ранга бофта шуда, дӯхта 
мешуд. Фаровези доманҳои калтача аз атлас дӯхта мешуд, ки ба занҳои 
ҷавон писанд меомаданд. 

 «Пешвон» - яктаҳи занонаи беастар буда, онро аз матои 

нимабрешими адрас медӯхтанд. ‚Арӯс дар рӯзи туй ба хонаи домод бо 
ин пероҳан омада, чандин моҳ, ҳатто то тавлиди кӯдак ҳангоми аз хона 
баромадан ин яктаҳро мепӯшид‛.[4]  

«Миѐнбурма» («кӯкракбурма», «куртаи урусча») – курта бо 

камзӯлчаи кӯтоҳ ва гиребони лабгардон дар аввали асри ХХ бисѐр 
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маъмул гашт. Кайд кардан зарур аст, ки ин аънана дар давраи муосир  
аз нав барқарор гардида, имрӯзҳо занону духтарони точикро оробахш 
аст, ки саҳми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт бениҳоят бузург аст. 
Ин масъалаи мубрами рӯз ба ҳисоб рафта, бояд дастгирии омма 

гардад ва ҷавонони муосир аз ин иқдоми неки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Рахмон пайравӣ 

намуда, нисбати лисоби миллӣ ва оину фарҳанги хеш бояд бетараф 
набошем. 
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НАЌШИ ОМЎЗГОРОН ДАР ИСЛОҲОТИ СОХТОРИ МАОРИФИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
(1991-2011) 

 
Дар ҷањони муосир илму фарњанг ва маориф ҷойгоњи муњими 

худро дар њаѐти иҷтимої ва сиѐсии кишварњо доро буда, маҳз онҳо 

нишонаҳои муҳими фарҳанги муосир ба ҳисоб мераванд.   
Дуруст аст, ки марҳилаи аввали таваҷҷӯҳ ба фарҳанг аз мактаб 

оғоз меѐбад, ки он аз таълиму тарбия ва гирифтани маълумот иборат 
аст. Дар ин замина вазифаи мактаб аз омода намудани шахси ба 
фаъолияти касбӣ ва ташаккули тафаккури миллию фарҳангии он 
иборат мебошад. 

Пас аз фурўпошии Иттиҳоди Шуравӣ ва соҳибистиќлол гардидани 
ҷумҳуриҳои он сохтори маорифи онҳо бо сабабҳои объективию 
субъективӣ рў ба пастравӣ оварданд. Ба хусус дар Тоҷикистон, ки дар 

солҳои аввали соҳибистиќлолии кишвар ба ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ 
кашида шуда буд, аз ҷумла ба соҳаи маориф ҳисороти зиѐди моддию 
маънавӣ гирифтор намуда буд. Дар баъзе минтаќаҳои Тоҷикистон дар 
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он солҳо баъзе биноҳои мактабҳо харобу валангор гардида, баъзе 

хонандагон ҳатто ба таҳсил фаро гирифта намешуданд. Дар чунин 
шароит дар аввали солҳои 90 асри гузашта дар ҷумҳурии мо эътибори 
маъориф паст гардида, насли ҷавон роҳи осони расидан ба ҳадафҳои 

худро дар тиҷорат ва ѐ муҳоҷирати меҳнатӣ медиданд. Гузашта аз ин бо 
ҳамин сабабҳо муаллимони зиѐд, ба хусус аз ҳисоби мардон 
мактабҳоро тарк намуданд, ки ин ҳолат сатҳи таълиму тарбиятро дар 
соҳаи маориф хеле поин овард. Ин омил боиси дар ҷомеа паҳн 

гардидани чунин омилҳои номатлуб, ба мисли пастшавии сатҳи 
фарҳангии ҷомеа ва афзоиши аъмолҳои ҷиноятпешагӣ ба хусус дар 
байни ҷавонон оварда расонид. [5, 138-139]. 

Ќобили зикр аст, ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар ҷумҳурӣ, 

бахусус, дар ноҳияҳои ҷанубии кишвар 20 % мактабҳо харобу валангор 
гардида, садҳо муаллимон мактабҳоро тарк намуда, ҳазорон нафари 
онҳо ихтисосҳои худро тағир доданд. Дар чунин шароит дар маќтабҳо 
бояд хатмкунандагони макотиби олӣ ва коллеҷҳои омузгориро ба кор 

ќабул менамуданд, ки мутаассифона 80% онҳо ба ҷойҳои 
таъингардидаашон намерафтанд. Бинобар ин барои таълими 
хонандагон донишҷўѐни курсҳои болоии макотиби олӣ, омўзишгоҳҳои 
педагогӣ ва хонандагони синфҳои болоии мактабҳо ва мутахассисони 
ғайрикасбиро ҷалб менамуданд, ки ин иќдом низ боиси паст шудани 
сатҳи дониши хонандагон мегардид. [5,.140]. 

Лозим ба ѐдоварист, ки пастравии эътибори маориф ва дар 
маҷмуъ маълумоти олӣ дар солҳои аввали соҳибистиќлолии кишвар 

боиси пайдошавии яќ ќатор падидаҳои номатлуб, аз ҷумла, фарогирии 
хонандагон ба мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ гардид. Масалан, аз рўи 
маълумотҳои оморӣ дар аввали солҳои дуҳазорум шумораи бачаҳои  то 
ѐздаҳсола, ки ба таҳсил фаро гирифта нашуда буданд 20% ташкил 

медод. [1, 26; 9].  
Бояд гуфт, ки дар байни солҳои 1995-2005 раванди кам гардидани 

шумораи духтарон дар мактабҳои олию миѐна ба назар мерасид. Дар 
ин солҳо дар макотиби таҳсилоти ҳамагонии Тоҷикистон ба 100 нафар 
писар 63 нафар духтар рост меомад. Масалан, аз рўи маълумоти 
вазорати маорифи ҶТ дар солҳои 2004 ва 2005 дар мактабҳои ибтидоӣ 

бачаҳо аз духтарон 4%, дар синфҳои 6-9 – 10%, дар синфҳои болоӣ 20% 
ва дар байни донишҷўѐни мактабҳои олӣ 24% камтар буданд. 

Пас аз имзои «Созишномаи истиќрори сулҳ ва оштии миллӣ дар 
Тоҷикистон» (27 июни 1997) дар ҷумҳурӣ ислоҳотҳои иҷтимоию 

иќтисодӣ оғоз гардиданд, ки дар он ба соњаи маориф диќќати ҷиддӣ 
дода мешуд. Зеро рушди инсон ва дар маҷмӯъ ҷомеа ба вазъи соҳаи 
мароиф пайвастагии ногусастанӣ дорад. 
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Бояд ѐдовар шуд, ки барои гузаронидани ислоҳот дар соҳаи 

маориф зарур буд, ки як ќатор омилҳои объективӣ ва субъективиро 
паси сар намуд. Оид ба ин мушкилот Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
дар суханронии худ дар назди зиѐиѐни кишвар 20 марти соли 2001 
таъкид намуда буд, ки мушкилоти соҳаи маорифро яке аз масъалаи 
ҳаѐтан муҳими мо буда, то замоне, ки дар ин замина ислоҳоти амиќ 

нагузаронем мо натиҷаҳои дилхоҳро барои рушди фарҳанг ва ахлоќи 
ҷоме ба даст оварда наметавонем [2].  

Ќобили зикр аст, ки заминаи нахустини ислоҳоти соҳаи маорифро 

Ќонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар соҳаи маориф», ки дар моҳи 
декабри соли 1993 ќабул карда шуда буд, гузошт. Дар ин санади 
ҳуќуќӣ, ки аз шаш боб ва 42 модда иборат мебошад тамоми тарзи 

ташкили таҳсил ва тарбияи насли наврас ҳамаҷониба нишон дода 
шудааст. Дар он сохтори ин соҳа, фаъолият ва тарзу усули идории 
соҳаи маорифи ҷумҳурӣ муайян карда шудаанд [5, 442]. 

Бояд хотирнишон сохт, ки 3 маи соли 2002 бо ќарори ҳукумат 

«Консепсияи миллии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ќабул карда 
шуд, ки он як ќадами муҳим дар кори ислоҳоти соҳаи маориф ва 
инчунин муайнкунандаи сиѐсати давлатӣ дар ин соҳа гардид. Дар ин 

санад дар 15 модда мушкилоти асосии фаъолияти мактабҳо, маќсад ва 
вазифаи маориф ва инчунин роҳу усулҳои тайѐр намудани 
мутахассисони соҳаи маориф нишон дода шудаанд. 

Тибќи нишондодҳои ин санад аввалан зарурати барќарорсозии 

мактабҳо ва муассисаҳои маданӣ равшаннамоӣ, ки дар давраи ҷанги 
шаҳрвандӣ (1993-1997) хароб гардида буданд ва мустаҳкам намудани 
базаи моддию техникии онҳо ба миѐн омада буд. 

Дувум мебоист зарурати равонасозии диќќати асосӣ барои 

барќарорсозии ҳайати пештараи омўзгорон, бахусус, дар макотиби 
деҳот ва омузишгоҳҳои миѐна ва миѐнаи махсус, ки шумораи 
муаллимони онҳо ба маротиб кам гардида буд. 

Саввум зарурати омўзиши амиќ ва дар амал истифода намудани 
усулҳои муосири таълим ва таҷрибаи бои муаллимони пешрафтаи соҳа, 
инчунин ќотеъона шуруъ намудани ташкили муассисаҳои таълимии 

типи нав ба мисли гимназияю литсейҳо, коллеҷҳо ва мактабҳои хусусӣ 
ба миѐн омада буд. 

Чаҳорум ба мактабҳо зарурате пеш омада буд, ки бояд 

мутахассисони дипломдореро омода менамуданд, ки онҳо нозукиҳои 
иќтисоди бозаргониро хуб медонистанд. 

Ҳамин тавр ќабули консепсияи нав на танҳо ба баландбардории 
сатҳи маориф, инчунин ба мустаҳкам намудани базаи моддию техникии 
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онҳо мусоидат намуд. Аз ин рў ҳангоми амалисозии консепсияи ин 

санади муҳим новобаста аз авзои начандон хуби иќтисодӣ дар 
ҷумҳурии мо ба сохтани мактабҳо ва мустаҳкам кардани базаи моддӣ 
ва техникии онҳо оғоз карда шуд. Масалан, агар дар соли хониши 1992-

1993 дар Тоҷикистон 3320 мактаб буд, дар 2005-2006 шумораи мактабҳо 
ба 3804 расонида шуд, яъне 484 мактаб бештар гардид. Агар дар соли 
таҳсили 1992-1993 шумораи хонандагон 1272,7 ҳазор ташкил медод, 

аммо дар соли хониши 2005-2006 шумораи хонандагон ба 1682, 2 ҳазор 
нафарро ташкил дод [4, 51-55]. 

Ҳамзамон, ба ин нуқта ишора фармуд, ки дар солҳои 

соҳибистиќлолии кишвар 1200 мактабҳо барои 311 ҷой сохта шуданд. 
Аз соли 1998 ба баъд дар соҳаи маориф 14 барномаи инвеститсионӣ ба 
маблағи 720 млн. сомонӣ амалӣ амалӣ карда шуд [4, 51-55].  

Бояд гуфт, ки дар шароити ислоҳоти соҳаи маориф ва гузаштан ба 

барномаҳои нави таълимӣ наќши омўзгор дар тарбияи насли наврас ба 
маротиб баланд гардид. Аз ин рў дар ҷумҳурӣ корҳои зиѐд дар самти 
такмили ихтисоси муаллимон ва ҳайати роҳбарии мактабҳо гузаронида 
шуд, зеро муаллимон дар ин давра аз усулҳои нави таълим ба мисли 

бозиҳои дидактикӣ, муносибати шахсӣ ва таълими модулиро ба роҳ 
монда буданд [6, 99-100]. 

Муаллимони навовари мактабҳои вилояти Суғд А. Азизов 
(литсейи №1 ш. Исфара), Ю. Рустамов (литсейи №1 ш. Хуҷанд), Х. 
Амонуллоев (мактаби миѐнаи №1 Исфара), Н. Ибрагимов (мактаби 
миѐнаи № 7 ноҳияи Ашт), А. Атҳамов (литсейи № 1 литсейи №1 шаҳри 

Истаравшан), Д. Ќодиров (мактаби миѐнаи деҳаи Хистеварзи ноҳияи Б. 
Ғафуров), К. Миров (мактаби миѐаи №25 деҳаи Чоркуҳи шаҳри 
Исфара), В. Зойиров (мудири маорифи ноҳияи Шаҳристон), И. 
Раҳимов (мудири маорифи ноҳияи Зафаробод) ва дигарон маводи 

таълимӣ омода намуданд, ки онҳо аз ҷониби доираи васеи омўзгорон 
хеле хуб пазируфта шуданд. 

Ќобили зикр аст, ки дар солҳои соҳибистиќлолии кишвар дар 
ҷумҳурӣ озмуни «Муаллими сол» ташкил карда шуд, ки дар он 
омўзгорони вилояти Суғд иштироки фаъол доштанд. Аз ҷумла дар 
озмуни «Муаллими сол»-и 1991 муаллими синфҳои ибтидоии литсеи 

№1 Хуҷанд Ю Рустамов, муаллими химия ва директори литсейи №1 
Исфара А. Азизов дар соли 1993 ва даҳҳо нафарони дигар то имрўз аз 
вилояти Суғд ғолиби ин озмун гардиданд [3]. 

Ба туфайли ширкати фаъоли омўзгорон оид ба гузаронидани 
ислоҳоти соҳаи маориф натиҷаи хуб дод ва бо ҳамзамон бо ибтикори 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тамоми макотиби ҷумҳурӣ бо 
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компютерҳо таъмин карда шуданд. Аз ин рў ҳамасола сатҳи соҳаи 

маориф ва дар маҷмӯъ таълим баланд гардида, инчуни мутахассисони 
босалоҳияти соҳа тайѐр карда мешаванд. 
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ТАЊЛИЛИ СОХТОРИИ ИСТИЛОЊОТИ ГРАММАТИКӢ ДАР 
ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 

Истилоњ ва истилоҳшиносї фаъолияти огоњонаи инсон аст, яъне 
инсон метавонад бевосита ба он мудохила кунад. Њадафи аслии он 
харљи расотар, даќиќтар ва равшантар барои ањли соња ва агар мафњум 
марбут ба њаѐти иљтимої-сиѐсї бошад, барои доираи васеътари ањли 
љомеа, баѐн кардани маънои мафњумњои нав аст. 

Истилоњсозї фаъолияти огоњонаи инсон аст, яъне инсон 
метавонад бевосита ба он мудохила кунад. Њадафи он њарчи расотар, 
даќиќтар ва равшантар барои ањли соња ва агар мафњум марбут ба 
њаѐти сиѐсї – иљтимої бошад, барои доираи васеътари ањли љомеа, баѐн 
кардани мафњумњои нав аст. Њангоме ки дар љомеа чунин мафњумњо 
пайдо мешаванд ва инсонњо ба онњо бармехўранд, дар навбати аввал, 
саъй мекунанд, дар забони љории худ вожа ва ѐ таркиботе пайдо 
кунанд, ки аз љињати маъно шабоњат ѐ наздикї ба онњо дошта, барои 
ањли фан ѐ мардум бештар ошно ва метавонанд маънои мафњуми навро 
инъикос намоянд. Вале замоне ки дар забон луѓати муносиб барои 
ифодаи чунин мафњумњо пайдо нашуд, он гоњ мафњумро бо асли худ 
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орият, яъне иќтибос мегиранд, ки ин мутобиќи ќонуну ќоидањои забон 
амалї мегардад. Барои ин кор забон аз захирањову имконоти дохилї ва 
васоили гуногуни дастурии хеш, аз ќабили луѓатсозї мутобиќи 
суннатњои анънавї, аз пасванду пешвандњо ва нимвандњо ва ѓайра 
истифода мебарад. 

Дар асри ХIХ замоне ки инќилоботи иљтимої – сиѐсї, пешрафтњо 
ва кашфиѐтњои бузурги илмї-техникї љењраи љањонро дигаргун сохт, 
риштањои гуногуни илму фан ва соњањои мухталифи фаъолияти инсон 
падид омад, ки њар кадом вожагони хоси худро таќозо мекард. Дар 
натиљшохаи истилоњоти забон густариш пайдо кард ва олимону 
донишмандон дар фикри људо кардани онњо аз вожагони умумї 
шудаанд. 

Солњои охир дар љумњурї луѓатњои мухталифи соњавї, аз љумла 
луѓатњои тафсирии англисї – тољикии њуќуќи башар, луѓатњои русї-
тољикии истилоњоти њарбї, њуќуќї-техникї ва ѓайра тањия шудаанд. 

Калима дар системаи грамматикии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 
мавқеъи хосаеро ишғол намуда, воҳидҳои махсуси забониеро дар бар 
мегирад, ки барои баѐни фикр, муошират ва иртибот байни одамон ба 
кор бурда мешаванд [5, 27]. Калимаро бидуни сарф наметавон тасаввур 
кард, зеро ҳарду дар якҷоягӣ грамматикаи ҳар як забон, аз ҷумла 

грамматикаи забонҳои англисӣ ва тоҷикиро ташкил медиҳанд. 
Воҳидҳои асосии калимавии ҳар як забон, ба вижа забони англисӣ – 
ибора ва ҷумла маҳсуб меѐбанд ва мавзӯи таҳқиқи мо ба муайян ва 
мушаххас намудани истилоҳоти марбути онҳо алоқаманд аст. Аз ин 

лиҳоз, пеш аз ҳама моро зарур аст, ки истилоҳи ‚ибора‛- ро дар забони 
англисии муосир мавриди пажӯҳиши амиқ ќарор дињем. Истилоҳи 
номбурда дар забони англисии муосир бо эквалентњои ‚woқd 

comӣination, phқasӯ, collocation‛ ба чашм хўрда, ҳар яке дар матн бо 
маънии истилоҳии худ корбурд мегардад. Масалан, истилоҳи ‚phқasӯ‛ 
дар фарҳанги англисї–англисии ‚Oҷfoқd Amӯқican Dictionaқy‛ бо 
маънии ‚a small gқoғps woқds standing togӯthӯқ as a concӯptғal ғnit, 

typically foқming a compӯnӯnt of a claғsӯ – гурўҳи хурди вожагоне, ки 
ҳамчун воҳиди мавҳум якљоя омада, ба тарзи ба худ хос як ҷузъи 
ҷумларо созмон медиҳанд‛ омада, дар сохтани ибораҳои истилоҳии 
исмӣ ва гунаҳои он хеле фаъол мебошад. 

Истилоҳи «sӯntӯncӯ – ҷумла» низ аз нигоҳи сохтор сода буда, 
маънии «thӯ laқgӯst stқғctғқal ғnit in tӯқms of which thӯ gқammaқ of a 
langғagӯ is oқganizӯd – калонтарин воҳиди сохторӣ ки тавассути он 
грамматикаи забон сохта мешавад» - ро дорад. Яке аз забоншиносони 
бузурги амрикоӣ Леонард Блумфил ба сохтори мустақили моҳияти 
ҷумла ишора карда, чунин қайд намудааст: it is not inclғdӯd ӣy viқtғӯ of 
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any gқammatical constқғction in any laқgӯқ lingғistic foқm – он (ҷумла) ба 

ягон асоси сохтори грамматикӣ дар шакли калонтари лингвистӣ дохил 
нагардидааст [2, 48].  

Тавассути истилоҳ ва ибора метавон калимаҳои исмии зиѐде сохт, 

ки ҷузъи асосии онро исм ташкил медиҳад, мисли simplӯ sӯntӯncӯ – 
ҷумлаи содда, complӯҷ sӯntӯncӯ – ҷумлаи мураккаб [6;78], compoғnd 
sӯntӯncӯ – ҷумлаи мураккаби пайваст, intӯққogativӯ sӯntӯncӯ – ҷумлаи 
саволӣ, nӯgativӯ sӯntӯncӯ – ҷумлаи инкорӣ, dӯclaқation sӯntӯncӯ – 

ҷумлаи ҳикоягӣ ва ғайра. Тазаккури ин нуќтаро муҳим мешуморем, ки 
забоншиносон ва истилоҳшиносон роҷеъ ба истилоҳ ва истилоҳшиносӣ 
дар муқоиса ба забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ пажӯҳишҳои боарзишеро 
анҷом дода, дар рушду пешрафти илми забоншиносӣ мақоми хосаро 

касб кардаанд. Имрӯзҳо муҳаққиқони ҷавон бо бардошт ва 
баҳрабардориҳои фаровон аз нигоштаҳои илмии олимони пуркори 
бисѐрбор ба таври густурда суд мебардоранд. 

Илова бар ин мо ин ҷо зарур донистем, ки калимаро мавриди 
пажӯҳиши амиқ қарор диҳем. Калима дар робита ба сарф як сохти 
таркибии грамматика дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ маҳсуб меѐбад 

[5, 16]. Дар илми забоншиносӣ, ки калима худ як фасли асосии 
грамматикаро ташкил медиҳад дар робита ба ибораву ҷумла ва роҳҳои 
корбурди он дар забон ҷойгоҳи вежаро доро мебошад, ки хело ҳам ба 
маврид тадқиқ намудем. Бояд қайд намуд, ки истилоҳи калима назар ба 

дигар истилоҳоти забоншиносӣ тавофутҳои гуногунро доро мебошад. 
Дар робита ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳи забоншиносони шинохтаи рус ба 
монанди О.С. Ахмановой ва Г.Б. Микаэляна роҷеъ ба истилоҳ то 
якандоза хеле ба маврид равшани андохтаанд. Алоқа бар ин мафҳуми 

«истилоҳ» чунин маънидод карда шудааст: ‚истилоҳ ҳамчун як фасли 
ҷудогонаи грамматикаи ҳар як забон буда, дар тартиб додани ҷумла 
нақши бағоят умдаро мебозад‛ ифода мешавад. 

Дар илми забоншиносӣ нақши истилоҳи «ибора» (phқasӯ) дар 

забони тоҷикӣ чунин ифода гардидааст, ки дар муқоиса ба забони 
англисии муосир пурра ҳаммаънои худро то кунун пайдо накардааст [6, 
15]. Бояд арза дошт, ки истилоҳи ибораро дар забони англисии муосир 
бо чунин эквивалентҳо шарҳ додаанд: ‚woқd comӣination, phқasӯ, 
collocation‛.  

Бояд ишора намуд, ки нақши истилоҳот то ҳанӯз барои рушду 

пешрафти сохти типологии истилоҳоти грамматикӣ дар забон, дар 
рафти тавофутнамоӣ то як андоза мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. 
Таърих баѐнгари он аст, ки истилоҳ ва истилоҳшиносӣ аз замони пайдо 
шудани оламу одам, забон, фаҳанг ва тамаддунҳо то ҳанӯз ба омӯзишу 

пажӯҳишҳои амиқу дақиқ ниѐз дорад. 
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Хулоса, ҳаминро бояд иброз намуд, ки мо доир ба муаммоҳои ду 

забони ба ҳам бегона мавзӯи истилоҳро ба қалам додаем, ки аз 
манфиат орӣ нест. Аз ин рӯ, истилоҳ, ки худ як фасли ҷудогонаи 
грамматика буда, дар раванди сохтани ибора ва ҷумлаҳои ҳарду забон 

нақш мебозад, дар мақола мавриди муқоиса ва пажӯҳиш қарор дода 
шудааст. 
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Ҳусайнов М., 
муаллими калони кафедраи 

фанҳои ҷамъиятӣ 

 

ТАРБИЯИ ҲУҚУҚӢ ҲАМЧУН ҚИСМИ ТАРКИБИИ 
СИСТЕМАИ ТАРБИЯИ ХОНАНДАГОН 

 

Тарбияи ҳуқуқӣ қисми ҷудонашавандаи таълиму тарбия буда, 
имрӯз зарурияти онро бисѐртар дарк намуда, Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, сохторҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, Вазорати маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар ҳама соҳаҳои ҳаѐти халқамон 
амалишавии онро мекӯшанд. 

Имрӯз дар натиҷаи ҷаҳонишавӣ, ки кишвари азизи мо низ қисми 
ҷудонашавандаи он мебошад, вазъияти муташанниҷи авзои сиѐсӣ, 

ҳаракатҳои сиѐсиву террористии трансмиллӣ ва миллатҳои алоҳида рӯ 
ба афзоиш ниҳодааст. Инчунин қабули фарҳангу маданияти 
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бегонапарастӣ, қатлу куштори бераҳмона ва дуздиву бероҳагардӣ зиѐд 
гардида истодааст. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирӣ аз ин бегонашавӣ 

ва бегонапарастӣ якчанд қонуну қарорҳои дахлдорро барои тарбияи 
ҳуқуқии шаҳрвандон қабул намуд. Аз ҷумла «Консепсияи миллии 
тарбия», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таълим ва тарбияи 
ҳуқуқии шаҳрвандон барои солҳои 2009-2019», Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд» ва дигар санадҳои меъѐриву ҳуқуқӣ, ки ин соҳаро ба 
танзим медарорад мебошанд. 

Яке аз самтҳои Консепсияи миллии тарбия, ки махсус ба «тарбияи 
ҳуқуқӣ» бахшида шудааст дар тамоми муассисаҳои таълимӣ аз 
муассисаҳои томактабӣ сар карда, то муассисаҳои олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун қисми ҷудонашавандаи таълиму тарбия 
барномарезӣ карда шуда, таълим дода мешавад. 

Барои дар амал татбиқ шудани тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон 
имрӯз ҳамаи аҳли ҷомеа дар якҷоягӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 

шахсони дахлдори соҳа нақша-чорабиниҳо ташкил намуда, бо аҳолӣ, 
корхонаву ташкилотҳо ва муассисаҳои таълимиву тарбиявӣ мулоқоту 
машваратҳо мегузаронанд.  

Дар ин мавод қисми алоҳидаи тарбияи ҳуқуқӣ, ки ба хонандагони 
муассисаҳои таълимӣ вобаста мебошад, ҷамъоварӣ ва ба риштаи 
таҳрир кашида шудааст.  

Тоҷикистон давлати мустақилу соҳибихтиѐр, демокративу дунявӣ 

ва ҳуқуқбунѐд буда, рӯ ба тараққиѐту пешравӣ ниҳодааст. Тезонидани 
суръати тараққиѐти иҷтимоӣ, баланд гардидани шароити моддӣ-
маишии шаҳрвандон ва баланд бардоштани фаъолияти эҷодии омма, 
осоиштагии онҳо, мустаҳкам гардидани тартиботи ҷамъиятӣ, риояи 

бечунучарои қонунҳои давлатӣ ба донишу шуури ҳуқуқии аъзоѐни 
ҷамъият ва махсусан, ҷавонон вобастагии калон дорад. 

Вале ҳодисаҳои зиѐди ҷинояткорӣ, аз ҷумла дуздии молу мулки 
давлатӣ, ҷамъиятию шахсӣ, авбошӣ, нашъамандӣ, хиѐнат дар ҳаққи 

шаҳрвандон, риоя накардани қонунҳои давлат, поймол кардани ҳуқуқи 
занҳо ва ғайра аз тарафи қисми муайяни ноболиғон, ҷавонон ва ҳатто 
калонсолон ба тараққиѐту пешравии ҷумҳурии соҳибистиқлоламон 
монеагӣ мерасонад.  

Агар яке аз сабабҳои рӯй додани ҷинояткориҳо паст гардидани 
сатҳи зиндагии ин гурӯҳи ҷамъият бошад ва инчунин сабабҳои дигаре 
низ ҳастанд, ки ин ҳодисаҳои носолими ҷаяъиятиро такон медиҳанд. 
Масалан, паст будани донишу шуури ҳуқуқии одамон; аз назари 

мақомоти  хифзи ҳуқуқ дур мондани ноболиғону ҷавононе, ки дар 
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мактаб намехонанд, кор намекунанд, суст будан тарбияи ҳуқуқии 

хонандагон дар мактаб, паст гардидани ҳисси масъулиятнокии падару 
модарон нисбати тарбияи фарзанд, суст ба роҳ мондани ҳамкории 
мактаб, оила, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва 

ғайра.  
Ин ҳолат моро водор менамояд, ки тамоми ҷидду ҷаҳдро ба 

барқарор намудан, тараққӣ додани устувории сиѐсӣ, маънавӣ ва 
психологии хонандагон равона намуда, сабабҳои рӯй додани 

ҷинояткориҳоро аз байни наврасону ҷавонон бартарафу нобуд созем. 
Сипас чорабиниҳои илмию оммавӣ, маданӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, 
педагогию психологиро бомақсадонаю бошуурона тартиб дода, зина ба 
зина дар ҳаѐти мактаббаччагон татбиқ намоем. 

Ҳалли ин масъалаи мураккаб, вале ниҳоят заруру бошараф ба 
такмил додани мазмуну сифати тарбияи ҳуқуқии хонандагон 
вобастагии калон дорад.  

Тарбияи ҳуқуқӣ яке аз қисмҳо ѐ худ намудҳои системаи тарбияи 
хонандагон мебошад, ки дар мактаб дар асоси ба ҳисоб гирифтани як 
қатор манбаъҳои илмӣ ба роҳ монда мешавад. Яке аз ин гуна манбаъҳо 

дар асоси қонунҳои объективии ҷамъият, дар ин самти тарбияи 
хонандагон ҷорӣ намудани тарзу усулҳои самарабахши тарбия 
мебошад. Ҳоло дар ҷумҳурӣ тарбияи ҳуқуқии наврасону ҷавонон дар 
асоси комѐбиҳои илмҳои педагогӣ, психологӣ, сотсиологӣ, фалсафӣ ва 

ҳуқуқшиносӣ ба роҳ монда мешавад. Пешравию тараққиѐти давлати 
ҳуқуқбунѐду муосир тарбияи ҳуқуқии насли наврасро ба миѐн 
гузоштааст, ки дар амал татбиқ гардидани он тарзу усулҳои пурраи 
илмиро талаб мекунад. 

Манбаи дигари илмии тарбияи ҳуқуқии насли наврас, муносибати 
бисѐртарафагӣ (комплексӣ) ба ин намуди тарбия мебошад. Ин маънои 

онро дорад, ки мақсад, вазифаҳо, мазмун ва роҳҳою воситаҳои тарбияи 
ҳуқуқӣ бо ҳам пайвастагӣ дошта бошанд: дар тарбияи ҳуқуқӣ 
имкониятҳои тарбияи ғоявӣ-сиѐсӣ, ахлоқӣ, эстетикӣ ва дигарҳо 
истифода бурда шавад; дар тарбияи ҳуқуқии хонандагон мактаб, оила, 

ташкилотҳои ҷамъиятию давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рӯи 
талаботу мақсади ягона, бо ҳам дастаҷамъона кор баранд, 
шаҳрвандонро низ дар ин кор сафарбар намоянд. 

Дар ҷараѐни тарбияи ҳуқуқӣ хонандагон аз ҷиҳати ғоявӣ-сиѐсӣ, 

ахлоқӣ, меҳнатӣ, дар бораи қоидаҳо ва меъѐрҳои рафтору одоб, шаъну 
шараф, виҷдон, муносибат бо одамон, ватанпарастиву миллатдӯстӣ, 
устуворию қатъият, муносибат ба меҳнат ва моликияти ҷамъиятию 
шахсӣ, зебоигии рафтору одоб ва ғайра донишу ақидаҳои лозимӣ пайдо 
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мекунанд, ки ба ташаккулѐбии сифатҳои ҳуқуқии онҳо кӯмаки калон 
мерасонад. 

Тарбияи ҳуқуқӣ чун қисматҳои дигари системаи тарбияи 

хонандагон сохти ба худ хосро доро мебошад, ки аз инҳо иборат аст: 
мақсад, вазифаҳо, мазмун ва роҳҳою воситаҳо. 

  Мақсади асосии тарбияи ҳуқуқӣ дар хонандагон ташаккул додани 
ақидаю эътиқоди устувори ҳақиқӣ дар муносибати бошуурона ба 

қонунҳои давлатӣ ва дар татбиқгардии онҳо иштироки фаъолона 
доштан мебошад. 

Яке аз вазифаҳои тарбияи ҳуқуқӣ дар хонандагон ташаккул 
додани ақидаҳои ҳуқуқӣ, ҳамаҷониба инкишоф додани шуур ва баланд 
бардоштани маданияти ҳуқуқии онҳо мебошад. Мазмуни ақидаҳои 
ҳуқуқиро донишҳои қуқуқӣ ва муносибати маънавию психологии 

хонандагон дар бораи қонунҳои давлатӣ, тартиботи дохилии мактабӣ 
ва ҳуқуқҳои фардии онҳо ташкил медиҳад. 

Яке аз вазифаҳои дигари тарбияи ҳуқуқӣ иборат аз он аст, ки 
мавқеи фаъолонаи ҳаѐти хонандагон ҳамчун шаҳрвандони ҷавон 

ташаккул дода шавад. Кӯшишу ғайрати онҳо баҳри ташаббускорона 
истифода бурдани вазифаҳояшон, иштироки фаъолонаашон дар 
мубориза барои мустаҳкам гардидани қонуният ва тартиботи 

ҷамъиятию қонунӣ ва оштинопазирӣ нисбати вайронкунандагони 
қонунҳои давлатӣ ва тартиботи дохилимактабӣ дастгирӣ ѐбад ва 
такмил дода шавад. 

Яке аз вазифаҳои хело муҳими тарбияи ҳуқуқӣ дар рӯҳияи 
муносибати бошуурона ба қонунҳои давлатӣ, ҳурмат ва ба таври ҳатмӣ 
риоя кардани онҳо, қонуниятҳои умумиҷамъиятию талабагӣ, изҳори 
ғамхорӣ дар бораи мустаҳкам кардани асосҳои ҳуқуқии ҳаѐти давлатию 

ҷамъиятӣ, бечунучаро риоя намудани ҳамаи амру фармонҳо ва 
супоришҳои роҳбарият тарбия кардани хонандагон мебошад. 

Вазифаи дигари тарбияи ҳуқуқии хонандагон, дар онҳо тарбия 

намудани муносибати бошуурона ба ҳуқуқу вазифаҳои шахсиашон дар 
соҳаи донишгирӣ, иштирок дар корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ, 
моликияти ҷамъиятию шахсӣ ва нигоҳдории боигарию зебоигии табиат 
мебошад. 

Тарбияи ҳуқуқӣ омили муҳими пешгирӣ кардани 
ҳуқуқвайронкунию ҷиноятсодиркунӣ ба ҳисоб рафта, дар байни 
хонадагон нақши махсус мебозад.  

Дар баробари вазифаҳои номбаршуда ба мазмуни тарбияи 
ҳуқуқии хонандагон як қатор масъалаҳои дигар низ дохиланд, ки ҳал 
кардани онҳо ҳатмист ва аз омӯзгорон сарфи вақту қувваи мустаҳками 

иродавӣ, маҳорату малакаи баланди педагогиро талаб мекунад. 
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Масъалаҳои хело муҳиме, ки ба мазмуни тарбияи ҳуқуқӣ дохиланд, 

дар хонандагон ташаккул додани эътиқод ба шуури ҳуқуқӣ, маданияти 
ҳуқуқӣ ва ҳуқуқшиносӣ мебошад.  

Эътиқоди ҳуқуқӣ ин маҷмӯи донишу ақидаҳои ҳуқуқӣ, боварии 

комил доштан ба дурустию ҳаѐтӣ ва татбиқшавандагии онҳо дар ҳаѐту 
фаъолияти ҳаррӯза, мувофиқи онҳо рафтору амал кардан мебошад. 

Шуури ҳуқуқӣ бошад, аз моҳият ва мазмуни ҳуқуқшиносӣ иборат 
аст. Ҳуқуқшиносӣ бошад, дар шуури одам инъикос гардидани 

талаботҳои қонун, рафтору муносибат ба он аст. Ҳуқуқшиносӣ дар 
заминаи манбаъҳои гуногуни ҷамъиятӣ оид ба соҳа қарор мегирад. 
Ҳуқуқшиносӣ ин муносибати ҳалол ба ҳуқуқҳои ҷамъиятӣ мебошад. Ин 
азму иродаи халқ мебошад, ки дар шакли қонун ифода гардидааст. 

Донистан ва азхуд намудани донишҳои ҳуқуқӣ ин маънои онро дорад, 
ки одам натанҳо қонуну қонуниятҳои давлатию ҷамъиятиро медонад, 
балки ба дигарон низ мефаҳмонад. 

Маданияти ҳуқуқӣ аз маҷмӯи қисматҳои ҳуқуқшиносӣ мебошад ва 

аз рафтору одоби ҳуқуқӣ, рафтор ва фаъолияти ҳуқуқӣ, бечунучаро 
риоя кардани қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ иборат аст. 

Ба мазмуни тарбияи ҳуқуқии хонандагон инчунин масъалаҳои 
зерин дохил мешаванд: дарк намудани мазмун ва принсипҳои қонунҳо, 

ҳуқуқ ва вазифаҳои шаҳрвандон, меъѐрҳои тартиботи ҷамъиятӣ ва 
риояи бечунучарои онҳо, ҳурмат кардани тартиботи ҳуқуқӣ ва шахсоне, 
ки онҳоро ҳимоя мекунанд, фаҳмонидани зарурияти донистани асосҳои 
қонун ва қонунгузорӣ, талабот ба иҷро намудани тартиботи ҷамъиятӣ 

ва муҳофизати бошууронаи тартибот, донистани ҷавобгарии 
шаҳрвандӣ нисбати вайрон кардани қонуну тартибот, фаҳмидан ва 
зарурияти донистану риоя намудани қоидаҳои талабагӣ, оштинопазирӣ 

нисбати вайронкунандагони қоидаҳои рафтори ҷамъиятӣ, фаҳмишу 
тасаввуротҳо дар бораи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
кодексҳо, аз ҷумла кодекси гражданӣ, кодекси ҷиноятӣ, Суруди миллӣ, 
Парчам, Нишони давлатӣ ва ғайра. 

Хусусияти муҳими тарбияи ҳуқуқӣ моҳияти иҷтимоии он аст, 
бинобар ин, насли наврасу хонандагонро аз нуқтаи назари ҷаҳонбинии 
илмию ҷамъиятӣ, ахлоқӣ, ҷомеаи соҳибихтиѐру демократӣ, 
ватандӯстию миллатшиносӣ, муҳофизати халқу Ватан, моликияти 

ҷамъиятию шахсӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, дӯстию бародарӣ, ҳамкорӣ ва 
ѐрии байниҳамдигарӣ ҳамкорӣ кардан лозим аст. 

Сохти ҳуқуқшиносӣ ба ҷамъиятию фардӣ ҷудо мешавад: Ба 
мазмуни ҳуқуқшиносии ҷамъиятӣ фаҳмидану донистани ҳуқуқи 
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ҷамъиятӣ, ҳуқуқи оммаи халқ ѐ гурӯҳҳои алоҳидаи иҷтимоӣ фаҳмида 
мешавад.  

Вазифаи муассисаи таълимӣ аз он иборат аст, ки ҳам ба 

ташаккулѐбии ҳуқуқшиносии ҷамъиятӣ ва ҳам ба ҳуқуқшиносии фардии 
хонандагон диққат диҳад.  

Ташаккулѐбии ҳуқуқшиносии фардии хонандагон ба тарбияи 
бомақсадонаю мунтазам, нақшавию самарабахши тарбияи ҳуқуқии 

онҳо вобаста аст.  

Марҳилаҳои тарбияи ҳуқуқии хонандагон. Мактаб бояд ба 
хонандагон натанҳо донишҳои ҳуқуқӣ диҳад, балки дар онҳо ақидаю 

эътиқодҳои маънавию психологиро оиди соҳаҳои ҳуқуқии Ҷумҳурӣ 
тарбия намояд, то ин ки хонандагон тартиботи ҷамъиятию қонунҳоро 
ихтиѐран риоя кунанд, онҳоро зарурияти ҳаѐти шахсии худ шуморанд 
ва барои дар ҳаѐт татбиқ гардиданашон мубориза баранд.  

Тарбияи ҳуқуқии хонандагон ҷараѐни мураккабу дурудароз буда, 
дар давоми солҳои ҳаѐти мактабӣ давом мекунад, зина ба зина пеш 
меравад. Аз ин рӯ ҳангоми муайян намудани мазмуну нақшаҳои 

тарбияи ҳуқуқӣ хусусиятҳои давраҳои синнусолии хонандагон ба ҳисоб 
гирифта мешавад. 

Тарбияи ҳуқуқии хонандагони синфҳои ибтидоӣ. Хонандагони ин 
синну сол аз ҷиҳати фикрию психологӣ, эстетикию ахлоқӣ 
ташаккулѐфта мебошанд. Онҳо хело кунҷкованд, бисѐр чизҳоро 
фаҳмидан мехоҳанд, ҳавас ва майлу рағбати онҳо ба фаҳмидани бисѐр 

масъалаҳои ҳаѐт ва рафтору одоб ба қадри зарурӣ инкишоф ѐфтааст. 
Онҳо дар бораи як қатор масъалаҳои оддитарини тарбияи ҳуқуқӣ 
фаҳмишу тасаввуротҳо доранд. 

Ба муаллим лозим аст, ки ин хусусиятҳои хоси онҳоро истифода 

барад, ба дӯст доштани илму дониш, донистану риоя кардани қоидаҳо, 
ба сарфаҳм рафтани кирдори бад ва фаҳмидани ҳуқуқу масъалаҳое, ки 
барои хонандагон дастрасанд, диққати ҷиддӣ диҳад. 

Тарбияи ҳуқуқии хонандагон сифатҳои ибтидоиро, яъне ба онҳо 
фаҳмонидани ҳуқуқҳои шахсиашон, чиҳо барои онҳо мумкин аст ва 
чиҳо манъ аст, оғоз намудан ба мақсад мувофиқ мебошад. 

Моҳияти ҳуқуқро ба мактаббачагони хурдсол ба маънои ҳар 

кадоми шумо метавонед ҷои доимии нишаст дошта бошед, дарсҳоро 
хуб тайѐр кардан, баҳои хубу аъло гирифтан, ҷойҳои нофаҳморо 
пурсед, бо иҷозати муаллим аз ҷой хезед, дар ҷоятон нишинед, ба берун 
бароед (обнӯшӣ ѐ қазои ҳоҷат ва ғайра), аз утоқҳои методӣ, майдонча 

ва толори варзишӣ истифода баред, бо ҳам дӯсту рафиқ бошед, ҳамроҳ 
бозӣ кунед ва ғайраҳо фаҳмондан лозим аст. Онҳоро инчунин, 
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фаҳмонидан лозим аст, ки дар вақти дарс гап задан, аз якдигар 

рӯйнавис кардан, бе иҷозати устод аз ҷой хестан, ба берун баромадан, 
ҳангоми танаффус дар дохили мактаб давидану фарѐд задан, ба 
якдигар дағалӣ кардан, ашѐҳои таълимии мактабро вайрон кардан ва 

ғайра манъ аст. 
Сипас, омӯзгор қоидаҳои талабагиро мунтазам ба хонандагон 

мефаҳмонад ва иҷроиши онҳоро ба таври қатъӣ аз онҳо талаб мекунад.  
Тарбияи ҳуқуқии хонандагонро ба миѐн гузошта, омӯзгори синф 

ҳеҷ гоҳ набояд кирдори бади хонандагонро бе муҳокима гузорад, зеро 
он дар мактаббачагон боварие ҳосил мекунонад, ки гӯѐ онҳо аз 
кирдори бадашон ҷазо намегиранд ва рафтори бадашонро такрор 
мекунанд. Дар натиҷа, дар хонандагон одати вайронкунии тартиботи 

ҳуқуқӣ пайдо гардида, минбаъд он устувор мегардад. Аз ин рӯ ба 
омӯзгор лозим аст, ки дар тарбияи ҳуқуқии хонандагон ҳам чораҳои 
боваркунонию ҳавасмандгардонӣ ва ҳам ҷазоро истифода барад. 
Рафтору одоби хонандагонро омӯзгор бояд ҳам дар иловагӣ ва ҳам дар 

назди аҳли синф таърифу тавсиф намуда, хислатҳои манфиашонро 
маҳкум намояд. Хонандагони хурдсол ҳанӯз аз ҷиҳати иродавию 
психологӣ ва шууру маънавиѐт сусту ноустуворанд ва ба ҳар як кори 
ношоиста майл карданашон мумкин аст. Бинобар ин аз ҷиҳати 

ахлоқию ҳуқуқӣ инкишоф додани онҳо аз омӯзгор вобаста аст. 
Агар омӯзгор хонандаро аз таъсири ҳодисаҳои каҷравӣ, 

муносибату рафторҳои манфию зиддиҷамъиятӣ боз дошта, онҳоро 
бовар кунонаду ба роҳи дурусти ҳаѐт дароварда тавонад, пас аз 

хурдсолӣ сар карда, ҳам дар психология ва ҳам дар рафтору одоби онҳо 
хислатҳои мусбат ва майлу талаботҳои риоя кардани тартиботи 
ҷамъиятӣ ташаккул меѐбад.  

Ба хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар бораи моҳияти Суруди 
миллӣ, Парчам, Нишони давлатӣ ва Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон маълумот додан низ ба мазмуни тарбияи ҳуқуқии онҳо 
дохил мегардад. 

Хонандагони синфҳои ибтидоӣ тақлидкоранд. Рафтору одоб, 
муомила, муносибати муаллимон ба ҳамкорону шогирдон барои онҳо 
намунаи ибрат аст. Хонандагон аз муаллимон ҳама хислатҳои хуб, аз 

ҷумла, интизомнокӣ, бо тайѐрии ҷиддӣ ва саривақт ба дарс омадан, 
риоя намудани қоидаҳои мактабӣ, маданияти халқу одоб, 
хушмуомилагӣ, серталабӣ нисбати худ ва ҷиддиятро меомӯзанд. 

Ҳаѐти мактабии хонандагон, ки аз риоя намудани қонуну 
қоидаҳои мактабӣ ва иҷро намудани вазифаҳои шахсӣ оғоз меѐбад ва 
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омӯзгор онҳоро ҳар соату ҳар рӯз хотиррасон мекунад, ва ба 

ташаккулѐбии тарбияи ҳуқуқии мактабиѐн ибтидо мегузорад. 

Тарбияи ҳуқуқии хонандагони синфҳои 5-9. Хонандагони ин 
синфҳо давраи кӯдакӣ гузаштан аз кӯдакӣ ба наврасиро аз сар 
мегузаронанд. Бинобар ин давраи гузариш номида мешавад. Дар 
тараққиѐти ҷисмонӣ, фикрӣ, маънавӣ, эстетикию меҳнатӣ ва 

ташаккулѐбии шахсияти наврасон тағйиротҳои сифатӣ ба амал меояд. 
Наврасон мувофиқ ба олами ботинӣ, қисмати таассурот ва фикру 
андешаҳои худ зиндагӣ мекунанд. Оиди муносибат барои наврасон 
муносибат ба ҳамсолон, дӯстону рафиқон асосӣ мебошад. Мазмуни ин 

муносибатҳо тамоили иҷтимоии шахсияти наврасон ва сифатҳои 
мусбии онҳоро муайян мекунад ѐ мумкин аст, ки сабабгори пайдо 
гардидани хислатҳои манфӣ низ гардад. Шарти муҳими самарабахши 
таъсиррасонии тарбиявӣ ба наврасон ба фикру андешаҳо, олами 

ботинӣ ва хислату таассуроти онҳо мувофиқ омадани ин 
таъсиррасониҳо мебошад. Дар ин ҷо омили субъективӣ ҳалкунанда 
мебошад. Наврас аз болои худ кор мебарад, сифатҳои шахсиашро 

такмил медиҳад, ба фикру андешаҳои калонсолон, агар онҳоро дуруст 
шуморанд ва масъалаи гузошташуда барояшон дастрас бошад розӣ 
мешаванд. 

Дар корҳои таълимиву тарбиявӣ ташаккулѐбии мақсади иҷтимоӣ 
ва мавқеи фаъоли ҳаѐтии шахсияти наврас мавқеи ҳалкунанда мебозад. 
Дар хонандагони ин синну сол нисбати дониш ва дигар соҳаҳо майлу 
рағбат ташаккул меѐбад.  

Дар онҳо ҳиссиѐту эътиқоди миллатшиносию ватандӯстӣ, ғайрату 
шуҷоат ба суръати тез инкишоф меѐбад. Ҳамаи ин сифатҳои мусбат 
барои хуб ба роҳ мондани тарбияи ҳуқуқии наврасон имконият ба 

вуҷуд меорад. 
Аз ин рӯ, ба коллективи омӯзгорони мактаб лозим аст, ки баҳри 

амалӣ гардонидани мақсаду вазифаҳои тарбияи ҳуқуқии хонандагон 
роҳҳою воситаҳои дигари самарабахшро низ ҷӯстуҷӯ намоянд. Яке аз 

ин гуна роҳҳо мунтазам ташкил ва гузаронидани корҳои беруназсинфӣ 
оид ба тарбияи ҳуқуқии хонандагон мебошад. 

Корҳои беруназсинфӣ оид ба тарбияи ҳуқуқӣ дар асоси ба ҳисоб 
гирифтани хусусиятҳои синнусолии хонандагон гузаронида мешавад. 

Аз ин рӯ, бо хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар мавзӯъҳои «Киро 
бовиҷдон номидан мумкин аст?», «Беадолат будан чӣ маънӣ дорад?», 
«Дар кӯча ва ҷойҳои ҷамъиятӣ чӣ тавр бояд рафтор кард?», «Хуб чисту 
бад чист?», «Тартиботро дар мактаб риоя кардан шарт аст?», «Ҳуқуқу 

вазифаҳои хонанда» сӯҳбатҳо гузаронидан ба мақсад мувофиқ 
мебошад.  
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Хонандагони синфҳои ибтидоиро ба гузаронидани ҷамъомадҳо 

дар мавзӯъҳои «Инро бояд ҳама донад», «Дар мактабу ҷойҳои дигар 
қоидаҳои одобу рафторро риоя намудан барои чӣ лозим аст?», «Дар 
куҷо бозӣ кардан мумкин аст?» ҷалб намудан низ дар тарбияи ҳуқуқӣ 

самараи хуб медиҳад. 
Дар тарбияи ҳуқуқии хонандагон ба иҷро намудани навбатчигӣ 

дар синф ва дар мактаб аз фоида холӣ нест.  
Дар тарбияи ҳуқуқии хонандагони синфҳои 5-9 ташкил кардану 

гузаронидани сӯҳбату вохӯриҳо ва ҷамъомадҳо дар мавзӯъҳои 
«Оинномаи мактаб-қонуни асосии ҳаѐти мактаб», «Иҷро намудани 
қоидаҳои талабагӣ барои шумо қонун аст», «Ҳуқуқ ва вазифаҳои 
шахсии ту», «Аз они ман ва аз они моѐн», «Дӯстии ҳақиқӣ ва қалбакӣ», 

«Масъулиятнокии шахсии хонанда», «Аз рӯи виҷдон зистан ба халқу 
Ватан хизмат кардан аст», «Милитсияи ман муҳофизатчии ман аст», 
«Ту бояд ба ҳама сару кор дошта бошӣ», «Чаро бояд ҳама 
Конститутсияро донад», «Давлат чист ва манфиати киҳоро ҳимоя 

мекунад» ва ғайра хело самарабахш мебошанд. 
Тарбияи ҳуқуқии хонандагони синфҳои 10-11. Дар тарбияи ҳуқуқии 

хонандагони синфҳои 10-11 чунин шаклҳои корҳои беруназсинфӣ аз 

ҷумла сӯҳбат, ҳикоя, лексия, вохӯрӣ ва мубоҳиса истифода бурда 
мешавад. Масалан, дар мавзӯъҳои зерин сӯҳбату ҳикояҳо гузаронидан 
мумкин аст: «Давраи камолоти шаҳрвандӣ расидааст», «Ҷиддӣ риоя 
намудани қонун ва қоидаҳои ҷамъиятӣ вазифаи Конститутсионии ҳар 

як шаҳрванд аст», «Иззату эҳтиромро онҳое сазоворанд, ки тартиботро 
дар ҷамъият нигоҳ медоранд», «Бетартибиҳо аз чӣ сар мезананд» ва 
ғайра. 

Доир ба тарбияи хонандагон дар мавзӯъҳои «Ҳуқуқ ва ахлоқ, 

«Қонун-роҳнамои мо», «Ҷасурию корнамоиҳои милитсияи ҷумҳурӣ», 
«Ман ва қонун» гузаронидани лексия зарур ва аҳамиятнок мебошад. 

Баҳри тарбияи ҳуқуқии хонандагони синфҳои 10-11 ташкил 

намудани мубоҳисаҳои ҳуқуқӣ хело фоидабахш мебошад. Дар кори 
мубоҳиса муҳокима гардидани масъалаҳои «Инсон ва қонун», «Табиат 
ва қонун», «Муҳофизати моликияти ҷамъиятӣ вазифаи муқаддас», 
«Риоя кардани тартиботи ҷамъиятӣ», «Оила ва никоҳ», 

«Баробарҳуқуқии марду зан», «Сиѐсат ва дин» хело самарабахш 
мебошад.  

Шаклҳои дигари муфиди кори беруназсинфӣ гузаронидани 

вохӯриҳои доимӣ бо кормандони соҳаи ҳифзи ҳуқуқ, викторинаҳои 
ҳуқуқӣ ва мубоҳиса дар мавзӯъҳои ҳуқуқӣ мебошад. 
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Дар тарбияи ҳуқуқии хонандагон хондану муҳокима намудани 

Конститутсия, Паѐми Пешвои миллат, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд, асарҳои Президент, асарҳои 

бадеӣ ва мақолаҳое, ки ба фаъолияти кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ бахшида шуда, тамошои кинофилмҳои ҳуҷҷатию бадеӣ ба фош 
намудан ва ҷазо додани вайронкунандагони тартиботи ҷамъиятӣ 
равона карда шуда, воситаи тавоно мебошанд. 

Чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, тарбияи ҳуқуқӣ хонандагонро аз 
ҷинояту ҷинояткорӣ дур карда, дар онҳо ҳисси ватандӯстию 

хештаншиносӣ ва рафоқатро такмилу инкишоф медиҳад. Аз тарбияи 
ҳуқуқӣ ба чунин натиҷаҳо расидан мумкин аст: 

1) Хонандагон аз ҳуқуқҳои хеш огоҳ мешаванд; 
2) Бо қонуну қоидаҳо ва муқаддасоти кишвар шинос мегарданд; 

3) Аз бадахлоқӣ дур мешаванд; 
4) Ба ҷинояткорӣ роҳ намедиҳанд; 
5) Ҳуқуқҳои дигаронро эҳтиром карда, онҳоро поймол намесозанд; 
6) Маърифати ҳуқуқии хонандагон боло рафта, ба омӯзгор 

имкониятҳои нав ба нави таълиму тарбияро фароҳам меоварад. 
Бояд диққат дод, ки тарбияи ҳуқуқӣ ҳадафрас ва самаранок бошад. 

Фақат дар ҳамин сурат омӯзгор ба мақсади худ мерасад. Мақсаднок 
гузаронидани таълими тарбияи ҳуқуқӣ ҷаҳонбинии хонандагонро васеъ 

намуда, дар онҳо ифтихори ватандорӣ, масъулиятшиносӣ, 
меҳнатдӯстию меҳанпарастӣ ва худогоҳии миллиро бедор месозад. 
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забонњои хориљї  
 

ТАШАККУЛЁБИИ ИСТИЛОЊОТ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ  
ВА АНГЛИСЇ 

 
Маълум аст, ки замимаи асосии ташаккули истилоњоти забонњои 

гуногуни дунѐ аз љумла тољикї ва англисиро њамон воњидњои луѓавие 
ташкил медињанд, ки дар тўли ќарнњои зиѐд дар таркиби луѓавии забон 
мавриди истифода ќарор доранд. Муњаќќиќи барљастаи рус Р.А. 
Будагов мањз ба њамин нуќта чунин ишора намудааст: «истилоҳҳо 
одатан аз калимаҳое, ки дар забони адабӣ вуҷуд дорад сохта шуда, 

фақат ба онҳо маънои махсус, иловагӣ ва истилоҳӣ дода мешавад». [1] 
Вале ин нуќтаро бояд ба назару эътибор гирифт, ки калимањои 

муќаррарии забон то ба дараљаи истилоњ расидан роњи мураккаб ва 
пурпечутобро аз сар гузарониданд, ки онро забоншиноси номии рус 
А.И. Ефимов ба тарзи зер хулоса кардааст: «Чараѐни ба истилоҳ 
мубаддал гардидани калимаҳо дар он аст, ки яке аз маъноҳои ин 
калимаҳо тахассусӣ мегардад, маъное, ки барои ифодаи ягон мафњум 

истифода бурда мешавад ва ҳамин тавр истилоҳ ба вуҷуд меояд» [2]. 
Таъкиди ин нуќта низ зарур аст, ки истилоњот танҳо хоси услуби 

илмї буда, бештар дар асарњои илмї, тадќиќотӣ, луѓатњои истилоњотӣ 
ва монанди онњо ба назар мерасанд. Вобаста бо масъалаи мазкур ин 
нуќтаро бояд гўшзад намуд, ки агарчи заминаи пайдоиши истилоњот 
калимањои муќаррарии забон аст, вале онњо баъди хусусияти 
истилоњиро касб намудан дорои вазифањои нав мегарданд. Аз 
мутолиаи тадќиќоти муњаќќиќон ин андеша ба сар мезанад, ки калима 
њамин, ки хусусияти истилоњиро касб кард, вазифаи духўра пайдо 
менамояд. То замони хусусияти термини зоњир накардан вай њамчун 
калимаи оддии забон истифода мегардад ва дар чунин мавридњо 
хусусияти номинативї дорад, вале ваќте ки њамин калимаи оддии забон 
истилоњ мешавад хусусияти дефинитивї пайдо мекунад. 

Истилоњоти њуќуќшиносї дар забони тољикї таърихи бой ва 
тўлонї дорад, вале то њол хусусиятњои он ба таври бояду шояд дар 
муќоиса бо забони англисї тањлил нагаштаанд, њол он ки тадќиќ 
шудани онњо дар муќоисаи забонњои сохторашон гуногун дар муайян 
гаштани механизми мураккаби бунѐдашон, роњњои вусъат додани 
доираи онњо, парњез аз усулњое, ки хилофи њусни баѐнанд, кўмаки 
калон мерасонад. Маводи гирдоварда шањодати он аст, ки дар 
забонњои англисиву тољикї истилоњоти њуќуќшиносї хеле фароњам 
вуљуд дошта, њар кадоме аз онњо тарзњои мушаххаси ташаккул ва 
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мавридњои хосаи истифода доранд. Истилоњоти гирдовардаи мо нишон 
медињад, ки дар забони тољикиву англисї истилоњоти ифодакунандаи 
њуќуќи асосї, њуќуќи байналмиллалии хусусї, њуќуќи байналмиллалии 
умумї, њуќуќи тиљоратї ва монанди инњо хеле фаровон ба кор 
мераванд. Истилоњ маъмулан њамчун калима, ибора ва калимањои 
ихтисоршуда, ки мафњумњои махсусро ифода мекунанд, дар забон арзи 
вуљуд мекунанд. Онњо њамчун аломати забонї бо ду нишонаи худ 
якмаъної ва мутааллиќ будан ба ягон  соњаи илму фан фарќ мекунанд. 

Агар калимањои маъмулї дар забон ба тобишњои гуногуни маъної 
соњиб буда дар аксари њолат сермаъно бошанд ва барои соњибони 
забон фањмо ва ќобили дарк бошанд, истилоњот аз ин хусусият мањрум 
мебошад. Аз ин рў фарќи истилоњот аз калимањои умумиистеъмолї 
ќариб њама ваќт бо як маънои даќиќ кор фармуда мешаванд. Онњо дар 
аксари њолат дар ибтидои пайдоиши худ дар забони тољикӣ хусусияти 
умумихалќї ва ѐ касби њунарї доштанд ва бо мурури замон  дар 
натиљаи аз доираи васеъи истеъмол баромадан ба калимањои махсус 
мегузаранд. «Терминњо он ваќт ба вуљуд меоянд, ки ќатъи назар аз 
баромаду доираи истеъмоли худ, хоњ умумихалќї бошанду хоњ 
лањљавї, хоњ аз забонњои дигар иќтибос шаванду хоњ дар худи 
забонамон ба вуљуд оянд, дар як соњаи њаѐти љамъиятї дорои як 
маънии махсус гардида, дар як мафњум вобаста мешаванд». [3] 

Академик В. В. Виноградов дар мавриди  воњидњои луѓавии забон 
чунин фикр мекунад: «калима вазифаи номинативї ѐ дефинитивиро 
иљро мекунад, яъне ѐ мафҳумњоро даќиќ баѐн мекунад, ѐ фаќат аломати 
маъмулї мебошад, ѐ воситаи мантиќї баѐн аст, ки дар он сурат 
истилоњи илмї мебошад». [4] 

Забоншиносони дигар В.В. Белый ва В.П. Даниленко дар натиљаи 
тањлили љанбањои гуногуни истилоњоти забони русї ба натиљае омада 
фикр мекунанд, ки ба истилоњот њам љанбаи номинативї (њамчун 
воњиди луѓавии системаи забон) ва њам дефинитивї (њамчун воњиди 
луѓавии марбут ба мафњуми мушаххаси раддабандшаванда) хос аст. 

Мансубияти шабењи истилоњот ба луѓатњои соњавї ва истифодаи 
онњо ба унвони ифодакунандаи предмету мафњумњои махсуси ин ѐ он 
соњаи илму фан ѐ истењсолот барои аз њам фарќ кардани онњо, барои 
забоншиносон масъала эљод кардаанд ва ин ќабатњои луғавии забон 
воќеъан яке аз масъалањои муњим мањсуб мешаванд. «Дар адабиѐти 
марбут ба омўзиши истилоњот чунин нуќтаи назар мављуд аст, ки 
мувофиќи он бояд истилоњоти махсусро аз калимањои соњавї фарќ 
кард. Ба фикри мо менависад В.Н. Прохорова фарќ кардани онњо њоло 
аз имкон берун аст. Зеро илм бо техника, саноат, хољагии ќишлоќ 
робитаи ногусастанї дорад». Аммо як идда забоншиносони рус ба 
мисли А.А. Реформатский, Ю.С. Степанов, Ф.М. Берѐзин, Б.Н. 
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Головин  ва дигарњо дар асарњои худ саъй кардаанд, ки фарќи байни 
мафњумњои «истилоњот» ва «калимањои касби-соњавї» - ро нишон 
дињанд [5]. 

Аломатњои муњиме, ки барои истилоњот хосанд, маъмулан 
забоншиносон мафњуми даќиќ, мансубият ба системаи мафњумиву 
луѓавї, якмаъної, набудани синониму омоним дар истилоњот, 
мањдудияти вазифа ва мањрумият аз обуранги эмосионалиро мушаххас 
кардаанд. Истилоњоти њар як забони алоњида системаи онро ташкил 
медињад. 

Забоншинос Б.И. Головин худи мафњуми «системаи истилоњот» - 
ро чунин маънидод мекунад: «Гурўњи калимањои аз љињати соњаи 
дониш, масъала, мавзўъ, мактаби илмї ва ғайрањо марбут, ки маљмўи 
истилоњоти аз љињати мафњум, сатњи луѓавию маъної, калимасозї ва 
грамматикї монандро муттањид месозад», системаи истилоњотро 
ташкил медињад. 

Калимањои касбиву соњавиро низ бо аломатњои фавќуззикр љуз 
дигар системаи воҳидњои луѓавї људо мекунанд. Аммо калимањои 
касбї-соњавї аз меъѐрњои баланди ифода, ки истилоњот ба онњо соњиб 
мебошад, мањруманд. Яъне аз ин љо манзури мо дар мавриди дараљаи 
мувофиќ наомадани калимањои касбї – соњавї ба аломатњои 
функсионалї ва услубии истилоњот, ки барои онњо њатмї мебошад, 
баѐн меѐбад. Аломатњое, ки барои истилоњот мансубанд ва барои онњо 
њатмї низ мебошанд, аз инњо иборатанд. Барои истилоњот муносибати 
даќиќи мафњум њатмї буда, онро аз тариќи илмї тафсир намудан бояд 
имконпазир бошад ва дар системаи истилоњоти ин ѐ он соња њодисаи 
думаъноиву бисѐрмаъної ва омонимњо хос нест. Аммо баъзе 
муњаќќиќон ба ин аломат њодисаи синонимиро низ изофа кардаанд. [6]  

Забоншиноси рус И.П. Даниленко љанбаи функсионалии 
истилоњоти забони русиро људо ва тањќиќ намуда, зикр мекунад, ки дар 
љараѐни ташаккулѐбии истилоњот имконияти вуљуд доштани 
синонимњо вуљуд дорад. Вале синонимњои истилоњот аз синонимњои 
маъмулии забонї фарќ мекунанд. Зеро синонимњои  истилоњот 
вазифањои услубиро иљро намекунанд ва синонимњои маъмулї бошанд 
як хусусияти асосиашон иљро кардани вазифањои услубї мебошад.  

Дар калимањои марбут ба касбу њунар бошад, њодисаи зиѐде дида 
мешавад, ки онњо ба таѓйироти маъної дучор мешаванд ва њамчунин 
њодисаи омонимї дида мешавад. Масалан дар касби моњидорї калимаи 
«шаст» њамчун ифодакунандаи номи асбоби моњидорї истифода 
мешавад. Дар забони тољикї ин калима бо «шаст»-и раќам ва «шаст»-и 
суръат омоним шудааст. Монанди ин калимаи «най» дар соњаи мусиќї 
ифодакунандаи номи асбоби мусиќї ва калимаи «най» - и растанї 
омоним шудааст. Дар забони англисї низ њодисаи зиѐде дида мешавад, 
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ки калимањо ба таѓйироти маъної дучор мешаванд, яъне њодисаи 
омонимї мушоњида мешавад. Масалан дар соњаи гумрук њамчун 

ифодакунундаи номи корхона ‚cғstom” ва барои ифодаи урфу одатњо 
ва анъана низ “cғstom” истифода бурда мешавад. Дар забони англисї 

дар соњаи забоншиносї калимаи “sӯntӯncӯ‛ маънои љумларо дошта 
бошад дар соњаи њуќуќ”sӯntӯncӯ” маънои њукмномаро дорад.  

Системаи мафњумиву луѓавии истилоњот танњо ба ин ѐ он соњаи 
илму истењсолоти даќиќ мутааллиќ шуда наметавонад. Дар истилоњот 
инчунин љанбаву омилњои забони низ ба монанди калимасозї ва 
иборасозї ва тавлиди истилоњоти нав мушоњида мешавад. Забон ќодир 
аст, ки дар асоси як калима, истилоњи мењвари ѐ муттако як идда 
радифи истилоњотро ба вуљуд орад. Масалан истилоњи њуќуќшиносии 
«љазо» дар натиљаи иборасозї як гурўњ истилоњоти нави њуќуќиро ба 
вуљуд овардааст: Муљозот, танбењ, уќубат додан – pғnish; љазодињанда, 
љобирона, саркўбкунанда, љазогиранда - pғnishaӣlӯ; љазо,  сахтгирї, зўран 
амалї кардан - pғnishmӯnt/pӯnalty; барои муайян кардани љазо таъсир 

расондан – affӯct pғnishmӯnt/ inflғӯncӯ pғnishmӯnt/ havӯ inflғӯncӯ on /ғpon 
pғnismӯnt; муќаррар кардани љазо, сазо доштани љазо- awaқd pғnishmӯnt / 

inflict pғnishmӯnt / fiҷ pғnishmӯnt /sӯt pғnishmӯnt; 
Як љињати асосии системанок будани истилоњоти забони тољикї ва 

англисї дар он аст, ки онњо аксаран ба як гурўњи луѓавї – грамматикии 
исмњо дохил мешаванд. Аммо истилоњоте низ мављуданд, ки ба гурўњи 
сифатњо, феълњо ва зарфњо дохил мешаванд ва ин гурўњ нисбат ба 
исмњо гурўњи камтарро ташкил медињанд.  

Зимнан, бояд тазаккур дод, ки на танњо калимањои касбї–соњавї 
ба гурўњи истилоњот гузашта метавонанд, балки калимањои маъмуле, 
ки аз рўи хусусияти маъноиашон ба истилоњот наздиканд, ба системаи 
истилоњот гузашта метавонанд. Баъзе калимањо метавонанд њам 
вазифаи маъмулии худро иљро намоянд ва дар айни замон метавонанд 
вазифаи истилоњотро анљом дињанд. Масалан, калимањои маъмулии 
умумиистеъмолии замин, њаво, об, моњ, офтоб ва амсоли инњо дар 
адабиѐти бадеї ва нутќи гуфтугўї њамчун калимањои оммафањми 
маъмулї истифода шаванд, дар айни замон дар астрономия њамчун 
истилоњи махсуси ин соња истифода бурда мешаванд. Њамчунин 
«истилоњњо бештар дар жанри илмї - асарњои илмӣ – тадќиќотї, 
маќола ва асарњои ба соњањои гуногуни њаѐт бахшидашуда ба кор бурда 
мешаванд. Дар дигар навъњои адабиѐт истилоњњо танњо ба ягон 
муносибат истифода бурда мешаванд.  

Њамин тариќ, метавон натиља гирифт, ки истилоњоти забони 
тољикї ва англисї мисли дигар забонњо на танњо инкишоф меѐбад, 
балки аз љињати сифат низ тањаввул меѐбад ва ба як системаи муайян 
ворид мегардад. 
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Зимнан, вуљуд доштани чунин гурўњи истилоњот ба аксарият соњиб 
будани гурўњи истилоњоти исмиро зикру таќвият мебахшанд. Дар 
мавриди калимањои касбї – соњавї ин вазъият фарќ мекунад. Дар ин 
гурўњи калимањо низ бештар гурўњи луѓавї-грамматикии исмї ва 
феълї дучор мешавад ва сипас аксариятро сифатњову зарфњо ташкил 
медињанд. Яъне тахассусгардонии воситањои грамматикї кам ба назар 
мерасад. Дар нисбати ташаккул ѐфтани истилоњот, дар ташаккули 
калимањои касбї – соњавї усули калимасозии маънои хеле сермањсул 
истифода бурда мешавад, ки барои ифодаи системанок ташкил шудани 
калимањо мусоидат мекунад. Масалан, дар луғати соњаи дўзандагї бо 
роњи маъної калимањои зиѐде ба мисли найча, нах, нахгирї, нахпартої, 
нахгузаронї дучор мешавад, ки собиткунандаи гуфтањои боло 
мебошад. Доираи истифодаи истилоњот мањдуд мебошад. Ниѐз барои 
истифодабарии истилоњот маъмулан дар шароити истењсоливу корї ба 
амал меояд. Ин ниѐз њам дар њолату вазъияти шифоњї ва њам хаттї 
дида мешавад. Аксарияти онњо дар тахассусњои мањдуд истифода 
мешаванд. 

Пайнавишт: 
1. Амосова Н.Н., Этимологические основы словарного состава современного 

английского языка - М.: Издательство литературы на иностранных 
языках, 1956. 

2. Англо – русский коммерческий словарь справочник. – Москва: Моби, 1992. 
Составители Ирина Геннадьевна Анохина и Архангельский В. Л. 
Устойчивые фразы в современном русском языке. – Ростов - на Дону, 1964. 

3. Арнольд И. В., Лексикология современного английского языка. - М., 
Издательство литературы на иностранных языках, 1959. 

4. Асимова Б. С. Проблемы языкового строительства в Таджикистане. 
Автореф. дис. на соискание канд.филол. наук. –Душанбе,1978.- 22с.  

5. Бердиева Т. Об арабских заимствованиях в таджикском языке. – Сборник 
аспирантских работ, вып.6.- Душанбе,1968.  с.208-221. 

6. Бердиева Т. Калька как способ обогащения терминологии таджикского 
языка. Изв. АН Тадж. ССР, Отд. Общ. Наук, 1979, №4. с. 66-70  

7. Виноградов В. В. Избранные труды, Лексикология и лексикография. - 
Москва, Наука, 1973. сањ 12-13  

8. Гусева Г. М. Некоторые вопросы терминологии и перевода 
терминологической лексики. – Докл. к научно-технической конференции. 
ЛЭИС, 1966, вып.5, с. 23-24. 

9. Даниленко В. П. «Русская терминология. Опыт лингвистического 
описания» - М: Наука, 1977.сањ. 20 

10. Канделаки Т. Л. Семантика и мотивированность терминов. –М.: Наука, 
1977. с. 167. 

11. Капанадзе Л.А. Взаимодействие терминологической и общелитературной 
лексики. –// Развитие лексики современного русского литературного 
языка. - М.: Наука, 1965. с.86.  



145 

12. Рустамов Ш. Калимасозии исм дар забони адабии тољик. - Душанбе: 
Дониш.-1972. 

13. Толикина Е. Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина. 
– //Лингвистические проблемы научно- технической терминологии. - М.: 
1970. с.53-67. 

14. Шукуров М. Чанд мулоњиза оид ба терминологияи тољикї. //Садои Шарќ, 
1974, №2 сањ. 138-143 

15. Ӣғdovicava. V. Sӯmantickӯ pқincipy odӣoқny tӯқminologiӯ. GSTC., 1963, #2, 
c. 193-213. 

16. Ӯnglish Dictionaқy. Fiқst pғӣlishӯd in ӯdition 1996 ӣy Gӯddӯs and Gқossӯt Ltd, 
David Halӯ Hoғsӯ, Nӯw Lanaқk, Scotland.-100.000 dӯfinitions.  

17. Longman Dictionaқy of Contӯmpқoқaқy Ӯnglish.Thiқd ӯdition Longman 
Dictionaқiӯs. Longman Gқoғp Ltd,1978, 1995. -1668p. 

18. Қoӣӯқtson S., Thӯ Dӯvӯlopmӯnt of Modӯқn Ӯnglish, Nӯw Yoқk, 1950. 
19. Soқӯnson H. S., Woқd-classӯs in Modӯқn Ӯnglish with Spӯcial қӯfӯқӯncӯ to 

Pқopӯқ Namӯs, With an Intқodғctoқy Thӯoқy of Gқammaқ, Mӯaning and 
Қӯfӯқӯncӯ, Copӯnhagӯn, 1958. 

 
Сайфидинова Р.Б., 

старший преподаватель  
кафедры иностранных языков 

  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАУЧНОГО СТИЛЯ 

 
Основной особенностью лексики англоязычных научных и 

газетно-информационных текстов является употребление большого 
количества специальных терминов. Под термином (от лат. tӯқminғs — 
граница, предел) понимают слово или словосочетание, обозначающее 
понятие какой-либо специальной области знания или деятельности. 
Термины – это единицы естественного или искусственного языка 
(слова, словосочетания, сочетания слов и букв-символов, сочетания 
слов и цифр-символов), обладающие в результате особой сознательной 
коллективной договоренности специальными терминологическими 
значениями, достаточно точно и полно отражающими основные 
существенные признаки соответствующих понятий [2, 60]. 

Терминология — это ядро научного стиля, последний, самый 
внутренний круг, ведущий, наиболее существенный признак языка 
науки. Можно сказать, что термин воплощает в себе основные 
особенности научного стиля и предельно соответствует задачам 
научного общения.  

Термин – это слово или словосочетание, точно и однозначно 
называющее предмет, явление или понятие науки и раскрывающее его 
содержание; в основе термина лежит научно построенная дефиниция. 
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М. М. Глушко констатирует, что «термин – это слово или 
словосочетание для выражения понятий и обозначения предметов, 
обладающее, благодаря наличию у него строгой и точной дефиниции, 
четкими семантическими границами и поэтому однозначное в пределах 
соответствующей классификационной системы» [3, 50]. 

А. О. Иванов понимает под терминами «слова или словосочетания 
специального (научного, технического и т. п.) языка, создаваемые 
(принимаемые, заимствуемые) для точного выражения специальных 
понятий и обозначения специальных предметов» [5, 88]. 

Термин — это специальное эмоционально-нейтральное слово или 
словосочетание, принятое в определенной профессиональной сфере и 
употребляемое в особых условиях. Термин передает название точно 
определенного понятия, относящегося к той или иной области науки 
или техники. В специальной литературе термины несут основную 
семантическую нагрузку, занимая главное место среди прочих 
общелитературных и служебных слов. 

В качестве терминов могут использоваться как слова, 
употребляемые почти исключительно в рамках данного стиля, так и 
специальные значения общенародных слов. Термины должны 
обеспечивать четкое и точное указание на реальные объекты и явления, 
устанавливать однозначное понимание специалистами передаваемой 
информации. 

Термин, в отличие от других слов, искусственно создается, т.е., 
придумывается для называния специального понятия. Сначала 
появляется специальное понятие, а затем находится знак для его 
названия. В этом смысле термин вторичен и, следовательно, по своей 
сути всегда мотивирован. Однако, только термины, составленные по 
определенным морфологическим моделям, и термины-словосочетания 
обладают этим свойством, а термины, заимствованные из других 
языков, либо немотивированы, либо дают ложную мотивацию. Так, 
например, американский политический термин fӯdӯқal («федеральный») 
может быть понят как «относящийся к субъекту федерации», тогда как 
на самом деле он означает «относящийся к центральной власти». 

В структурном отношении все термины можно разделить на 
однокомпонентные и многокомпонентные. К однокомпонентным 
терминам относятся простые термины, представляющие собой простые 
слова, например: accoғnt – «счет», financial – «финансовый». 

Многокомпонентные термины представляют собой термины-
словосочетания. Приведем примеры английских многокомпонентных 
терминов, для которых имеются русскоязычные эквиваленты-термины, 
закрепленные в языке и отраженные в двуязычных словарях. Эта 
группа английских терминов является наиболее исследованной и 
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простой с точки зрения перевода на русский язык. К данной группе 
относятся такие экономические термины, как, например, следующие, 
переводимые на русский язык многокомпонентными терминами 
аналогичной структуры: gқoss national pқodғct (GNP) – совокупный 

(валовой) общественный продукт, foқӯign diқӯct invӯstmӯnts – прямые 
иностранные инвестиции, opӯn cғққӯncy position – открытая валютная 
позиция, fқӯӯly convӯқtiӣlӯ cғққӯncy – свободно конвертируемая валюта. 

Структура русских терминов-эквивалентов может отличаться от 
структуры англоязычных терминов, например,  компоненты в них 
могут быть «переставлены»: pғқchasing powӯқ paқity – паритет 
покупательной способности, spӯcial dқawing қights – специальные права 
заимствования. Кроме того, существуют экономические термины, 
имеющие словарные эквиваленты в русском языке, которые 
представляют собой многокомпонентные термины с предлогами: 
limitӯd liaӣility company – общество с ограниченной ответственностью, 

valғӯ addӯd taҷ (VAT) – налог на добавленную стоимость (НДС), fқӯӯ 
ӯconomic zonӯ – свободная экономическая зона. Русские термины-
аналоги могут отличаться от оригинальных терминов количеством 
компонентов, например: joint vӯntғқӯ company – совместное 
предприятие. 

В следующей фразе из известной американской газеты «Thӯ 
Intӯқnational Hӯқald Tқiӣғnӯ» (Gazpқom's dқӯam pipӯlinӯ to Ӯғқopӯ. // 
Thӯ Intӯқnational Hӯқald Tқiӣғnӯ, 14/03/2005) мы встречаем 
многокомпонентный экономический термин long tӯқm contқact: 

Fғқthӯқmoқӯ, ӯntӯқing thӯ Ӯғқopӯan maқkӯt diқӯctly coғld pғt 
Gazpқom in a position to lock Ӯғқopӯ into long tӯқm contқacts, a long tӯқm 
goal foқ thӯ company, ӯvӯn as ӯnӯқgy maқkӯts opӯn to compӯtition acқoss 

thӯ Ӯғқopӯan Ғnion, analysts said. [6,№6] 
Многокомпонентный экономический термин foқӯign diқӯct 

invӯstoқ используется в следующей фразе из журнала «Thӯ Ӯconomist»  
(Aftӯқ Ӣaӣӯl, a nӯw common tongғӯ. // Thӯ Ӯconomist, 05/08/2004): 

Thӯ ӣiggӯst foқӯign diқӯct invӯstoқ within cӯntқal Ӯғқopӯ foқ most of 
thӯ past dӯcadӯ, Siӯmӯns AG of Gӯқmany, an ӯnginӯӯқing and tӯlӯcoms 
fiқm, madӯ Ӯnglish its main ‚coқpoқatӯ langғagӯ‛ in 1998.(4,№2) 

Существуют и другие типы многокомпонентных терминов, 
образованные при помощи различных видов связей. К 
многокомпонентным терминам можно отнести и термины – 
аббревиатуры: GDP – gқoss domӯstic pқodғct (валовой внутренний 

продукт, ВВП); GNP – gқoss national pқodғct (валовой национальный 
продукт, ВНП); GAAP – gӯnӯқally accӯptӯd accoғnting pқinciplӯs 
(общепринятые принципы бухгалтерии, ГААП). 
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Провести четкую грань между терминами и словами обиходного 
языка невозможно вследствие многозначности многих слов. Например, 
такие общеизвестные понятия, как ӯlӯctқicity – «электричество», 
tӯmpӯқatғқӯ – «температура», aғtomoӣilӯ – «автомобиль», и часто 
употребляемые слова atom – «атом», plastic – «пластмасса», vitamin – 
«витамин», antiӣiotic – «антибиотик», pӯnicillin –  «пенициллин», cosmos 
– «космос», не являются терминами в обиходном языке, где научное 
или техническое начало играет второстепенную (подчиненную) роль. С 
другой стороны, такие простые слова, как watӯқ –  «вода», ӯaқth – 
«земля», flamӯ – «пламя», liqғid – «жидкость», powӯқ – «сила», clay – 
«глина», silvӯқ – «серебро», pқӯssғқӯ – «давление», являются терминами 
в научном или техническом контексте, когда несут основную 
смысловую нагрузку. 

Характерными особенностями научно-технического стиля 
являются его информативность (содержательность), логичность 
(строгая последовательность, четкая связь между основной идеей и 
деталями), точность и объективность и вытекающие из этих 
особенностей ясность и понятность. Отдельные тексты, принадлежащие 
к данному стилю, могут обладать указанными чертами в большей или 
меньшей степени. Однако у всех таких текстов обнаруживается 
преимущественное использование языковых средств, которые 
способствуют удовлетворению потребностей данной сферы общения. 

Сфера применения научного стиля очень широка. Это один из 
стилей, оказывающий сильное и разностороннее влияние на 
литературный язык. Совершающаяся на наших глазах научно-
техническая революция вводит во всеобщее употребление огромное 
количество терминов. Если раньше толковые словари составлялись на 
основе языка художественной литературы и в меньшей степени 
публицистики, то сейчас описание развитых языков мира невозможно 
без учета научного стиля и его роли в жизни общества. Достаточно 
сказать, что из 600 000 слов авторитетнейшего английского словаря 
Уэбстера (Вебстера) 500 000 составляет специальная лексика.  

Как отмечает И. В. Арнольд, наиболее бросающейся в глаза, но не 
единственной особенностью этого стиля является использование 
специальной терминологии. Каждая отрасль науки вырабатывает свою 
терминологию в соответствии с предметом и методом своей работы 
[1,95]. 

В каждой статье по узкой технической специальности число 
терминов не превышает 150 – 200 единиц. С развитием науки и техники 
однозначные специальные (номенклатурные) термины могут 
приобретать дополнительные значения и становятся многозначными 
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общенаучными и техническими терминами, а многозначные термины 
могут утрачивать свои значения и становятся однозначными.  

В качестве терминов могут использоваться как слова, 
употребляемые почти исключительно в рамках данного стиля, так и 
специальные значения общенародных слов. Такие, например, 
лексические единицы, как coӯқcivity, kӯқaғmophonӯ, klystқon, micқosyn 
и т.п., широко употребляемые в текстах по электронике, трудно 
встретить за пределами научно-технических материалов. В то же время 
в этих текстах выступают в качестве терминов и такие слова, как dӯad, 

dӯgӯnӯқacy, қipplӯ, қopӯ и др., имеющие хорошо всем известные 
общеупотребительные значения. Термины должны обеспечивать четкое 
и точное указание на реальные объекты и явления, устанавливать 
однозначное понимание специалистами передаваемой информации. 
Поэтому к этому типу слов предъявляются особые требования.  

Прежде всего термин должен быть точным, т.е. иметь строго 
определенное значение, которое может быть раскрыто путем 
логического определения, устанавливающего место обозначенного 
термином понятия в системе понятий данной области науки или 
техники. Если какая-то величина называется scalaқ (скаляр), то 
значение этого термина должно точно соответствовать определению 
понятия (a qғantity that has magnitғdӯ ӣғt no diқӯction), которое 
связывает его с другими понятиями, содержащимися в определении 
(magnitғdӯ, diқӯction) и противопоставляет понятию vӯctoқ (a qғantity 
which is dӯscқiӣӯd in tӯқms of ӣoth magnitғdӯ and diқӯction). Если какая-

то деталь оптического прибора именуется viӯwfindӯқ (видоискатель), то 
этот термин должен обозначать только эту деталь, выполняющую 
определенные функции, и никакие другие части данного прибора или 
какого-либо иного устройства [7,90]. 

По тем же причинам термин должен быть однозначным и в этом 
смысле независимым от контекста. Иначе говоря, он должен иметь свое 
точное значение, указанное его определением, во всех случаях его 
употребления в любом тексте, чтобы пользующимся термином не надо 
было каждый раз решать, в каком из возможных значений он здесь 
употреблен. Непосредственно связано с точностью термина и 
требование, чтобы каждому понятию соответствовал лишь один 
термин, т.е. чтобы не было терминов-синонимов с совпадающими 
значениями. Понятно, что точная идентификация объектов и понятий 
затруднена, когда одно и то же именуется по-разному.  

Термин должен быть частью строгой логической системы. 
Значения терминов и их определения должны подчиняться правилам 
логической классификации, четко различая объекты и понятия, не 
допуская неясности или противоречивости. И, наконец, термин должен 
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быть сугубо объективным наименованием, лишенным каких-либо 
побочных смыслов, отвлекающих внимание специалиста, привносящих 
элемент субъективности. В связи с этим термину «противопоказаны» 
эмоциональность, метафоричность, наличие каких-либо ассоциаций и 
т.п. 

Однако термины, естественно, не являются единственной 
составляющей лексики. Выявлено вполне четкое деление лексического 
состава английской  научной и технической литературы на: а) 
собственно термины; б) слова и сочетания, которые являются 
«служебными»: артикли, служебные глаголы, прилагательные, наречия, 
союзы, местоимения, предлоги, то есть слова, не зависящие от стиля 
речи и которые присутствуют в любом стиле; в) общенаучная лексика. 

Однако присутствие терминов не исчерпывает лексические 
особенности научного стиля. 

Помимо терминов, научный стиль использует общенаучные и 
общеупотребительные слова. 

Если специальных (номенклатурных) терминов бесконечно много, 
так как они связаны с неограниченным количеством объектов и 
предметов научной и технической деятельности человека, то 
общенаучных и общетехнических терминов обычно мало, т.к. 
существует ограниченное количество научных и технических понятий. 
Они по своему происхождению уже многозначны и неразрывно 
связаны с общим языком. Основную коммуникативную нагрузку в 
специальных текстах несут общеупотребительные слова и общенаучная 
терминология, т. е. примерно 600 общетехнических терминов.   

 
Литература: 

1. Арнольд И. В. Стилистика: Современный английский язык. М., 
2002.-295с. 

2. Харченко К. В. Обороты английской научной в распоряжении 
старшеклассников // Актуальные проблемы развития и 
лингвистического образования детей. Сборник научных статей. 
Орел, 2002. С.122 – 124.  

3. Глушко М.М. и др. Функциональный стиль общественного языка и 
методы его исследования. М., 1974.-160с. 

4. Thӯ Ӯconomist»  (Aftӯқ Ӣaӣӯl, a nӯw common tongғӯ. // Thӯ Ӯconomist, 
05/08/2004).№2 

5. Иванов А.О. Научный стиль. М., 2006- 160с 
6. «Thӯ Intӯқnational Hӯқald Tқiӣғnӯ» (Gazpқom's dқӯam pipӯlinӯ to Ӯғқopӯ. 

// Thӯ Intӯқnational Hӯқald Tқiӣғnӯ, 14/03/2005)№6. 
7. Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод. 

М., 1980.- 273с. 



151 

Маматқулов Ҷ.А., 
муаллими калони  

кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ  
 

МАОРИФ ДАР ДАВРОНИ ИСТҚЛОЛИЯТ 
 

Аз солҳои истиқлолият дар баробари таъмини рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ дар мамлакати мо, ба тарбияи насли ҳамоҳангсохташуда, ки 
дониши сатҳи ҷаҳонро дар сатҳи талабот аз худ менамояд, низ диққати 
махсус дода мешавад. Пешвои миллат дар Паѐмҳои хеш аз хусуси 
таълиму тарбияи насли бомаърифату соҳибҳунар ва ба анъанаҳои неки 

гузаштагон сазовору содиқ, ба меъѐрҳои ҷаҳонӣ наздик гардондани 
низоми таълим низ таъкид ба амал меоваранд. Дар ин маврид дар 
Паѐми имсолаи хеш иброз намуданд, ки: ‚Дар шароити кунунӣ баланд 
бардоштани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот вазифаи 
аввалиндараҷаи кормандони соҳаи илму маориф мебошад. Ҳарчанд ки 
дар ин самт натиҷаҳои муайян ба даст омадаанд, вале онҳо ҳанӯз 

қонеъкунанда нестанд. Барои баланд бардоштани сифати таълиму 
тарбия моро зарур аст, ки дар тамоми зинаҳои таҳсилот, бахусус, дар 
зинаи таҳсилоти касбӣ, на ба шумора, балки ба сифати он диққати 
ҷиддӣ дода, мутахассисони ҷавобгӯи талаботи замони муосирро тарбия 

намоем‛[1, 5]. Маориф як ҷузъи муҳими сиѐсати иҷтимоии Ҷумҳурии 
Тољикистон мебошад, раванди ислоҳоти маориф, демократикунонии 
идоракунии маориф ва гузариш ба иқтисоди бозор, муассисаҳои 
миѐнаи махсус, касбӣ рӯҳияи хонандагонро ба таври назаррас тағйир 

доданд, инчунин ҳадафҳо ва усулҳои таълим. Ҳадафи асосии таҳсилоти 
муосир ба инсон имконият додан ба интихоби озод дар ҳаѐти худ, 
дурусттараш ташаккули шахси озод мебошад. Дар назари муаллимон 
ва мураббиѐни муассисаҳои таълимӣ, як шаҳрванди озод метавонад 
шахси дорои рӯҳияи баландро ташаккул диҳад, ки ҳуқуқҳои худро 
донад, ба қувва ва қобилияти худ такя кунад, нуқтаи назари шахсии 

худро дар робита бо сиѐсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва равандҳои фарҳангӣ. 
сирри касбӣ дар мувофиқа бо манфиатҳои кишвар ва мардум вазифа 
иборат аз он аст, ки мутахассисони комилан омодашуда тарбия карда 
шаванд [4, 45].  

Барои таъмини самаранокии равандҳои омӯзгорӣ ба муаллимон 
лозим аст, ки банақшагирӣ, тарроҳӣ, намуна, ҳамоҳангсозӣ ва таъмини 

фаъолияти донишҷӯѐнро дар самти возеҳ муайян карда, усулҳо, усулҳо 
ва принсипҳои идоракунии равандҳои педагогӣ, технологияҳои 
инноватсионӣ ва омӯзгории мураккабро донанд. Бояд фаъолияти 
инноватсионӣ ташкил карда шавад, ки ба равишҳои онҳо нигаронида 
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шудааст. Дар баробари ин, диққати асосӣ ба муаллимон, 

ташкилотчиѐни раванди таълим дода мешавад. Яке аз хусусиятҳои хоси 
касби педагогӣ дар он аст, ки аз муаллимон талаб карда мешавад, ки 
дониш, малака ва малакаи худро доимо пурра кунанд. Педагоги 
муосир бояд мураббии соҳибкор, иштирокчии мусбат ва фаъоли кори 
рӯҳонӣ ва идеологӣ, дониши амиқи илми таълимдода, шахсе бошад, ки 
ба насли наврас ба тариқи бадеӣ илм меомӯзонад. Баланд бардоштани 

малакаи омӯзгорон ва бозомӯзии онҳо дар марҳилаи кунунии рушди 
босуръати илм, пеш аз ҳама, азхудкунии ҳамаҷонибаи технологияҳои 
муосири иттилоотӣ, ташаккул додани малакаҳои илмӣ ва методӣ дар 

ин самт, омӯзиши иттилооти илмӣ-техникӣ ва адабиѐти таълимӣ. 
Инчунин фароҳам овардани шароити мусоидро барои такмили 
пайвастаи малакаи касбӣ, қобилият ва дониши омӯзгор талаб мекунад, 
бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки ин раванд пурра дар курсҳои такмили 

ихтисос амалӣ карда мешавад. Такмили ихтисос омӯзиши усулҳои нави 
таълим мебошад, ки онро нақши мураббиѐн ва менеҷерон дар 
фаъолияти таълимӣ ҳамчун тафаккури мустақил, шахсони озод дар 
ҷомеа муайян мекунад [3.12]. 

Системаи такмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар баробари иҷрои 
вазифаҳое, ки дар Қонун ‚Дар бораи маориф‛, ‚Барномаи миллии 
тайѐр кардани кадрҳо‛ муайян шудаанд. Ҳадафи асосии такмили 
маҳорати касбии омӯзгороне, ки дар системаи таълим кор мекунанд, 

яъне омодасозӣ ва бозомӯзӣ, рушди нерӯи эҷодии омӯзгорон, такмил 
додани дониш ва маҳорати касбии онҳо ва бо ин роҳ баланд 
бардоштани сифати таълим ва тарбияи донишҷӯѐн мебошад. Таълими 
мақсадноки омӯзгорон бо салоҳдиди муассисаи таълимӣ ва берун аз 
системаи маориф мебошад. 

Таъсиси системаи такмили ихтисос – дар ихтиѐри муассисаи 
таълимӣ: 

 Дар асоси нақшаҳои кории шӯъбаҳои илм, ки дар муассисаи 

таълимӣ таъсис дода шудаанд; 
 Дар дарсҳои кушоди мақсадноки ташкил намудаи кафедраҳо; 
 Конфронсҳо ва хонишҳои педагогӣ дар соҳаи берун аз муассисаи 

таълимӣ; 

 Дар курсҳои такмили ихтисоси институтҳои такмили ихтисос ва 
бозомӯзии муаллимон;  

 Курсҳои такмили ихтисос дар алоҳидагӣ аз истеҳсолот;  
 Дар курсҳои кӯтоҳмуддати мақсаднок; 

 Дар курсҳои омӯзишии рӯзона натиҷаҳои он ва таъсири эҷодӣ 
дар амал нишон дода шуданд. 
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Дар муассисаи таълимӣ бояд муҳити эҷодӣ фароҳам оварда шавад, 

ки самаранокии педагогии тайѐр кардани омӯзгорон ва менеҷерони 
муассисаҳои таълимиро таъмин намояд. Таъсири муносибати эҷодӣ ба 
самаранокии таълим дар таъмини муттасилии хидматҳои пайвастаи 

методӣ ва такмили ихтисос пеш аз ҳама бо муайян кардани мушкилот 
муайян карда мешавад. Дар ин робита, омилҳое, ки ба ноустувории 
фароҳам овардани муҳити эҷодӣ дар муассисаҳои таълимӣ пас аз 
бозгашти омӯзгорон ва менеҷерон аз такмили ихтисос мусоидат 
мекунанд: 

1. Барои кори пурсамари кормандони педагогии муассисаи таълимӣ 

ҳолати таъхир дар ташаккули шароит ва хусусиятҳои психологии 
иҷтимоӣ вуҷуд дорад, мушкилот дар исботи он аст, ки ҳамгироӣ дар 
соҳа ба натиҷаҳои пурра равона карда шудааст.  

2. Дар ташкили самарабахши фаъолияти баъд аз омӯзишии 

муаллимон ва менеҷерҳо қафо мондааст;  
3. Фаъолияти зинаҳои поѐнии хидмати муттасили методӣ, 

шӯъбаҳои илм, шӯроҳои методӣ натиҷаҳои самарабахш нишон 
намедиҳанд; 

4. Дар рушди малакаҳои касбии муаллимон ва менеҷерон системаи 
истифодаи самараноки муҳити эҷодӣ ҳаракат намекунад.  

Яке аз шартҳои асосии таъмин ва такмил додани фаъолияти 
омӯзгорон, ки ташкилотчиѐни раванди педагогӣ дар раванди омӯзгорӣ 

ва рушди раванди таълим мебошанд, таъмини саривақтии омӯзгорон аз 
ҷониби муассисаҳои таълимӣ ва эҷоди як эҷодкор мебошад муҳит 
барои муаллимон. Дар ташаккули мафҳумҳои асосӣ, манфиатҳо, ниѐзҳо 
ва қобилиятҳо, сифатҳои шахсии хонандагон, омӯзгор мушкилоти 

ташкили раванди омӯзгориро дар асоси илмӣ фаъолона омӯхта, барои 
расидан ба ҳадафи дилхоҳ ва истифодаи малакаҳои омӯхташуда дар 
такмили раванди педагогӣ мо бояд тадбирҳо таҳия кунанд. Бо 
дарназардошти мушкилоти зерин дар ташкили илмии равандҳои 

педагогӣ ва ҳалли мусбии онҳо, яке аз нишондиҳандаҳои асосии 
самаранокии таълим хизмат мекунад: 

- таваҷҷӯҳи онҳо, ниѐз ба ҷорӣ кардани навовариҳое, ки ба 
фаъолияти равандҳои педагогӣ таъсир мерасонанд ва омилҳое, ки 
ихтилофи байни мафҳумҳои аввалия, қобилият ва мураккабии 
мафҳумҳои азхудшаванда ва зарурати ба назар гирифтани онҳоро ба 

вуҷуд меоранд; 
- зиддиятҳо байни сатҳи ташаккули сифатҳои шахсӣ ва 

қобилиятҳои касбии омӯзгорон ва талаботи муосир ба муассисаҳои 
таълимӣ;  
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- номувофиқӣ байни ташаббусҳои пайдошуда дар системаи 

маориф ва тасвири ҷорӣ намудани навигариҳои мавҷуда ва эҷодшуда 
ва таълимоти методии илмӣ: Набудани равишҳо ба хусусияти 
интегратсионии муассисаи таълимӣ ва технологияи ташаккули онҳо. 

Самаранокии ташкили равандҳои педагогӣ ин самаранокии 
раванди таълим мебошад, ки дар асоси фаъолияти идоракунӣ дар асоси 
қонунҳо, усулҳо ва усулҳои менеҷмент ва технологияҳои инноватсионӣ 
ташкил карда мешавад. Самаранокии равандҳои педагогӣ самаранокии 

раванди таълимӣ мебошад, ки асоси ин раванд мебошад, зеро навоварӣ 
ва навоварӣ ба ҳадафи мушаххас равона карда шудааст, яъне рушди 
дониш, малака ва малакаи иштирокчиѐни раванди таълим. 

Самаранокии равандҳои педагогиро бо рушди дониш, малака ва 
малакаи иштирокчиѐни раванди таълим, афзоиши сатҳи 
нишондиҳандаҳои азхудкунӣ муайян мекунанд. Омӯзиши муназзами 

раванди таълим барои таъмини самаранокии равандҳои педагогӣ яке аз 
шартҳои муҳими ҷорӣ намудани системаест, ки ба муаллимон 
мубодилаи нави боэътимоди иттилоотӣ медиҳад. Азнавсозӣ талаб 
менамояд, ки малакаҳои худро такмил диҳанд ва дар асоси онҳо 

технологияҳои муосири педагогии муосир [6, 8]. 
Ҳадафи асосии такмили ихтисоси омӯзгорон таъмин намудани 

омӯзгорон дар соҳаи такмили ихтисос, такмил додани малака ва 
малакаи касбии онҳо, фароҳам овардани шароити мусоид барои 

табодули таҷриба дар байни ҳамдигар дар давоми курс мебошад. 
Мунтазам такмил додани малакаи муаллимон, маҳорати педагогӣ ва 
ташаббусҳои эҷодӣ, ба донишҷӯѐн додани дониши амиқ ва устувори 
асосҳои илм омили муҳим барои такмили минбаъдаи онҳо дар рӯҳияи 

ахлоқи миллӣ мебошад. Хулоса, тайѐр кардан ва бозомӯзии муаллимон 
қисми таркибии раванди таълим мебошад. 
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МОҲИЯТ ВА ТАРТИБИ ПЕШНИЊОДИ ИМТИЁЗЊОИ ТАРИФЇ 
 

Дар шароити рушди иқтисоди бозор давлат дар самти танзими 
фаъолияти савдои хориљї бояд диққати махсус зоҳир намояд. Барои 
рушди иқтисодиѐти миллӣ ва муайян намудани самтҳои имтиѐзноки 
таърифӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор қарорҳо 

оид ба мол, ашѐ, воситаҳои техникӣ ва ғайра имтиѐзҳо ҷорӣ карда шуд. 
Дар айни замон аҳамияти ҳамкорӣ бо иштирокчиѐни фаъолияти 
иқтисодии хориҷӣ, ки бевосита мусоидат намудан ба рушди 

иқтисодиѐти миллӣ мебошад, фаъолиятро ба роҳ монда шудааст. 
Имтиѐзҳои тарифӣ нисбати мол тавассути қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд ва ба истиснои ҳолатҳои дар 
қонунгузорӣ дигар амалҳои пешбинишуда, наметавонанд хусусияти 

инфироди дошта бошанд. Имтиѐзҳои тарифи танҳо бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешаванд. 

Дар айни замон таҳти мафҳуми имтиѐзи (преференсияи) тарифи 
чунин имтиѐзе фаҳмида мешавад, ки ҳангоми татбиқи сиѐсати 

тиҷоратии  бо шартҳои дутарафа ѐ яктарафа нисбати моли аз сарҳади 
гумрукї  интиқолшаванда баргардонидани боҷи қаблан пардохташуда, 
озод кардан аз пардохти боҷ, кам кардани мизони боҷ, муқаррар 

http://research-journal.org/pedagogy/o%20-sistemax-ocenki-kachestva-vysshego-ob/
http://research-journal.org/pedagogy/o%20-sistemax-ocenki-kachestva-vysshego-ob/
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намудани квотаҳои тарифиї барои воридотї (содиротї) имтиѐзноки 

мол дода мешавад [2, 22-27]. 
Тартиби додани имтиѐзҳои мазкур муқарраршударо Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. 

Инҳо аз пардохти боҷ озод карда мешаванд: 
1) Воситаҳои нақлиѐтие, ки дар роҳҳои байналхалқї бор, бағоҷ ва 

мусофир инчунин ашѐҳои таъминотии моддию техникї, таҷҳизот, 
сўзишворї маводи озуқа ва амволи дигаре мекашонанд, ки барои 

истифодаи муътадили онҳо дар роҳҳои ҳаракат, истгоҳҳои мобайнї 
заруранд ва ѐ барои рафъи оқибати фалокати нақлиѐти дар хориҷа 
харидорї гардидашуда. 

2) Ашѐҳои таъминоти моддию техникӣ, таҷҳизот, сўзишворӣ, 
маводи озуқа ва амволи дигаре, ки ҷиҳати таъмини фаъолияти 
киштиҳои ватанӣ ва хориҷии аз тарафи шахсони дохилӣ барои саноати 

баҳрї ба иҷора гирифта, инчунин маҳсулоти коркарди онҳо, ки ба 
қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мегардад, берун аз 
қаламрави гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда мешаванд; 

3) Молҳое, ки барои истифодаи расмї ва ѐ шахсии намояндагони 

давлатҳои хориҷї, шахсони воқеї, ки мутобиқи созишномаҳои 
байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ѐ қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳуқуқи бе боҷ ворид кардан доранд, ба қаламрави 
гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ѐ аз ин қаламрав содир карда 
мешаванд; 

4) Асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон, асъори хориҷї (ғайр аз асъоре, 

ба мақсади нумизматика истифода мешавад), инчунин коғазҳои 
арзишнок мутобиқи санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

5) Молҳое, ки дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба моликияти давлат баргардонида 
шаванд; 

7) Молҳое, ки ҳамчун ѐрии башардустона, бо мақсади рафъи 

оқибати садамаю офатҳои табии ва воситаҳои таълим барои 
муассисаҳои таълими, томактаби ва табобатии бепул ба қаламрави 
гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз он содир карда мешаванд; 

8) Молҳое, ки ба сифати кўмаки бепул ва ѐ ба мақсадҳои кўмаки 

хайрия аз тарафи давлатҳо, ҳукуматҳо, созмонҳои байналхалқи, аз 
ҷумла  барои мусоидати техникӣ ба қаламрави гумрукии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ворид ва (ѐ) аз он содир карда мешаванд; 

9) Молҳое, ки таҳти назорати гумруки бо низоми транзит аз 

қаламрави  гумрукии кишвар гузаронида шуда, барои кишварҳои сеюм 
пешбинӣ гардидаанд; 
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10) Молҳое, ки тавассути шахсони воқеї аз қаламрави гумрукии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода мешаванд ва мутобиқи Кодекси 
гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фаъолияти истеҳсолӣ ѐ 
фаъолияти дигари тиҷоратӣ пешбинӣ нашудаанд; 

11) Таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ва ҷузъҳои таркибии он 
(ташкилдиҳандаи комплекси ягона, ки бе онҳо кори таҷҳизоти 
истеҳсолию технологӣ имконнопазир аст), ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои бевосита ташаккул додани фонди оинномавии корхона ѐ ин, ки 
аз нав таҷҳизонидани истеҳсолоти амалкунанда ворид карда мешавад, 
ба шарте, ки ин амвол бевосита барои истеҳсоли молҳо, иҷрои кор ва 

хизматрасонӣ мувофиқи ҳуҷҷатҳои таъсисии корхона истифода гардад 
ва ба навъи молҳои аксиздор дохил нашавад, инчунин амволи шахсие, 
ки ба ҷумҳурӣ аз ҷониби кормандони хориҷии корхонаҳои дорои 
сармоягузориҳои хориҷӣ бевосита барои эҳтиѐҷоти худ ворид карда 

мешавад. Дар сурати барҳам хурдани чунин корхона ѐ дар муддати чор 
сол истифода набурдани таҷҳизоти дар боло номбаршудаи истеҳсолию 
технологӣ ва ҷузъҳои таркибии он, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид 
шудааст (оварда шудааст), аз вақти ба ҷумҳурӣ овардан ѐ аз вақти 

бақайдгирии давлатии (аз нав бақайдгирӣ бинобар зиѐд намудани 
фонда оинномавии) ин корхона ѐ ба шахси дигар фурўхтани ин 
корхона дар асоси банди мазкур маблағи пардохтанашудаи боҷи 
гумрукӣ ҳангоми ворид намудани таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ва 
ҷузъҳои таркибии он ба Буҷети давлатӣ ситонида мешавад [4, 76]. 

Воридоти мол барои татбики лоиҳаҳои мақсадноке, ки ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул донистааст ва амалӣ гардонидани онҳо 
аз ҳисоби карзу кредатҳо, кўмаки ройгони молиявӣ ва техникии 
(грантҳо) ташкилотҳои байналмилалӣ ва ҳукуматҳои кишварҳои 
хориҷӣ, давлатҳои хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии хориҷӣ муқаррар 
карда мешавад.  

Тањти мафњуми имтиѐзњои тарифї чунин имтиѐзе фањмида 
мешавад, ки њангоми татбиќи сиѐсати тиљоратии Љумњурии 
Тољикистон бо тартиби яктарафа, шартњои муносибатњои мутаќобила ѐ 
нисбати моли аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон 
интиќолшаванда, баргардонидани бољи ќаблан пардохташуда, озод 
кардан аз пардохти бољи гумрукї, кам кардани ставкаи бољи гумрукї, 
муќаррар намудани квотањои тарифї барои воридоти (содироти) 
имтиѐзноки мол пешнињод карда мешавад.  

Имтиѐзњои тарифї мувофиќи санадњои меъѐрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешавад.  
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Тањти мафњуми имтиѐзи (сабукии, преференсияи) тарифї дар асоси 
шартњои дутарафа ѐ яктарафа нисбати моли аз сарњади гумрукї 
интиќолшаванда додани имтиѐз дар шакли: 

– озод кардан аз пардохти бољу хирољ; 
– баргардонидани бољу хирољи ќаблан пардохташуда; 
– кам кардани мизони бољу хирољ; 
– муќарар намудани квотањои тарифї барои воридоти (содироти) 

имтиѐзноки мол фањмида мешавад.  
Зимни татбиќи сиѐсати тиљорати хориљї дар кишвар доираи 

ќаламрави гумрукии он додани имтиѐз нисбати молњои зерин дар 
шакли баргардонидани бољу хирољи ќаблан пардохташудаи гумрукї, 
кам кардани мизони бољу хирољ ва дар њолатњои мустасно озод кардан: 
аз бољу хирољ иљозат дода мешавад [4, 65]. 

Моле, ки тањти назорати гумрукї дар доираи низомњои дахлдори 
гумрукии муќарарнамудаи Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон ба 
ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон муваќќатан ворид ва (ѐ) аз 
ин ќаламрав содир карда мешавад. Моле, ки дар тартиби молрасонии 
комплектї барои сохтмони объектњои њамкории инвеститсионї 
мутобиќи созишномањои байни њукуматї, ки Љумњурии Тољикистон 
иштирокчии онњо мебошад, ба хориља содир карда мешавад. 

Моле, ки њаљми молрасонии содиротї барои эњтиѐљоти давлатии 
муайян намудаи асноди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон содир 
карда мешавад. 

Моле, ки ба сифати сањм ба фонди оинномавии корхонањои дорои 
инвеститсияњои хориљї ба ќаламрави гумрукии Љумњурии Тољикистон 
ворид карда мешавад, инчунин баъзе намудњои моли истењсоли худї, 
ки ин корхонањо дар њолатњои пешбини намудаи созишномањои 
таќсими мањсулоти аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ѐ 
мутобиќи ќонунњои Љумњурии Тољикистон ваколатдори он ба имзо 
расида ва ѐ дар давраи баровардани харољоти инвеститсияњои хориљї 
мувофиќи тартиби муайян намудаи Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон содир мекунанд.  

Ҳангоми амалї сохтани муносибатњои тиљоратию сиѐсии 
Љумњурии Тољикистон бо давлатњои хориљї ба љорї намудани 
имтиѐзњо дар шакли озод кардан аз пардохти бољу хирољи гумрукї, кам 
кардани мизони бољу хирољ ѐ муќаррар намудани квотањои воридоти 
(содироти) имтиѐзнок нисбати молњои зерин иљозат дода мешавад: 
моли истењсолӣ,  ки якљоя бо Љумњурии Тољикистон минтаќањои савдои 
озод ѐ иттињоди гумрукї таъсис додаанд, ѐ созишномањоеро ба имзо 
расонидаанд, ки хадафи онњо таъсиси чунин минтаќа ѐ иттињод 
мебошад; моли истењсоли кишварњои рў ба инкишоф, ки аз низоми 
миллии имтиѐзњои Љумњурии Тољикистон истифода мебаранд ва ин 
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имтиѐзњо дар давраи муайян, вале на камтар аз як маротиба дар панљ 
сол аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон таљдиди назар 
мешаванд.  

Дар айни замон дар аксарияти кишварњо нисбати як ќатор молњои 
истењсоли кишварњои камтараќќї ѐ рў ба инкишоф (атр, воситањои 
косметика, биҷутерия, телевизор, видеомагнитафон, дастгоњи сабти 
видео) низоми имтиѐзот амал намекунад [1, 41]. 

Дар Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон ба додани имтиѐзњои 
гумрукї барои намояндагињои давлатњои хориљї ва кормандони онњо, 
инчунин ашхоси дигари хориљие, ки аз сарњади Љумњурии Тољикистон 
мегузаранд, таваљљуњи махсус дода шудааст. Механизми додани имтиѐз 
ба намояндагињои дипломатї ва консулии давлатњои хориљї њангоми 
гузариш аз сарњади гумрукии Љумњурии Тољикистон шудааст, ки он дар 
асоси Конвесияи соли 1961 Вена дар бораи равобити дипломатї, 
Конвенсияи соли 1963 Вена дар бораи равобити консулї, Конвенсия 
дар бораи додани имтиѐзоту бартариятњо ба кормандони ташкилотњои 
байналхалќии Созумони милали муттањид тањия гардидааст.  
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кафедры иностранных языков 
 

НЕОЛОГИЗМЫ КАК ФАКТОР ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЯЗЫКА 
 

Язык как средство общения постоянно меняется, чтобы точно 
выразить смысл процессов, имеющих место в обществе. Такие 
изменения являются естественными для любого активного языка. 
Однако интенсивность таких изменений может отличаться. Все 
изменения, которые происходят в жизни общества, в первую очередь, 
отражены в языке. Язык постоянно развивается, будучи в тесной связи 
с историей и культурой людей. «Новый языковой словарь отражает 
события в культуре современного языка вследствие таких явлений как 
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цифровизация, компьютеризация, информация, глобализация, и т.д.» 
[4, p.18]. В последние десятилетия много языков испытали 
«неологический бум». Активация процессов общественной жизни, 
технологического прогресса, формирование глобальной 
информационной среды привело к увеличению числа новых 
лексических единиц. 

Запас слов является самым отзывчивым ко всем изменениям в 
различных сферах общества. Таким образом, быстрое формирование 
глобальной информационной среды, напряженная жизнь человека, 
приводит к процессу пополнения словаря и обогащения языка 
формированием неологизмов на современном английском языке. 
Новый словарь отражает текущие изменения и события в 
политических, экономических, социальных и культурных сферах 
общества. Появление неологизмов – доказательство развития и 
живучести языка. Это ясно свидетельствуется развитием современного 
английского словаря, характеризуемого интенсивным социальным 
продвижением во всех его сферах. Идентификация критериев 
неологического характера слова является актуальной проблемой 
неологии, которая затрагивает внимание исследователей. В частности 
не каждое новое слово, созданное любым спикером, сохраняется в 
языке. Сначала слово становится окказионализмом, затем оно 
постепенно ассимилируется с языком и становится неологизмом, 
который может либо укрепиться в лексической системе либо 
прекратить свое существование [7, 55]. Необходимо отличить 
неологизмы от окказионализмов, которые создаются отдельными 
авторами в одном конкретном тексте и не используются в языковом 
сообществе. А.А. Зарайский отмечает, что «неологизмы возникают на 
основе существующего материала, т.е. согласно системе 
словообразования этого существующего языка» [4]. Исследователи 
дают различные определения понятию «неологизма». Таким образом, 
В.С. Виноградов определяет неологизмы как ‚закрепляющиеся в языке 
новые слова или значения, которые называют новые предметы мысли‛ 
[2, 121]. И.В. Арнольд называет слова или фразеологические обороты, 
входящие в язык в связи с ростом культуры и техники, развитием или 
изменениями в общественных отношениях и изменениями в быту и 
условиях жизни людей и ощущаемые говорящими как новые» [1, 323].  

На наш взгляд, наиболее четкую систему параметров-
конкретизаторов характеристики новых слов  и оснований для их 
классификации предлагает Н.З. Котелова. По еѐ мнению, первый и 
основной определитель понятия «неологизм» - конкретизация по 
параметру «время» [6, 14] неологизмы – новые слова по отношению к 
одному из предшествующих временных периодов: т.е. слова, ранее не 
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существовавшие. Таким образом, первое снятие относительности 
понятия неологизм – указание точек отсчета во времени и временных 
соотношений периодов; конкретные точки отсчета обуславливаются 
степенью обновления словарного состава в определенный период. 
Второй определитель – конкретизация по параметру «языковое 
пространство», что связано с изменением состава лексики английского 
языка в связи с перемещениями слов из одной сферы употребления в 
другую. Третий определитель относится к терминам «неологизм», 
«неология»; это конкретизация единиц, оценивающихся со стороны их 
новизны. Понятие неологизма, согласно внутренней форме и 
этимологии термина, относится к слову. Термин «неология» может 
осмысляться и как наука (logos) о новом (nӯo), в таком случае он будет 
годиться для обозначения разнообразных новых явлений в языке: 
новых свойств у старых слов, изменения стилистической окраски; 
новых форм словоизменения слова, сочетаемости; новых лексико-
грамматических функций слов [6, 17]. 

В контексте нашего исследования мы предполагаем, что неологизм 
- недавно сформированное или заимствованное слово (фраза) или 
сформированное производное слово от ранее известного слова, 
созданного новыми реалиями.  

Другой критерий определения языковых единиц как неологизмы 
является область их функционирования, например: общественная 
жизнь и повседневная жизнь; компьютерная технология и социальные 
медиа; социально-экономическая сфера; социо-политический словарь; 
антропоцентрические характерные номинации [5, 604]. 

Следует отметить, что неологизмы по способу их формирования  
разделяются на семантические, лексические и лексико-грамматические. 
Семантический способ образования состоит в том, чтобы изменить 
значение старого слова. Лексические неологизмы - неологизмы, 
которые заимствованы из других языков. Лексико-грамматические 
неологизмы - новые слова, которые возникли посредством аффиксации, 
конверсии, словопроизводством, аббревиации. 

Сотни неологизмов, появляющихся в английском языке каждый 
год, связаны с общественной жизнью и повседневной жизнью, 
зарегистрированные в газетах и журналах, интернет-публикациях, 
социальных сетях, и т.д. По нашему мнению, именно в этой сфере 
деятельности человека много неологизмов отражают национальную 
специфику говорящего сообщества. Эти неологизмы отражают 
различные процессы общества (общественные движения, политические 
«предпочтения», неприятности, образ жизни, и т.д.), служат 
кодификацией нового культурного опыта и определяют динамику 
текущих процессов современного англоязычного общества. 
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Процесс формирования экологической культуры, например в 
Соединенных Штатах, тесно связан с системой национальных 
ценностей, таким образом, экоцентральное сознание сформировано 
через патриотизм американцев [3]. Постоянное обсуждение проблем 
охраны окружающей среды изменяет  взгляд людей и поведение 
потребителей. Это проявляется посредством появления неологизмов.  

Climatӯ ӯmӯқgӯncy – сущ., серьезные и актуальные проблемы, 
которые происходят в последствии изменения климата, в особенности 
глобальное потепление в результате деятельности человека, 
увеличивающей уровень углекислого газа в атмосфере [8]. 
Словосочетание (N + N). 

Например: In Scotland, a climatӯ changӯ ӯmӯқgӯncy had alқӯady ӣӯӯn 

dӯclaқӯd — and taқgӯts aқӯ ӣӯing sӯt to қӯdғcӯ gқӯӯnhoғsӯ gas ӯmissions to 
nӯt-zӯқo ӣy 2045 (ӢӢC Nӯws, May 3, 2019). 

Climatӯ dӯnial – сущ., отказ принять действительность изменения 
климата ҳ10]. Словосочетание (N + N). 

Например: At its hӯaқt, climatӯ changӯ dӯnial is a conflict ӣӯtwӯӯn facts 

and valғӯs. Pӯoplӯ dӯny thӯ climatӯ cқisis ӣӯcaғsӯ, to thӯm, it jғst fӯӯls wқong 
(Thӯ Convӯқsation, Octoӣӯқ 8, 2019). 

Ӯco-anҷiӯty – сущ., беспокойство связанное со страхом перед 
нанесением вреда окружающей среде ҳ12]. Аффиксация (ӯco- + anҷiӯty). 

Например: Ӯco-anҷiӯty is not thӯ samӯ as a clinical anҷiӯty disoқdӯқ, 

thoғgh physicians say fӯaқs aӣoғt thӯ climatӯ can woқsӯn oқ tқiggӯқ pқӯ-
ӯҷisting mӯntal hӯalth pқoӣlӯms. In fact, foқ most pӯoplӯ, ӯco-anҷiӯty is a 

hӯalthy қӯsponsӯ to thӯ climatӯ cқisis, Hickman aқgғӯs (Timӯs, Novӯmӣӯқ 21, 
2019). 

Ӯcocidӯ – сущ., повреждение или разрушение окружающей среды, 
особенно причиненное человеком, как загрязнение или война ҳ10]. 

Контаминация (ӯco + cidӯ). Ӯco имеет свои корни в латинском слове 
«oӯco» имеет значение «домашнее хозяйство»', и в наше время это 
означает, «окружающая среда», «-cidӯ» из латинского глагола 
«caӯdӯқӯ», означает ‚убивать‛.  

Например: Onӯ day, a fӯw yӯaқs fқom now, thӯy imaginӯd Ӣқazil’s 
pқӯsidӯnt, Jaiқ Ӣolsonaқo, ӣӯing haғlӯd to Thӯ Hagғӯ to stand tқial foқ 

ӯcocidӯ, a tӯқm ӣқoadly ғndӯқstood to mӯan thӯ willfғl and widӯspқӯad 
dӯstқғction of thӯ ӯnviқonmӯnt, and onӯ that, thӯy hopӯ, will ӯvӯntғally ӣӯ on 
paқ with othӯқ cқimӯs against hғmanity (Thӯ Nӯw Yoқk Timӯs, Sӯptӯmӣӯқ 
21, 2019). 

Ӯcotoғқism – сущ., бизнес обеспечения отпусков и подобных услуг, 
которые не вредны для окружающей среды ҳ9]. Аффиксация (ӯco- + 
toғқism). 
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Например: Ӯcotoғқism is aӣoғt ғniting consӯқvation, commғnitiӯs, and 

sғstainaӣlӯ tқavӯl. This mӯans that thosӯ who implӯmӯnt, paқticipatӯ in and 
maқkӯt ӯcotoғқism activitiӯs shoғld adopt thӯ following ӯcotoғқism 

pқinciplӯs… (Gaia Discovӯқy, Apқil 4, 2017). 

Flight shamӯ – сущ., боязнь лететь самолѐтом и в последствии 
выбрать другой вид транспорта ҳ10]. словосочетание (N + N). 

Например: Thӯ tӯқm Flygskam, which tқanslatӯs to ‚flight shamӯ‛ and 

ӯncoғқagӯs individғals to takӯ thӯ tқain ovӯқ a planӯ, has sӯӯmingly gainӯd 
popғlaқity in Thғnӣӯқg’s nativӯ Swӯdӯn (Foқӣs, Jan 13, 2020). 

Plogging – сущ., рекреационная деятельность, появившаяся в 
Швеции, которая совмещает бег трусцой со сбором мусора ҳ9]. 

Контаминация (pick ғp + jogging). 
Например: Howӯvӯқ, plogging is an activity foқ all agӯ gқoғps and 

aӣilitiӯs. ‚Wӯ tқy to ӯncoғқagӯ kids — thӯy don’t ӯҷpӯct it to ӣӯ so fғn,‛ 

Ahlstқöm said. Yoғ don’t havӯ to ӣӯ a staқ athlӯtӯ, hӯ said, ‚to ӣӯ good at 
plogging‛ (Ӣғzz Fӯӯd. Nӯws, Janғaқy 13, 2019). 

Следует отметить, что недавно тенденция к проблеме бегства от 
реальности в обществе увеличилась, т.е. бегство от повседневной 
действительности, избегание ненужных денежных расходов, внутренних 
проблем, страха перед несовершенным миром, другими словами - 
появились некоторые субкультурные изменения в повседневной жизни. 

Janҷiӯty – сущ., чувства тревоги и беспокойства, что люди часто 
имеют в начале нового года ҳ8]. Контаминация (Janғaқy + anҷiӯty). 

Например: Yӯs, thӯ holidays aқӯ wӯll and tқғly ovӯқ and thӯ қӯst yoғ 
ӯnjoyӯd sӯӯms a distant mӯmoқy. Likӯ millions of othӯқs, yoғ aқӯ sғffӯқing 

fқom Janҷiӯty – Janғaқy anҷiӯty – dғқing thӯ most stқӯssfғl month of thӯ yӯaқ 
(Fқiday, Janғaқy 22, 2016). 

Child-fқӯӯ – прил., используемое, чтобы описать кого-то, кто решил 
не иметь детей ҳ8]. Словосочетание (N + Adj.). 

Например: ‚I also ӯҷaminӯ thӯ social, ӯconomic and ӯnviқonmӯntal 

impact of thӯ childfқӯӯ choicӯ. Thӯқӯ havӯ ӣӯӯn childfқӯӯ pӯoplӯ foқ mғch 
longӯқ than many folks қӯalizӯ, ӣғt it is only in қӯcӯnt dӯcadӯs that wӯ’vӯ comӯ 

to sӯӯ thӯm and talk aӣoғt thӯ қӯality that paқӯnthood is and shoғld ӣӯ a choicӯ 
қathӯқ than an inӯvitaӣility…‛(Iowa Statӯ Daily, Maқch 10, 2020). 

Twodio – сущ., небольшая квартира с одной большой комнатой для 
того, чтобы спать и жить с общей ванной комнатой с другой квартирой 
ҳ8]. Контаминация (two + stғdio). 

Например: So-callӯd 'twodios', likӯ thosӯ jғst finishӯd in Willӯsdӯn, offӯқ 

yoғng pқofӯssionals a pқivatӯ қoom and ӣathқoom with a kitchӯn shaқӯd 
ӣӯtwӯӯn two pӯoplӯ (Mail Onlinӯ, Apқil 28, 2016). 
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Noқmcoқӯ – сущ., стиль одежды, такие как джинсы, белые 
футболки и кроссовки, выбранные сознательно для того, чтобы быть 
простым и скучным и не привлекать внимание людей ҳ11]. Эта 
тенденция подразумевает свободу от моды и способствует к разумным 
сбережениям. Контаминация (noқmal + coқӯ). 

Например: Thӯ tӯқm noқmcoқӯ was coinӯd on Octoӣӯқ 19, 2013 whӯn 
thӯ tқӯnd-casting gқoғp K-holӯ pғӣlishӯd "Yoғth modӯ: a Қӯpoқt on Fқӯӯdom" 

Foқ K-holӯ thӯ goal of noқmcoқӯ was to ӣlӯnd into thӯ cқowd, to ӣӯ 
ғnқӯcognizaӣlӯ fқom any othӯқ pӯқson, oқ as thӯy wқotӯ, "thӯ nӯw woқld oқdӯқ 

of ӣlanknӯss" (Voҷ, Apқil 16, 2014). 
Представители Королевской семьи Великобритании соблюдают 

традиции, которые наблюдались многие века, и чаще всего проводятся 
в виде различных церемоний и событий, которые интересные и могут 
послужить случаем для создания новых слов: 

Mӯgҷit – сущ., группа людей, которые не любят Меган Маркл и 
хотят чтобы она ушла из британской Королевской семьи ҳ12]. 

Контаминация (Mӯghan + ӯҷit). 
Например: ‚This is a pқomising staқt to #MӮGҶIT,‛ wқotӯ ҒK 

joғқnalist Alӯҷ Wood, қӯfӯққing to thӯ nӯw tӯқm ӣӯing ғsӯd to dӯscқiӣӯ thӯ 

Dғkӯ and Dғchӯss of Sғssӯҷ’s ӣomӣshӯll қӯsignation fқom thӯ Ӣқitish қoyal 
family Wӯdnӯsday (Nӯw Yoқk Post, Janғaқy 9, 2020). 

To Mӯghan Maқklӯ – гл., избавится от людей, как только вы 
перестаете получать пользу и выгоду от них ҳ12]. Конверсия (от сущ. в 
глагол). 

Например: Mӯghan Maқklӯ, a vӯқӣ, past tӯnsӯ — Mӯghan Maқklӯd: to 

valғӯ yoғқsӯlf and yoғқ mӯntal hӯalth ӯnoғgh to ғp and lӯavӯ a қoom/ sitғation/ 
ӯnviқonmӯnt in which yoғқ aғthӯntic sӯlf is not wӯlcomӯd oқ wantӯd (Thӯ 
Gғaқdian, Janғaқy 24, 2020). 

В разгаре эпидемии COVID-19, появились новые неологизмы, 
которые обозначают и паникующих людей и распространение ложной 
информации, связанной с пандемией Covid-19. 

Covidiot – сущ., тот, кто игнорирует предупреждения относительно 
здравоохранения или безопасности ҳ12]. Контаминация (COVID-19 + 
idiot). 

Например: ‚Ӯlon Mғsk is tӯch Covidiot No. 1 dғқing coқonaviқғs 
pandӯmic‛ (Nӯw Yoқk Post, Apқil 18, 2020). ‚Covidiot clown ӯҷӯқcisӯs in his 
pants with hӯlp of toplӯss fқiӯnd whilӯ moқӯ lockdown floғtӯқs hӯad to ҒK 

paқks and ӣӯachӯs‛ (Mail Onlinӯ, Apқil 21, 2020). 

Infodӯmic – сущ., распространение неправильной информации, 
особенно онлайн ҳ10]. Контаминация (infoқmation + ӯpidӯmic). 
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Например: Silicon Vallӯy has қӯspondӯd to thӯ ‚infodӯmic” with 

aggқӯssivӯ intӯқvӯntion and an ӯmӣқacӯ of official soғқcӯs and tқaditional 
mӯdia oғtlӯts (Thӯ Gғaқdian, Apқil 10, 2020). 

Анализируя неологизмы, представленные выше, мы можем 
определить несколько причин возникновения неологизмов: отражение 
настроения и проблем общества, проблемы, которые возникли или 
накопились (экологические неологизмы, пересмотр жизненных 
ценностей, и т.д.); активность населения в социальных сетях и их 
интерес к определенным событиям; развитие информации и цифровых 
технологий, которое приводит общество к новому уровню 
коммуникации, которая в свою очередь приводит к быстрому 
ускорению языковых процессов по сравнению с прошлыми периодами. 

Существует много различных способов словообразования: 
аффиксация, конверсия, словосочетание, контаминация, сокращение, 
транслитерация и т.д. Следует отметить, что словосочетание и 
контаминация - самые продуктивные и доминирующие способы 
словообразования. 
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Раҳимова Н. Ҳ., 
муаллими калони  

кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ 

 

САҲМИ ҶАМЪИЯТИ ФАРҲАНГИИ РУСҲО ДАР РУШДИ 

МАДАНИЯТИ МАЪНАВИИ ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ 
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони миллатҳо ва қавмҳои 

гуногун зиндагӣ мекунанд. Ба даст овардани истиқлолият, ҳуқуқи 
эҳтиром ба забонҳо, урфу одатҳои миллӣ ва миллатҳои муқими 
қаламрави Тоҷикистон барои эҳѐи маънавии мардум такони ҷиддӣ 
бахшид ва ба рушди худогоҳии миллӣ низ мусоидат намуд. 

Тибқи қонун ба ақаллиятҳои миллии кишвар озодии интихоби 
забони муошират, ҳуқуқи гирифтани маълумот бо забони модарии худ, 
озодии виҷдон ва эҳтироми эътиқодоти динӣ кафолат дода мешавад. 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон забони тоҷикиро ҳамчун забони 
давлатӣ муайян карда, дар айни замон баробарии ҳамаи забонҳоро дар 
қаламрави ҷумҳурӣ эътироф мекунад. 

Дар соҳаи сиѐсати этникӣ ва конфессионалӣ мардуми Тоҷикистон 

ҳама ташаббусҳои давлатро пурра дастгирӣ мекунанд. Сиѐсати давлат 
ба муносибатҳои байни миллатҳои сокинони ҷумҳурӣ таъсири мусбӣ 
расонида, тамоми нерӯҳоро ба муттаҳид кардани шаҳрвандони 
Тоҷикистон равона мекунад. 

Дар мамлакати мо миллатҳои гуногун зиндагӣ мекунанд ва ин 
боиси муносибатҳои махсус ва дар баробари он ҳамоҳангӣ аст, зеро он 
натиҷаи сиѐсати ҳамдигарфаҳмии байни миллатҳо ва роҳбарони 
кишварҳо аст. Бо шарофати ин сиѐсат дар кишвари мо русҳо, 

кореягиҳо, ӯзбекҳо, украиниҳо, олмониҳо, арманиҳо ва дигарон 
зиндагӣ ва кор мекунанд, ки дар пешрафти фарҳангу маданияти 
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мардуми Тоҷикистон саҳми сазовор доранд. Баргузории чорабиниҳои 

гуногуни фарҳангиву оммавӣ кофист, то боварӣ ҳосил намоем, ки дар 
минтақаҳои кишвар барои дастгирии анъанаҳои фарҳангӣ ва этникии 
миллатҳои гуногун  шароит фароҳам оварда шудааст. 

Мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон шаклҳои 
гуногуни муколамаи фарҳангиро дастгирӣ намуда, барои ҳифзи 
эътимоди байни миллатҳо кӯшиш ба харҷ медиҳад. Ҳокимияти давлатӣ 
дар асоси принсипҳои баробарӣ дар назди қонун, эҳтироми ҳуқуқ ва 

манфиатҳои онҳо, муносибатҳои умумиятҳои иҷтимоӣ ва миллиро ба 
танзим медарорад. Давлат масъул аст, ки мероси таърихӣ, фарҳангию 
маънавӣ, рушди озоди фарҳанги тамоми ҷомеаи миллии кишварро 
ҳифз намояд. Ҳамаи миллатҳои ҷумҳурии мо дар назди қонун 

баробаранд ва бидуни ҳеҷ гуна табъиз ҳуқуқҳои баробар ва 
манфиатҳои қонунӣ доранд. Ҳар як инсон ба ҳифзи ҳуввияти миллии 
худ ҳуқуқ дорад ва ҳеҷ кас наметавонад ӯро барои иваз намудани 
миллаташ маҷбур намояд. Таҳқири шаъну шарафи миллӣ тибқи қонун 

ҷазо дода мешавад. Ҳар як инсон ҳақ дорад аз забони модарии худ 
истифода барад, забони муошират, таълим ва омӯзишро интихоб 
кунад. 

Дар ҷумҳурӣ аз соли 1989 то соли 1993 ҷамъиятҳои миллӣ-
фарҳангӣ ташкил ѐфтанд. Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
12 ташкилотҳои миллӣ ба қайд гирифта шуданд ва 4 ҷамоаи ба қайд 

гирифтанашуда фаъолият мебурданд [4]. 
Дар айни замон, дар Тоҷикистон ақаллиятҳои миллӣ дар асоси 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ‛, ки 
соли 1998 қабул шудааст, ташкилоти худро дар шакли иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ ташкил кардаанд, ки ниѐзҳои фарҳангии намояндагони ҳадди 
ақалли миллиро қонеъ мекунанд. Шумораи онҳо ба 21 адад расидааст 
ва онҳо дар ҳаѐти ҷамъиятию сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар 
иштирок намуда, аъзои фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошанд. 

Ҳамин тариқ, дар Тоҷикистон таъсис ва рушди марказҳои миллию 
фарҳангии ҷамъиятҳои этникӣ, ҳамчун яке аз институтҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ба назар мерасад. Комилан иттиҳодияҳои миллӣ-фарҳангӣ 
бояд вазифаҳои гуманистию таълимиро иҷро кунанд ва одамонеро, ки 

дар таърих, фарҳанг, анъана ва забон монандии умумӣ доранд, 
муттаҳид намоянд. Ин дар навбати худ ба онҳо имконият медиҳад, ки 
арзишҳои фарҳангӣ ва тамоюли иқтисодӣ-фарҳангӣ, забон ва таълимро 

бо забони модарии худ ҳифз кунанд [4]. 
Ҳамин тавр, масалан, ҷамъияти «Тоҷикистон-Русия» пурсамар кор 

мекунад, ки ба он олимони маъруф, арбобони фарҳанг, омӯзгорон, 
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табибон, донишҷӯѐни макотиби олӣ шомиланд. Федератсияи Россия 

чорабиниҳои баргузорнамудаи ин ҷамъиятро таблиғ намуда, дар он 
фаъолона иштирок менамояд. 

Дар солҳои 90 шумораи диаспораи русҳо аз ҳисоби муҳоҷират 
коҳиш ѐфт ва тибқи маълумоти ғайрирасмии соли 1997, зиѐда аз 70% 
аҳолии Русия ҷумҳуриро тарк карданд. Аммо, русзабонон, тибқи 
барӯйхатгирии соли 2000, тақрибан 25% шумораи умумии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд ва забони русӣ ҳанӯз ҳам аз 
ҷиҳати демографӣ ва муошират забони пурқудрат аст. Дар замони 
муосир дар кишварамон на бештар аз 50 ҳазор нафар русҳо зиндагӣ 
мекунанд. 

Чӣ тавре ки раиси Раѐсати Шӯрои ҳамватанони рус дар 
Тоҷикистон В.В. Дубовитский қайд менамояд, диаспораи рус «қодир 

аст (ва ҳоло кӯшиш карда истодааст) шомил шудани Тоҷикистонро ба 
фазои ягонаи башардӯстона бо Русия таъмин кунад. Дар ин самт 
мактабҳои русӣ ва даҳҳо синфҳои русзабон, ки дар ҷумҳурӣ мавҷуд 
буданд, ҳоло ҳам амал мекунанд, коллективи Театри драмавии русии ба 

номи Владимир Маяковский фаъолият дорад ва аллакай даҳ сол аст, ки 
Донишгоҳи славянии Русия-Тоҷикистон мутахассисони сатҳи касбӣ 
тайѐр мекунад» [2, 60]. 

Россотрудничество – агенти федералии Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақили ҳамватанони бурунмарзӣ ва ҳамкориҳои байналмилалии 
башардӯстона дар Тоҷикистон мебошад, ки дар доираи Сафорати 
Федератсияи Россия амал мекунад ва бо иттиҳодияҳои ҷамъиятии 

Русия, клубҳо, ассотсиатсияҳои ҳамватанон, хатмкардагони 
донишгоҳҳои Русия ва давраи Шӯравӣ ҳамкорӣ менамояд. 

Байни шарикони ин намояндагӣ ‚Ҷамъияти дӯстии тоҷикон ва 
робитаи байнифарҳангӣ бо кишварҳои хориҷӣ‛, ‚Шӯрои ҳамватанони 

рус дар Тоҷикистон‛, ‚Шӯрои собиқадорони пойгоҳи низомии 201-уми 
Русия‛, Донишгоҳи славянии Русия-Тоҷикистон, Театри давлатии 
драмавии руси Тоҷикистон ба номи В. Маяковский, инчунин 
иттифоқҳои кинематографистон, бастакорон ва рассомони Тоҷикистон 
ба шумор мераванд. 

6 марти соли 1992 ҷамъияти русони Тоҷикистон аз ҷониби 

Вазорати адлия ба қайд гирифта шудааст, ки воҳидҳои ҳудудии он дар 
Душанбе, вилояти Суғд (марказҳои фарҳангии рус дар Чкаловск ва 
Хуҷанд), Қӯрғонтеппа, Кӯлоб, Шаҳритус, Турсунзода, Кофарниҳон, 
ғарм, Роғун ва Норак ташкил карда шудаанд. Ҷамъият беш аз 40 ҳазор 

нафарро ташкил медиҳад. Рӯзномае бо номи ‚Ҷамъият (Община)‛ ба 
қайд гирифта шудааст. 
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Самти аввал ва муҳимтарини фаъолияти ташкилотҳои миллӣ-

фарҳангии русҳо ҳифзи забон, анъана ва фарҳанг мебошад. Ин 
бевосита ба мақоми ин ташкилот алоқаманд аст. Намояндагони 
гурӯҳҳои этникӣ бо кӯмаки ташкилотҳои миллию фарҳангӣ суннатҳо ва 

арзишҳои фарҳангиро ба наслҳои оянда ба мерос медиҳанд. Дар ин 
марказҳо одатан ҷашнҳои миллӣ, чорабинӣ, консерт, фестивал, 
вохӯриҳои эҷодӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангию таърихӣ баргузор 
мешаванд. Барои ҷалби ҷавонону наврасон ба адабиѐт ва фарҳанг 

корҳои зиѐде анҷом дода мешавад. 
Ҷамъияти русҳои Тоҷикистон дар доираи Шӯрои ҳамоҳангсозии 

ҷамоаҳои миллӣ дигар ташкилотҳои миллии ҳамватанони русро дар 
атрофи худ муттаҳид менамояд: Шӯрои ҳамватанони рус дар 

Тоҷикистон, Иттифоқи занони рус дар Тоҷикистон, Ҷамъияти осетинҳо 
«Иристон», Маркази фарҳангии миллии тотору-бошқирдии «Дуслык», 
Ташкилоти ҷамъиятии тоторҳо «Умет», ТҶ «Иттиҳоди доғистониѐни 
Тоҷикистон», Ҷамъияти осетинии «Алан», Ташкилоти ҷамъиятии 

ҷумхуриявии «Светоч», ТҶ «Иттиҳоди ҳамватанони русии аз ҷиҳати 
иҷтимоӣ осебпазир»-и Тоҷикистон, Клуби ҷамъиятии муоширати 
ҳамватанони Русия «Анъанаҳои русӣ», Гурӯҳи ҷустуҷӯии «Память-201», 
Шӯрои собиқадорони Пойгоҳи низомии 201-уми Русия, Шӯрои 

ҷумҳуриявии собиқадорони ҷанг ва меҳнати Тоҷикистон, Маркази 
фарҳангию маърифатии аҳолии русзабони вилояти Хатлон, 
Қӯрғонтеппа, Иттифоқи ҳамватанони рус дар вилояти Кӯлоби вилояти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттифоқи собиқадорон-интернационалистони 

вилояти Қумсангир, Маркази фарҳангии Русия «Надежда», 
Истаравшан, вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ТҶ «Шӯрои 
ҳамватанони руси Тоҷикистон»-и ш. Норак [6]. 

Чӣ тавре ки Татяна Мелникова, роҳбари Шӯрои ҳамватанони рус 
дар Тоҷикистон қайд кардааст: «Ҳаракати ҳамватанони мо кайҳо оғоз 
ѐфта буд – аввалин ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар ҷумҳурӣ ҳанӯз соли 1990 
пайдо шуданд. Масалан, ҷамъияти казакҳои водии Амударѐ, ҷамъияти 

русии «Иттиҳоди славянҳо», маркази тотор-бошқирдии «Дустилик» ва 
ҷамъияти «Лан». Пас аз пошхӯрии ИҶШС, фаъолияти ташкилотҳои мо 
ба шакли дигар ташаккул ѐфт ва имрӯз онҳо бо ҳимояи манфиатҳои 
ақаллиятҳои миллӣ дар Тоҷикистон машғуланд» [3]. 

Онҳо ба нафақахӯрон, маъюбон кӯмаки моддӣ мерасонанд, 
кӯмакҳои башардӯстонаи аз ҳукумати Федератсияи Россия 
тақсимшударо мефиристанд, ба фиристодани хатмкунандагони 
мактабҳои миѐна барои таҳсил дар донишгоҳҳои Русия мусоидат 

мекунанд, фиристодани кӯдаконро ба лагерҳои истироҳатии вилоятҳои 
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Москва ташкил мекунанд. Ба сафари ғолибони олимпиадаҳои мактабӣ 

дар шаҳрҳои Санкт-Петербург, Великий Новгород, Москва ва 
инчунин, барои фиристодани гурӯҳҳои нафақахӯрон барои табобат ба 
осоишгоҳҳои ‚Шаамбарӣ‛, ‚Садбарг‛, ва ғ., мусоидат мекунанд, барои 

занон чорабиниҳои солимгардонӣ ва фарҳангӣ ташкил мекунанд. 
Ҳамаи ин барномаҳо барои дастгирии ҳамватанон бо 

маблағгузории Ҳукумати Русия ва бо кӯмаки бевоситаи Сафорати 
Федератсияи Россия дар Тоҷикистон амалӣ мегарданд [5, 24]. 

Имрӯзҳо муносибатҳои Русияву Тоҷикистон ба таҷрибаи таърихии 
дӯстӣ ва имкониятҳои нав такя мекунанд. Дар натиҷаи ҳамкории 
фаъоли фарҳангию гуманитарии Русия ва Тоҷикистон таваҷҷуҳи 
тоҷикон ба забони русӣ ва фарҳанги рус дар солҳои охир хеле 

афзудааст. Бояд қайд кард, ки технологияҳои ҳамкории фарҳангӣ дар 
соҳаи фарҳанг ва санъат дар доираи чунин шаклу чорабиниҳо, ба 
монанди рӯзҳои фарҳангӣ, фестивалҳои миллӣ, намоишҳои санъати 
миллӣ, консерт, бозиҳои миллии варзишӣ ва ғайра амалӣ мегарданд. 

Рӯйдоди муҳимтарини ҳамкориҳои фарҳангӣ, рӯзҳои фарҳанг (6-9 
октябри соли 2005) буд, ки бо иштироки Президенти Федератсияи 
Россия В.В. Путин ва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 
Раҳмон баргузор гардидааст. 

Инчунин, рӯзҳои 6-11 майи соли 2007 дар Тоҷикистон Рӯзҳои 
кинои Русия баргузор гардиданд, ки онро Иттифоқи 

кинематографистони Тоҷикистон бо дастгирии Сафорат ва 
Консулгарии генералии Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил 
намуд. Ҳунармандони маъруфи Русия В. Баринов, Н. Аринбасарова, Р. 
Рязанова, А. Гребенщикова ва дигарон барои муаррифии филмҳои 

бадеӣ ва аниматсионии Русия дар ҷумҳурӣ омада буданд. Намоиши 
филмҳо ва вохӯриҳо бо актѐрони машҳури рус дар байни 
тамошобинони тоҷик муваффақияти калон ба даст овард [1, 220-221]. 

Аз соли 1996 инҷониб дар қаламрави вилояти Суғд ҷамоаҳои русӣ 

амал мекунанд, ки дар Раѐсати адлия ба қайд гирифта шудаанд. Номи 
онҳо ба таври мухталиф – «Иттиҳоди славянӣ», «Маркази фарҳангии 
русҳо» садо медиҳад. Хоҳиш ва кӯшиши ҳифзу тарғиби фарҳанг, забон, 
анъанаҳои русӣ, таъмини робитаи маънавии ҳамватанон бо ватани 

таърихии худ – Русия, қонеъ кардани ниѐзҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ, 
иҷтимоӣ-сиѐсии бист ҳазор нафар шаҳрвандони рустабори 
Тоҷикистонро муттаҳид менамояд.  

Пас аз Анҷумани байналмилалии ҳамватанони Русияи дар Маскав 
баргузоргардида ва қабули як қатор ҳуҷҷатҳо аз ҷониби Федератсияи 
Россия дар бораи ҳадаф, шакл ва механизмҳои ҳамкорӣ бо диаспораи 
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русҳо дар кишварҳои хориҷии наздику дур, марказҳои фархангии рус 

дар ҳаѐти ҷамъиятии ҷумҳурӣ аҳамияти хоса пайдо карданд. Густариш 
ва тақвияти фаъолияти ҷамъияти русҳои ҷумҳурӣ мустақиман аз 
дастгирии Консулгарии генералии Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон вобаста аст. 
Дар Тоҷикистон, дар сатҳи давлатӣ, тибқи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг» (моддаи 5 ва 6) ба ҳуқуқҳои 
ақаллиятҳои миллӣ ва этникӣ барои озодона истифодаи дастовардҳои 

фарҳанги миллӣ ва умумибашарӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад. Дар 
соҳаи фарҳанг, фаъолияти театр, ансамбл ва дигар гурӯҳҳои ҳунарии ба 
забони русӣ амалкунанда дастгирӣ карда мешавад. 

Дар ҷумҳурӣ гурӯҳҳои бадеӣ фаъолият мекунанд: ‚Славяночка‛ - 

ансамбли бадеии Русия дар шаҳри Душанбе, ду театри драмавии рус - 
дар шаҳри Душанбе (ба номи В. Маяковский) ва дар шаҳри Чкаловски 
вилояти Суғд, театри лӯхтаки рус дар шаҳри Бӯстони (собиқ Чкаловск) 
вилояти Суғд [7]. Ҷамъияти русҳои ҷумҳурӣ ба ин муассисаҳои 

фарҳангӣ дастрасии ройгон доранд. Онҳо чорабиниҳои гуногуни 
фарҳангӣ баргузор мекунанд. 
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кафедраи сиѐсатшиносї 
 

РИШВАХЎРЇ ЊАМЧУН НАВЪИ АМАЛИ КОРРУПСИОНЇ 
 

Дар шароити имрўза яке аз пањлўњои муњимми омўзиши 
мушкилоти коррупсияро масъалаи дарки њамаљонибаи он ташкил 
медињад. Моро зарур аст, ки ба мафњумњои коррупсия ва ришвахўрї 
равшанї бахшем. То ба имрўз перомуни ин мафњумњо андешањои 
мухталиф ироа шудаанд ва як фањмиши фарогире ташаккул наѐфтааст. 
Аксари дидгоњњои ироашуда дар ин маврид ‚коррупсия‛ ва 
‚ришвахўрї‛-ро њамчун зуњуротњои номатлуби љамъияти инсонї 
шуморидаанд. Дар њар давру замон коррупсия ва ришвахўрї монеаи 
рушди давлатњо ва дар умум љамъияти инсонї дониста шудаанд. Aз ин 
хотир, соњибназарон ва коршиносони соњаи илмњои иљтимої барои 
шинохти зуњуроти коррупсия ва ришвахўрї таваљљуњи хоса медињанд. 
Онњо тадриљан пањлўњои мухталифи мушкилоти коррупсия ва 
ришвахўриро ошкор месозанд ва механизмњои рафъи ин мушкилотро 
ироа менамоянд.  

Пеш аз њама барои шинохти мафњуми ‚ришвахўрї‛ моро зарур 
аст, мафњуми ‚коррупсия‛-ро мавриди баррасї ва тањлил ќарор дињем. 
Барои мисол дap луѓaти кaлoни энcиклoпӯдї чунин мaънидoднaмoии 
ин зуњуротро дучор мегардем: «кoppупcия (aз кaлимaи лoтинии 
coққғptio – ҷapидa гиpифтaн), иcтифoдaи бӯвocитaи мaќoми ҷизмaтї aз 
љoниби шaҷcи мaнcaбдop бo мaќcaди бoйшaвии шaҷcї мӯбoшaд» [1, 
411]. Чунин фањмиши коррупсия аксаран ба масъалаи сўистифодаи 
маќом ва салоњиятњо барои бойшавии шахсї таваљљуњ кардааст. 
Мафњуми кoppупcия маъмулан бo cўиcтифoдaи вaкoлaтњoи ҷизмaтї 
бaрои бадастории фоидаи шaҷcї пaйвaнд аст. Барои мисол Кoнгpӯccи 
нуњўми CММ мушкилоти кoppупcияpo бappacї нaмудa, онро чунин 
шapњу тавзењ дoдaacт – «cўиcтӯъмoли њoкимияти дaвлaтї бapoи 
гиpифтaни фoидaи шaҷcї» [2, 9]. Таърифи дигари маъмул аз љониби 
Сoзмoни шaффoфияти бaйнaлмилaлї ироа гардидааст, ки дар он 
фањми ин мушкилот ба таври зайл оварда шудааст: «кoppупcия чунин 
paфтopи шaҷcoни мaнcaбдopи coњaи дaвлaтї бa мoнaнди ҷизмaтчиѐни 
дaвлaтї  вa њaмчунин cиѐcaтмaдopoн мӯбoшaд, ки дap нaтиљaи oн ҷуди 
oнњo вa ѐ ҷӯшoвaндoни oнњo бo иcтифoдa aз вaкoлaтњoи бa oнњo 

cупopидaшудa бa тaвpи ѓaйpиќoнунї бoй мӯшaвaнд» [3, 26]. Албатта 
дар таърифњои оварда љињати умумї он аст, ки онњо коррупсияро 
њамчун сўистифода аз маќоми боваркардашуда ба хотири ба даст 
овардани фоидаи шахсї тавзењ додаанд. Ба андешаи мо коррупсия 
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метавонад фарогири њамагуна суистифода аз ваколатњо ва маќоми 
боваркардашуда бошад, ки барои бадастории њаргуна суд ва бартарї, 
хоњ моддї ва хоњ ѓайримоддї амалї намуда мешавад. 

Дар ќонунгузории Тољикистон мафњуми коррупсия њамчун як 
падидаи фарогир таъриф шудааст, ки дар он на танњо сўиистифода 
шахси мансабдор аз маќомаш, балки водор намудани ў барои ин 
амалаш чун зуњуроти коррупсионї дониста шудааст. Дар ин маврид мо 
метавонем амали ришвагирї ва ришвадињиро мисол оварем, ки њар ду 
ба доираи фањмиши фавќуззикри коррупсия мувофиќ меоянд. 
Ришвагирї амали бевоситаи шахси мансабдор барои суистифодаи 
маќомаш буда, ришвадињї водор намудани нафари мансабдор аз 
љониби ришвадињанда барои суистифодаи салоњиятњои мансабияш аст. 

Дарки мафњуми кoppупcия имкoн мӯдињaд, ки фањмишњои 
нoдуpуcту нoпуppa оид ба ин зуњурот миѐни мардум aз бaйн буpдa 
шaвaд. Акcapи њолат мардум кoppупcияpo бo ришвахўрї як мӯдoнaнд 

вa ѐ oнњopo зуњуротњои aз њaм људo мӯшумopaнд. Ба андешаи мо 
мунocибaти кoppупcия вa ришвахўрї ба мунocибaти «кулл» ва «љузъ» 
монанд аст. Ришвахўрї яке aз нaвъњoи маъмултарини paфтopи 
кoppупcиoнї мебошад. Шояд аз ин сабаб бошад, ки аксари њолат 
мардум миѐни мафњумњои ‚коррупсия‛ ва ‚ришвахўрї‛ чандон 
фарќият нагузоранд ва ѐ њар дуи онро як мешуморанд. Бояд тазаккур 
дод, ки мафњуми ‚коррупсия‛ нисбат ба ‚ришвахўрї‛ хеле фарогиртар 
мебошад ва навъњои дигари фаъолияти коррупсиониро дар бар 
мегирад. Ришвахўрї танњо як навъи маъмули амали коррупсионї аст. 
Албатта навъњои мухталифи амалњои коррупсионї чун ришвахўрї, аз 
худ намудани манбаъњои давлативу љамъиятї, харљи бемавриди 
манбаъњои давлатї, сарпарастї бо истифода аз маќом, ошнобозї, 
протексионизм, сўиистифода аз манбаъњои маъмурї ва ѓайра вуљуд 
доранд, ки аз васеъ ва фарогир будани мафњуми коррупсия дарак 
медињанд. 

Оид ба ришвахўрї ва заминањову шароитњои зуњури он 
муњаќќиќон дидгоњњои мухталифро иброз кардаанд. Барои мисол 
мутафаккири форсу тољик Низомулмулк ба шароити зуњури он 
таваљљуњ намудааст. Ў даъват бар он мекард, ки ниѐзњои хизматчиѐни 
давлатї аз байтулмол таъмин гарданд, то онњоро ба ришват њољат 
набошад [4]. Мутафаккири дигари тољик А. Дониш низ дар осори хеш 
ба мушкилоти ришвахўрї дар муњити Аморати Бухоро таваљљӯњи хоса 
додааст. Хусусан ў амир, ќозињо ва дигар атрофиѐни онњоро ба 
ришвахўрї муттањам мешуморид. Ришвахўрї ва фурўши мансабњои 
давлатиро яке аз омилњои ќафомонии аморат мешуморид. Муњаќќиќи 
тољик А. Турсун љињати моддї ва маънавї доштани фасодкории 
амалдорони сулолаи манѓитро, ки дар таълимоти А. Дониш инъикос 
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шудааст, махсусан зикр намудааст [5]. Инчунин таълимоти 
мутафаккирони форсу тољик чунин андешањоеро низ фарогир буд, ки 
на танњо ришвагирї балки пешнињоди онро низ мањкум менамуданд. 
Чунин андеша дар мисрањои зерини Саъдии Шерозї инъикос шудааст: 

Бигӯ, он чї донї, ки њаќ гуфта бењ,  
На ришватситонию на ришвадењ.   

Ё худ дар мавриди таъсири манфии ришвахўрї ва доду гирифтани 
пора дар љомеа Унсурї чунин фармуда буд: 

Њар он љо ки пора шуд аз дар дарун, 
Шавад устуворї зи равзан бурун. 

Барои дарки мушкилоти ришвахўрї моро зарур аст, ки ба 
меъѐрњои њуќуќии муайянкунандаи љиноятњои хосияти 
коррупсионидошта мурољиат намоем. Албатта, навъњои мухталифи 
амалњо ва љиноятњои хосияти коррупсионї доштаро мо метавонем дар 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон дарѐбем. Дар Кoдекcи 
љинoятии Љумњуpии Тoљикиcтoн 42 нaвъи амалњо ва љинoятњo бa њaйcи 
љинoятњoи кoppупcиoнї шинoҷтa шудaaнд. Чунин мaвќеъгиpии 
ќoнунгузopии Тoљикиcтoн aз Кoнвенcияи CММ бap зидди кoppупcия 
бapмӯoяд, ки 13 зеpгуpўњи љинoятњopo чун љинoятњoи ҷocияти 
кoppупcиoнидoштa муaйян кардааст. Аз он љумла дар мавриди 
ришвахўрї дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон чунин навъи 
љиноятњо муќаррар карда шудаанд:  

- Ришвадињии тиљоратї (Моддаи 279). Ѓайриќонунї додани пул, 
коѓазњои ќиматнок ѐ дигар молу мулк ба шахсе, ки дар корхонаи 
тиљоратї ѐ дигар корхона вазифаи идоракуниро ба љо меорад, 
њамчунин вобаста ба маќоми ишѓолнамудаи ин шахс ѓайриќонунї 
расонидани хизмати дорои хусусияти молу мулкї ба ў барои амали 
анљомдодааш (беамалиаш) ба манфиати ришвадињанда;  

- Ришвадињї ба иштирокчиѐн ѐ ташкилотчиѐни мусобиќањои 
касбии варзишї ва озмунњои намоишии тиљоратї (Моддаи 280). 
Ришвадињї ба варзишгарон, доварони варзиш, устодон, роњбарони 
дастањо ѐ дигар иштирокчиѐн ѐ ташкилотчиѐни мусобиќањои варзишии 
касбї, њамчунин ришвадињї ба ташкилотчиѐн ѐ аъзои доварони 
(жюрии) озмунњои намоиши тиљоратї бо маќсади расонидани таъсир 
ба натиљањои мусобиќа ѐ озмунњо; 

- Ришвадињї ѐ маљбур кардан барои додани баѐноти бардурўѓ, 
хулосаи бардурўѓ ѐ тарљумаи нодуруст (Моддаи 353). Ришвадињї ба 
шоњид, љабрдида бо маќсади аз љониби онњо додани баѐноти бардурўѓ ѐ 
ба коршинос бо маќсади пешкаш намудани хулосаи бардурўѓ ѐ додани 
нишондоди бардурўѓ, њамчунин ба тарљумон бо маќсади нодуруст 
тарљума карданаш; 
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- Гирифтани пора (Моддаи 319). Аз љониби шахси мансабдор 
шахсан ѐ ба воситаи миѐнарав гирифтани пора дар намуди пул, 
коѓазњои ќиматнок, дигар молу мулк ѐ фоидаи дорои характери молу 
мулкї дошта, барои иљро кардан ѐ накардани амали муайян ба 
манфиати порадињанда ѐ намояндагони ӯ, агар чунин њаракат 
(бењаракатї) ба доираи ваколати хизматии шахси мансабдор, шахси 
мансабдори давлати хориљї ѐ шахси мансабдори ташкилоти 
байналмилалї дохил бошанд ѐ онњо вобаста ба ќудрати мавќеи 
мансабиашон ба чунин њаракат (бењаракатї) мусоидат карда 
метавонанд, њамчунин барои пуштибонии умумї ѐ сањлангорї дар 
хизмат; 

- Додани пора (Моддаи 320). Додани пора шахсан ба шахси 
мансабдор, шахси мансабдори давлати хориљї ѐ шахси мансабдори 
ташкилоти байналмилалї ѐ аз тариќи миѐнарав; 

- Иѓвои порадињї (Моддаи 321). Кӯшиши ба шахси мансабдор, 
шахси мансабдори давлати хориљї ѐ шахси мансабдори ташкилоти 
байналмилалї додани пул, коѓазњои ќиматнок, дигар молу мулк ѐ 
хизматрасонии дорои хусусияти молу мулкї бе розигии онњо бо 
маќсади сохтани далелњои сунъї оид ба гирифтани пора;  

- Додани мукофот ба хизматчї (Моддаи 325). Додани мукофот ба 
хизматчї, яъне додани мукофоти молї ѐ фоидаи молу мулкї ба 
хизматчии корхона, сарфи назар аз шакли моликият, ѓайр аз шахсони 
мансабдори маќомоти давлатї, барои ба манфиати шахси 

мукофотдињанда иљро кардани амали ѓайриќонунї [6]. 
Дар мавриди ришвахўрї ба он љињати масъала низ таваљљуњ 

кардан зарур аст, ки он метавонад дар пайванд бо дигар навъњои 
амалњои коррупсионї зуњур намояд. Аммо ба њар сурат ришвахўрї яке 
аз навъњои маъмулї ва пањншудаи амали коррупсионї дониста 
мешавад. Маъмулан шањрвандон дар њалли мушкилоти худ дар љомеа 
бо ин навъи амали коррупсионї дучор мешаванд. Инчунин ришвахўрї 
дар ин ѐ он шакл дар дигар амалњои коррупсионї зоњир мешавад. 
Барои мисол сўиистифода аз ваколатњои мансабї, беамалї дар иљрои 
вазифа ѐ соњибї намудани ваколати шахси мансабдор маъмулан ба 
хотири ришвахўрї ва ѐ сохтани фазои мусоид барои пешнињоди ришва 
сурат мегирад. 

Дар шароити Тољикистон мардум ришвахўрї ва коррупсияро бо 
истилоњот ва калимањои гуногун ифода менамоянд. Хусусан бapoи 
ифoдaи амалњои кoppупcионї мaфњумњoи пopa, тўњфa, pишвa, шиpинї, 
як пиѐлa чoй, зиѐфaт, додани њaќ вa ѓaйpa иcтифoдa буpдa мӯшaвaд. 
Тањќиќоти соли 2006 баргузоршуда аз љониби Маркази тадќиќоти 
стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар кишвар чунин 
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њолати истифодаи мафњумњоро чун ифодакунандаи амали коррупсионї 
инъикос намуд. 

Њангоми ифодаи коррупсия Шумо кадом калимањоро истифода 

мебаред? [7, 54] 

 
Чуноне ки аз љадвали оварда дида мешавад, намудњои гуногуни 

ифодкунандаи амалњои коррупсионї мављуданд. Тањќиќоти анљомшуда 
њамчунин назари пурсидашудагонро оид ба ришвахорї ошкор 
намудааст. Ба аќидаи умум яке аз шаклњои ривољѐфтаи коррупсия 
ришвахорї мебошад. Одамон аз таљрибаи шахсии худ медонанд, ки 
пора дар шакли пул дар дохили лифофа, тўњфањои коѓазпеч ва ѓайра 
дода мешаванд. «Бартери» (табодули) коррупсионї ва ѐ хизмат барои 
хизмат (дар назар доранд хизматњои ѓайриќонунї) ва рўпўш кардани 
корњои љиноятї бештар ѐдовар мегардид. [7, c. 58] 

Дар шароити Тољикистон ришвахўрї чун яке аз навъњои 
пањнгаштаи коррупсия эътироф шудааст. То як андоза чунин ба назар 
мерасад, ки ришвагирї ва ришвадињї ба як амри маъмулии зиндагии 
мардум табдил шудааст. Дар суханронињои хеш Пешвои миллат низ 
таъсири ришвахориро ба соњањои мухталифи њаѐти љамъиятї махсусан 
дарљ намудааст. Барои мисол 25 декабри соли 2017 дар суханронии хеш 
дар мулоќот бо соњибкорони кишвар Президенти кишвар аз роњњои 
коррупсионии њалли мушкилоти соњибкорї нигаронї намуда буд. Аз 
љумла дар ин суханронии Пешвои миллат чунин омадааст: ‚дар 
мамлакатамон њодисањои аз љониби баъзе соњибкорон риоя 
нагардидани талаботи ќонунгузорї, бо роњи ќочоќ ворид намудани 
молу мањсулот, бахусус маводи ѓайристандартї, рўйпўш намудани 
андозњо ва пардохтњои гумрукї, бо маќсади пинњон намудани 
камбудию норасоињои молиявї дуруст ба роњ намондани њисобу 
китоби муњосибавї бисѐр ба назар мерасанд. Ќисме аз онњо њатто бо 
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роњи додани пора кўшиш мекунанд, ки ќонуншикании худро рўйпўш 
намоянд‛ [8]. 

Њамин тариќ дар шароити имрўза ришвахўрї чун навъе аз амали 
коррупсионї ба яке аз мушкилоти њалталаби љомеаи мо табдил 
шудааст. Чунин ба назар мерасад, ки он тaмoми coњaњoи њaѐти љoмӯapo 
фapo гиpифтaacт вa тaъcиpи oн бa рушди иќтиcoдиву иљтимoї бӯвocитa 
мушoњидa мӯшавад. Хусусан мaвљудият вa тавсеаи ришвахўрї дap 

кишвар њaмчун зуњуpoти хатарнок шинoҷтa шудaаст ва муќoвимaти 
љиддию oштинoпaзиpи кулли љомеаи моро тaлaб мӯкунaд. 
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Солҳои охир яке аз масъалаҳои мубрами илмҳои гуманитарӣ: 

фалсафа, психология, сотсиология ва илмҳои дигар – омӯзиши 
натиҷаҳо ва оқибатҳои таъсири ҷомеаи иттилоотӣ ба ташаккул ва 
рушди шахсият мебошад. Сарфи назар аз фикрҳои илмии баѐншуда оид 

ба ин масъала, масъалаи дурнамои ташаккул ва рушди шахс дар ҷомеаи 
иттилоотӣ то ҳол мубрам боқӣ бонда, ковишҳои навро талаб мекунад. 

https://news.tj/ru/tajikistan/society/20171026/ahma/d-donish-shtrihi-k-portretu-pervogo-dzhadidia-tsentralnoi-azii
https://news.tj/ru/tajikistan/society/20171026/ahma/d-donish-shtrihi-k-portretu-pervogo-dzhadidia-tsentralnoi-azii
http://www.mmk.tj/
http://www.president.tj/


178 

Воқеият он аст, ки инсоният ба марҳилаи нави рушди худ расид, ки 

дар он инсон худро дар муҳити нав эҳсос мекунад, ки он бо тарзи дигар 
ба ташаккул, рушд ва худшиносии шахс дар ҷомеа таъсир мерасонад. 

Бо афзоиши ниѐзҳои иттилоотии ҷомеа, аҳамияти иҷтимоии 

иттилоот, ки ба манфиати моддӣ табдил меѐбад, низ меафзояд. 
Афзалиятҳои иттилоотӣ ба як нерӯи муҳими иҷтимоӣ табдил меѐбанд. 

Арзиш ва аҳамияти аввалиндараҷаи иттилоотро Ротшилд – яке аз 
бонкдори англис чунин баѐн намудааст: ‚Соҳиби иттилоот соҳиби 

ҷаҳон аст‛. Бо назардошти афзоиши ҳаҷми иттилооти мухталиф, дар 
давраи иттилоотӣ ин ибора аз ҳарвақта дида, бештар мубрам аст. 
Имрӯз, иттилоот на танҳо ба як нерӯи иҷтимоӣ, балки ба як қувваи 
сиѐсие табдил ѐфтааст, ки воқеиятро субъективӣ инъикос карда 
метавонад. 

Технологияҳои босуръат рушдѐбандаи иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ на танҳо ба соҳаи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа, 
балки ба фарҳанг ва ташаккули шахс таъсири бузург доранд. Қайд 
намудан зарур аст, ки мушкили шахсият ҳамеша яке аз мушкилоти 
асосии фалсафаи иҷтимоӣ буда, то ҳол он боқӣ мондааст.  

‚Шахсият‛ ба хусусиятҳои иҷтимоии инсон дар фаъолият ва 
муносибатҳои ӯ такя мекунад. Оконская Н.К. чунин мешуморад, ки 
«шахсият шакли (роҳи) ҳифзи иҷтимоӣ, ҷомеа, фарҳанг аст» [5, с. 46]. 
Мувофиқи таърифи луғати фалсафӣ, ‚шахс аз ҷиҳати сифатҳои 

иҷтимоии фардии инсон буда, дар раванди фаъолияти хоси таърихӣ ва 
муносибатҳои иҷтимоӣ ташаккул меѐбад‛ [8, 289]. Одам дар раванди 
иҷтимоигардии фардият ба шахс табдил меѐбад, ки аз ашѐ ба субъекти 
бошуур табдил ѐфта, худаш ва ҳастии иҷтимоии худро ба вуҷуд меорад. 

Ташаккули шахсият раванди мураккаб ва бисѐрзина мебошад, ки 
инкишофи шахсро ҳамчун мавҷудоти биологӣ, иҷтимоӣ ва автономӣ 

дар бар мегирад (Д.А. Леонтьев). Ин тақсимот нисбӣ аст, зеро шахс ва 
ҷомеа дар ҳамкории доимӣ ва таъсири мутақобила қарор доранд. Дар 
зинаи ниҳои иҷтимоӣ, шахс ҳамчун як субъекти худмухтор, шахсе 
ҳисобида мешавад, ки қобилияти пайдо кардани самти ҳаѐти худро 

дорад. Муҳити иҷтимоиву фарҳангӣ ва хусусиятҳои он ба раванди 
ташаккули шахсият таъсири калон мерасонад. Инсон дар ҷомеа, 
бидуни ба назар гирифтани хусусиятҳо ва тамоюлҳои рушди ҷомеа, 
бидуни азхуд кардани меъѐрҳо ва арзишҳои иловагии фардӣ дар шакли 

фарҳанг ва анъанаҳо дар он бомуваффақият фаъолият карда 
наметавонад. Аммо, ҷомеаи иттилоотӣ дар раванди шиносоӣ бо 
таҷрибаи инсонӣ, дар ҳаҷм, дастрасӣ ва роҳи воридшавии иттилоот 
тағйиротҳо ба амал меорад. Мукаммалшавии шахс дар ҷомеаи 

иттилоотӣ тавассути технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ба 
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амал меояд, ки хусусият, самти иҷтимоӣ ва мутобиқшавии шахсро ба 

таври назаррас тағйир медиҳад. Дар ҷомеаи иттилоотӣ, агар интиқоли 
иттилоот пурра бо виртуалӣ иваз карда нашавад, пас он дар 
иҷтимоигардонии шахс ҷойгоҳи муҳимро ишғол мекунад. Дар ин бора 

баъзе муҳаққиқон оид ба ибораи «шахсияти виртуалӣ» сухан ронда (Н. 
Dӯқing), фарқияти онро аз шахси воқеӣ баѐн намудаанд. Дар робита ба 
ин якчанд саволҳо ба миѐн меоянд:  

 Дар ҷомеаи иттилоотӣ инсон бо кадом мушкилот рӯ ба рӯ 
мешавад?  

 Раванди мутобиқшавии инсон дар ҷомеа бояд чӣ гуна бошад, ки 

дар он технологияҳои иттилоотӣ ва иттилоотӣ нақши муҳим доранд?  
 Оѐ инсон дар чунин муҳити атроф шахсияти худро нигоҳ дошта 

метавонад?   
Ҷамъият ва фарҳанги он дигаргуниҳои иҷтимоӣ ва техникиро аз 

сар гузаронида истодаанд, ки таҳти таъсири он тавсифи шахс тағйир 
меѐбад. Пайдоиши ҷомеаи иттилоотӣ як қатор падидаҳои манфиро ба 
вуҷуд меорад, ки ба он хусусияти дусамтаро медиҳанд. Олимон нуқтаи 

назари худ дар бораи таъсири иттилоотониро ба мутобиқшавӣ ва 
ташаккули шахсият дар ин намуди нави ҷомеа баѐн намудаанд. Аз як 
тараф, технологияҳои муосири иттилоотӣ барои инсон самтҳои нави 

дониш, имкониятҳои дастрасӣ ба иттилоот ва донишро мекушоянд, ки 
тавассути он шахсият метавонад мавқеии худро муайян кунад, 
иқтидори эҷодии худро дарѐбад ва сифати зиндагиро беҳтар созад. 
Тарафи мусбат он аст, ки арзиш ва аҳамияти иттилоот, дониши илмӣ, 

сарфи назар аз он ки аз куҷо омадаанд, меафзояд. Ҳамзамон, оқибатҳои 
манфии таъсири ҷомеаи иттилоотӣ ба ташаккул ва рушди шахс низ 
қайд карда мешаванд.  

Шахсият дар ҷомеаи муосир дар муҳити сели иттилоотӣ ташаккул 

меѐбад, ки дар он раванди иттилоотонӣ тамоми соҳаҳои фаъолияти 
иҷтимоии ҷомеаро фаро гирифтааст. Муҳити иттилоотӣ шакли нави 
фарҳангро ба вуҷуд меорад, ки дар он технологияҳои иттилоотӣ ва 
коммуникатсионӣ роҳи махсуси мавҷудият ва фаъолияти инсон шуда 

истодаанд. Ҷараѐни ғайримантиқӣ, пешгӯинашаванда ва гузаранда 
боиси тағйироти сифатии услуби тафаккур, арзѐбӣ ва дарки воқеият аз 
ҷониби инсон мегардад. Интернет, васоити ахбори омма, шабакаҳои 
иҷтимоӣ, телевизион, радио доимо иттилоотро интиқол медиҳанд ва 

ҳар як шахс, бидуни хоҳиш, ба ин соҳаи иттилоотӣ ҷалб мешавад.  Ин 
аллакай як раванди объективӣ аст. Фишори иттилоотӣ ба ҳаддест, ки 
шахс дар фазои иттилоотӣ гум мешавад. С.И. Дука чунин мешуморад, 
ки ‚иттилооти аз ҳад зиѐд ва суст ба низом даровардашуда боиси 

азхудкунии сусти миқдори ками он мегардад‛ [4, 103]. Маълумоти 
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гирифташуда на танҳо суст азхуд карда мешавад, зиѐда аз ин, инсон 

вақт надорад, ки дар асоси таҳлилҳо хулосаи худро барорад, ғояи худ, 
тасвири худро дар бораи ҷаҳон дар бораи рӯйдодҳо ташаккул диҳад. 

Дар байни ‚спамҳои иттилоотӣ‛ маълумоти даркориро ѐфтан 

душвор аст. Дар аксари ҳолатҳо, дар ҷараѐни ҷустуҷӯи иттилоот, шахс 
зери фишори доимии иттилоотӣ қарор мегирад, ҳисси ошуфтагӣ, 
кӯшиши фарогириро дорад. Миқдори зиѐди иттилоот ба тарзи парешон 
амал карда, ба соҳибшавии донишҳои нав монеа эҷод менамояд.   

Дар робита бо пайдоиш ва рушди технологияҳои иттилоотӣ, нақш 
ва таъсири иттилоот ба шуури ҷамъиятӣ афзуда, онро ба воситаи 
муҳимтарини идоракунии шуури одамон табдил медиҳад. Бо 
дарназардошти ҳама ҷанбаҳои иттилоот, ба хулосае омадан мумкин 

аст, ки ба ҷои дониши ҳақиқӣ ва таҷрибавии асоснок дар ҷомеа, 
маълумоти абстрактӣ, холӣ, зиддиятнок амал мекунанд, ки ба одамон 
таъсири манфӣ мерасонад. 

Дастрасии иттилооте, ки аз ҷониби шахс фароҳам оварда шудааст. 

– нигаҳбонии он, табиатан ҷолибиятро ба инсон коҳиш медиҳад ва 
онҳоро бо усули муошират иваз мекунад, масалан, омӯзиш тавассути 
веб-сайт, омӯзиши on-linӯ ва ғайра. 

Мушкилоти гум кардани шахсияти фарҳангӣ ҳамчун як омили 

давлатсоз дар давлатҳои нави соҳибихтиѐр муаммои ҷиддӣ боқӣ 
мемонад. Аз ин рӯ, мутобиқшавӣ ва ташаккули шахсияти комил бо 
назардошти фарҳанг ва анъанаҳои миллӣ дар чунин шароит хеле 
мушкил аст. 

Интернети ҷаҳонӣ дар ташаккули меъѐрҳои ахлоқӣ ва арзишии 
насли наврас таъмри манфиро низ дорад. Аксар вақт, наврасони 

нокомил, асосҳои ахлоқӣ ва пояҳои ахлоқии худро надоранд, қурбони 
маълумоти манфӣ мегарданд, ки шахсияти наврасро вайрон мекунанд. 
Азбаски парвариш ва ҷамъиятии инсон имрӯзҳо асосан тавассути 
интернет рух медиҳад, инсон бо маълумоти ҳам муфид, ҳам маърифатӣ 

ва ҳам мусбат, инчунин бо иттилооти манфӣ, бефоида ва вайрон, ки 
зӯроварӣ, барангехтани кинаву адовати нажодӣ, миллӣ ва мазҳабиро 
дар бар мегирад, рӯ ба рӯ мешавад. Ин метавонад ба таври манфӣ дар 
шуур ва рафтори як шахсияти номаълум инъикос ѐбад. Фоизи зиѐди 
ҷавононе, ки аз гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон барои мубориза бо ҳизбу 
ҳаракатҳои мамнӯъ ҷалб карда шудаанд, аз имкониятҳои технологияи 

интернетӣ истифода кардаанд. Л.В. Аверин афзалияти нақши 
Интернетро дар паҳн кардани ғояҳои экстремистӣ таъкид мекунад: 
‚Давлати Исломӣ як ‚империяи ВАО‛ -и хеле пурқудрат ва фарогирро 
таъсис дод, ки як қатор агентиҳои ВАО-ро дар бар мегирад, ки ҳамаи 

намудҳои асосии маҳсулоти иттилоотии босифатро истеҳсол мекунанд. 
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Шабакаи калидии паҳнкунии он Интернет аст» [1, 86]. Маълумоти 

ноустувор, зиддиятнок ва номуташаккиле, ки ба зеҳни наврас меафтад, 
ба ташаккули шахсияти баробари ноустувор ва зиддиятнок мусоидат 
мекунад.  

Дар ҷомеаи анъанавӣ иттилоот аз насл ба насл бо урфу одатҳо 

тасдиқ карда мешуд, аз ин рӯ, маълумоти бадастомада бехатар буда, 
ҳангоми интихоб кори махсуси таҳлилиро талаб намекард. Ҷамъияти 
муосир ба фард имконият фароҳам меорад, ки миқдори зиѐди 
иттилоотро интихоб карда, бо ин нақш ва масъулияти худи шахс ва 

мураккабии қарорҳои қабулкардаашро баланд бардорад. 
Барои омода сохтани инсон ба ҳаѐт ва кор дар ҷомеаи иттилоотӣ, 

пеш аз ҳама, сатҳи маърифатро баланд бардоштан ва фарҳанги 
иттилоотии шахс ва тамоми ҷомеаро ташаккул додан зарур аст. Сатҳи 

таҳсилот ба танзимгаре табдил меѐбад, ки ба муносибати таҳлилӣ ва 
интиқодӣ имкон медиҳад. В.С. Грехнев таҳсилотро шарти зарурии 
рушди шахсият ва ҷомеа мешуморад: «маориф инчунин созандагӣ, 
ташаккули шахсияти инсон ҳамчун ченаки мувофиқати иҷтимоӣ ва 

фард дар ҳар як мардум аст. Интиқоли таҷрибаи аз ҷиҳати ҷамъиятӣ 
муҳим, ки инсоният ҷамъ овардааст, таълим ва дар ҷомеа зиндагӣ 
карданро меомӯзонад, аммо он барои омода сохтани онҳо ба оянда, ки 

тамоюлҳои он имрӯз гузошта мешаванд, зарур аст» [3, 90]. Шахси 
таҳсилкарда метавонад озодона дар ҷараѐни гуногуни иттилоот сайр 
кунад, онро ба низом дарорад, барои худ маълумоти муҳим ва муфидро 
интихоб кунад ва бо он амал кунад. Бо баланд бардоштани сатҳи 

маълумот ва ташаккули фарҳанги иттилоотӣ, мумкин аст аз 
муқовимати фарҳангҳо пешгирӣ карда, ҳуввияти миллии халқҳо, 
асолати фарҳангҳо ва анъанаҳои миллӣ ҳифз карда шавад. 

Дар ҷаҳони муосир, давлатҳои собиқ ИҶШС, ки дигаргуниҳои 

иҷтимоӣ ва техникиро аз сар мегузаронанд, ба раванди иттилоотонӣ 
фаъолона ворид мешаванд. Инфраструктураи иттилоотӣ рушд карда 
истодааст: Интернет, алоқаи мобилӣ, телевизиони рақамӣ, 
робототехника, компютерикунонӣ, захираҳои иттилоотӣ ва ғайра, ки 

қисми таркибии фазои иттилоотӣ ва коммуникатсионии ҷомеаи муосир 
мегарданд. Вуруди давлатҳо ба ҷомеаи иттилоотӣ як раванди ногузир 
аст, ки нишондиҳандаи шиносоӣ бо технологияҳои муосири иттилоотӣ 
мебошад. Рушди технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

шароити зарурии ҳамкории иттилоотӣ байни давлат, ҷомеа ва шахсро 
фароҳам меорад, ба фаъолияти самараноки механизми давлатӣ, 
ташаккули иттилооти кушод, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шахсият мусоидат 
мекунад. 
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Аммо, барои он ки инсон дар ҷомеаи нав муваффақ шавад, дар ӯ 

малакаҳои тафаккури танқидиро инкишоф додан лозим аст, то вай 
имконият пайдо кунад, ки ба иттилоот интихобан муносибат кунад. 
Э.Тоффлер се малакаеро, ки ҷомеаи иттилоотӣ талаб мекунад, муайян 
мекунад, ки инҳо «қобилияти омӯзиш, қобилияти муошират, қобилияти 
интихоб» мебошанд [6, 450]. Бо имкони интихоби иттилооти гуногун, 
шахс бояд қобилияти интихоб кардани онро дошта бошад ва аз 

дастрасии он, ки ҷомеаи иттилоотӣ фароҳам овардааст, самаранок 
истифода барад, ҳамчунин самти хоси худро барои фаъолият ва 
мустақилият барои зуҳури фаъолияти шахсӣ ва худидоракунӣ соҳиб 
бошад. 

Хулоса, бояд қайд кард, ки рушди ҷомеаи иттилоотӣ бо тамоми 
аломатҳо ва зуҳуроти он як раванди ногузир буда, ба пайдоиши фазои 
сифатан нави ташаккули шахсият низ таъсир мерасонад. Вокуниши 
муносиб ба даъвати ҷомеаи иттилоотии шахсияти муосир, ба тақдири 

он, аз таҷдиди назар кардани бисѐр ҷанбаҳои ҷомеасозии инсон ва 
дарки зарурати мутобиқ шудан ба шароити нав, ҳалли мушкилоти 
пайдошуда дар роҳи ҷомеаи иттилоотӣ нерӯи инноватсионии шахс 
вобаста мебошад. Муҳимтарин талабот барои шахсият дар тамаддуни 

иттилоотӣ ин огоҳ будани ӯ дар робита бо иттилоот ҳамчун объект 
мебошад. 
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муносибатњои байналхалќї 
 

НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ 
БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

 
Воқеан, фаъолияти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тољикистон муњтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба хотири муаррифӣ намудани Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ 
тавассути фарҳанги оламгири халқи тоҷик шоистаи таҳсин аст.  

Яке аз корњои асосї ва муњиме, ки давлат ва њукумат бо сарварии 
фарзанди фарзонаи миллат муњтарам Эмомалї Рањмон ба анљом 
расонид – ин баргардонидани гурезагон ба ватан ва бастани 
Созишномаи сулњ ва ризояти миллї аз 27 июни соли 1997 ба њисоб 
меравад. Ин рўз тақрибан 70 ҳазор гурезаҳои тоҷик дар лагерҳои 
гурезаҳои Афғонистон буданд (Мазори Шариф, Шерхон Бандар, 
Қундуз, Ташкурган, Талукан). Бояд ќайд намуд, ки натанњо 
гурезагонро ба ватан баргардонид, балки барои зисту зиндагонии онњо 
тамоми шароитњоро, ки дар њамон ваќт аз дасти Њукумати њамонваќта 
омадаро расонид. Борњо дар баромадњои худ Президенти кишвар 
ѐдовар шудаанд, ки дар натиљаи љанги шањрвандӣ дар хазинаи давлат 

ягон маблағи кофӣ вуҷуд надошт. Бо вуљуди ин њама мушкилињо 
шањрвандони кишвар, ки дар миѐни онњо љавонон низ кам набуданд ба 
ватани худ баргардонида шуданд.  

Аз оғози соли 1993 роҳбарияти ҷумҳурӣ барои кор бо гурезаҳо 

гурӯҳҳои корӣ фиристод [1, 35]. Ин амали анљомдодаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шоистаи љоизаи «Нобел» ва 
ибрат мебошад. 

Сиѐсати хирадмандонаи Пешвои миллат муњтарам Эмомали 
Рањмон бањри мустањкам намудани муносибатњои байналхалќии 
Тољикистон, таъмини сулњу суботи кишвар роњандозї гардидааст  [3, 
7]. 

Пешвои миллат муњтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали 
фаъолияташон ба ҳайси Роҳбари давлат омодагии Тоҷикистонро 

ҷиҳати иштироки фаъолонаи он дар баррасӣ ва ҳаллу фасли 
муҳимтарин муаммоҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ иброз намуда буд. 
Инчунин таљрибаи раванди сиѐсии љањонї нишон медињад, ки 
Тољикистон барои њимояи манфиатњои геополитикї ва тањкими маќом 
ва наќши худ дар низоми навини олам кўшиши зиѐд ба харљ  медињад  
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[5, 137]  

Тоҷикистон ибтикорҳои гуногуни байналмилалиро дар ҷодаи 
таҳкими сулҳу субот, мубориза бар зидди терроризму ҷинояткории 
фаромиллӣ, ҳалли масъалаҳои глобалии иқтисодию иҷтимоӣ ва экологӣ 

ҳамаҷониба ва пайгирона дастгирӣ намуда, худ низ ҳамчун 
ҳаммуаллиф ва муаллифи силсилаи ташаббусҳо дар доираи созмонҳои 
мухталифи байналмилаливу минтақавӣ баромад менамояд. 

Дар ин раванд ташаббусҳои байналмилалии Президенти ҷумҳурӣ 

муњтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҳалли силсилаи масъалаҳои 
иқтисодӣ, амниятӣ ва экологӣ дар Созмони милали муттаҳид, Созмони 
амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони Конфронси исломӣ, Созмони 
хамкории Шанхай ва ҳамоишҳои дигар сохторҳои минтақавию ҷаҳонӣ 

мавқеи хоссаро ишғол менамоянд. Имсол аз таъсисѐбии Созмони 
ҳамкории Шанхай бист сол сипарӣ мегардад. Тоҷикистон ҳамчун яке аз 
муассисони Созмони ҳамкории Шанхай аз рӯзҳои аввали таъсис 
ѐфтани он дар пешрафту такомули ин созмон саҳми босазо гузошта 

истодааст [4]. 
Ин ибтикорҳо ҷиҳати ҷалб намудани таваҷҷуҳи ҷомеаи 

байналмилалӣ ба масъалаҳои мубрамтарини ҷаҳони муосир – хавфу 
ситезаҳои афзоишѐбандаи терроризми байналхалқӣ, вусъати гардиши 

маводи мухаддир, норасоии оби тоза ва дигар мушкилиҳое, ки дар 
иртибот ба он эҷод шудаанд, ба яке аз самтҳои муҳим ва самараноки 
сиѐсати хориҷии кишвар табдил ѐфтаанд. Дар ин қарина, тайи чанд 
соли охир Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти  Ҷумҳурии Тољикистон муњтарам Эмомалӣ Раҳмон 
силсилаи ташаббусҳоро бахшида ба истифодаи захираҳои обӣ 
пешниҳод намуд, ки аз ҷониби СММ истиқболи тамом пайдо карданд. 

Ин ташаббусҳо ба яке аз самтҳои муҳими робитаҳои Тоҷикистон бо ин 
созмон ва ҷалб намудани таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мушкилоти 
ҷойдошта дар ин соҳа табдил ѐфтанд (дар бораи иқдомоти муњтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар самти «дипломатияи об» дар бахши алоҳидаи ин 

китоб сухан хоҳад рафт). Ғайр аз ин, Роҳбари Тоҷикистон роҷеъ ба 
чандин мушкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ки барои амнияту 
суботи ҷомеаи ҷаҳонӣ мушкилоти нав эҷод мекунанд, гаштаву 
баргашта масъалагузорӣ карда буданд. Аз ҷумла, як силсила таклифҳо 

ба дастгирӣ намудани кишварҳои қафомонда ва баланд бардоштани 
сатҳи зисту зиндагии онҳо дахл дошт. Ин таклифҳо гуногун буда, 
мақсад аз онҳо баланд бардоштани зарфияту имконияти кишварҳои 
ниѐзманд ба хотири мустақилона ҳаллу фасл намудани мушкилотҳои 

онҳо мебошад. 
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Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тољикистон борҳо иброз доштанд, ки Тоҷикистон қатъиян 
зидди терроризми байналмилалӣ дар ҳамаи шаклҳояш буда, 
муттаҳидсозии талошҳои ҷомеаи ҷаҳониро дар сатҳи глобалӣ, 

минтақавӣ ва миллӣ ҷонибдорӣ менамояд. Дар ҳамин асос Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қатъномаҳои дахлдори Шӯрои Амнияти СММ ва 
Стратегияи зиддитеррористии глобалии Созмони милали муттаҳидро 
дастгирӣ намуда, бар замми ин роҷеъ ба пурзӯр кардани мубориза бар 

зидди терроризм дар сатҳҳои гуногун таклифу тадбирҳо пешниҳод 
кардааст, ки дар ин бора алоҳида сухан меравад. 

Ҳамин тавр, таҳти сиѐсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тољикистон 

муњтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон мавқеи худро дар сиѐсати 
байналмилалӣ ва ҳаллу фасли мушкилоти сайѐра мустаҳкам сохта, ба 
доираи ҳамкориҳои худ давлатҳои бисѐрро ворид намуд ва бо 
дарназардошти манфиатҳои миллӣ тавозуни муносибатҳо ва 

манфиатҳои худро таъмин кард. Сиѐсати ‚Дарҳои боз‛ меҳвари сиѐсати 
хориҷии Тоҷикистонро таҷассум мекунад. Натиҷаҳои пурмаҳсули ин 
сиѐсат чунинанд: 

1) Ҳар сол миѐни Тоҷикистон ва беш аз 100 кишвари ҷаҳон 
табодули мол сурат мегирад. Соли 2013 Ҷумҳурии Тоҷикистон узви 
комилҳуқуқи яке аз созмонҳои бонуфузтарини дунѐ – Созмони 

умумиҷаҳонии савдо гардид; 
2) То имрӯз Тоҷикистон бо кишварҳои гуногуни олам беш аз 1200 

ҳуҷҷати дуҷониба ба имзо расонидааст, ки масъалаҳои муносибату 
ҳамкориҳои дуҷонибаро дар соҳаҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, ҳарбӣ-

техникӣ, амният, илм, фарҳанг, маориф, тандурустӣ, сайѐҳӣ ва дигар 
самтҳоро фаро мегиранд; 

3) Ташаббусҳои сиѐсӣ, аз ҷумла ҳаллу фасли мухолифати 
шаҳрвандӣ тариқи гуфтушунид, мусоидат ба ҳалли мушкилоти сиѐсиву 

иқтисодӣ ва иҷтимоии Афғонистон, рушди ҳамкориҳои минтақавӣ, як 
зумра ташаббусҳо оид ба истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ ва 
ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика, мубориза бар зидди терроризм, 
экстремизм ва қочоқи маводи мухаддир, инчунин дигар пешниҳодҳои 

арзишманди роҳбарияти Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ 
ҳамовозӣ ва дастгирӣ пайдо намудаанд; 

4) Тоҷикистон бунѐнгузори форматҳои нави муколама дар доираи 

кишварҳои форсизабон (сегонаи Тоҷикистон-Афғонистон-Эрон) ва 
кишварҳои ‚Чаҳоргонаи Душанбе‛ (Тоҷикистон-Россия-Афғонистон-
Покистон) мебошад; 

5) Ташаббусҳои роҳбарияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об, 
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ки аз ҷониби Созмони милали муттаҳид дастгирӣ ѐфта, самти 

фаъолияти ҷомеаи ҷаҳониро аз баррасиву изҳори мақсад ва эълони 
уҳдадориҳо ба иҷрои чораҳои амалӣ равона кардаанд. Ташаббусҳои 
зерин дар маҷмуъ ҳадафи стратегии навро барои инсоният ва таъмини 

ҳаѐти арзандаи одамон эҷод намуданд: 
6) ‚Соли байналмилалии оби тоза, соли 2003‛; 
7) ‚Даҳсолаи амалиѐти байналмилалии ‚Об барои ҳаѐт‛ солҳои 

2005-2015; 
8) ‚Соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об, 2013‛. Бо 

ибтикори ҷониби Тоҷикистон Соли ҳамкориҳо дар соҳаи об эълон 
шудани соли 2013, мафҳуми дипломатияи обро ба сатҳи амалӣ боло 
бароварда, онро бо таркибаи воқеӣ мукаммал намуд: ғояи дипломатияи 
об аз фаҳмиши анъанавӣ ѐ классикии он фарқ дошта, роҳандозии чунин 

технологияҳои нави гуфтушунидро тақозо мекунад, ки онҳо тавонанд 
ба анҷоми муваффақонаи ихтилофу муноқишаҳо оид ба идора ва 
истифодаи захираҳои оби дарѐҳои фаромиллӣ мусоидат намоянд; 

9) Даҳсолаи амалиѐти байналмилалӣ амал ‚Об барои рушди 

устувор‛ дар солҳои 2018-2028.  
Дар ҷумҳурӣ ва берун аз он чорабиниҳои зиѐди фарҳангӣ ва 

ҷашнҳои бузургдошти фарзандони барӯманди миллат баргузор 

мешаванд, ки ба шинохти тоҷикон, таъриху фарҳанг ва дороиҳои 
маънавии ин миллати куҳанбунѐд мусоидат мекунанд. Ба ин маънӣ 
муњтарам Эмомалӣ Раҳмон нахустин сарваре дар таърихи навини 
тоҷикон маҳсуб мешавад, ки дар худшиносиву худогоҳии миллат 

марҳилаи комилан тозаеро эҷод намуд ва мақоми тоҷикону 
Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ рифъати воқеӣ бахшид. Ҳамаи 
ин дар маҷмӯъ шароит фароҳам меоварад, ки дипломатҳои тоҷик 
ҷиҳати боз ҳам вусъат бахшидани корҳо ба хотири татбиқи сиѐсати 

хориҷии ҷумҳурӣ, ки бунѐдгузор ва тарроҳи он барҳақ муњтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аст, фаъолияти худро густардатару сермаҳсултар 
ҷараѐн бахшанд.  

Инчунин, мо ифтихор дорем, ки Тоҷикистон, барҳақ, ватани 

Наврӯз, Сада, Тиргон ва Меҳргон аст. Ҳар кадоме аз ин ҷашнҳо 
таърихи беш аз 6000 – сола дорад ва ин далел низ боиси ифтихори мост, 
ки Наврӯзи бостонӣ имрӯз ҷашни ҷаҳонӣ гардидааст[4]. 

Ҳамин тариқ, бо шарофати роҳбарӣ ва паҳнои тафаккури 
давлатдории Эмомалӣ Раҳмон дар иртибот ба рӯйдодҳои ҷумҳурӣ ва 
таҳаввулоти геополитикии замони муосир сиѐсати хориҷии мутавозин 

ва доманадоре шакл гирифта, такомул ѐфт, ки барои ҳифзи 
манфиатҳои олии миллату давлат муваффақона хизмат мекунад. Имрӯз 
тоҷикон ба шарофати ҳидоят ва роҳнамоии сарвари хирадманди хеш 
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Эмомалӣ Раҳмон мақом ва рисолати худро дар дунѐи муосир пайдо 

намуд ва дар ҷодаи шинохти оламу оламиѐн гомҳои устувор 
ниҳодаанд, дарҳои пӯшида ва марзҳои бастаи худро ба истиқболи 
дӯстони дерин ва ҳамѐрони навин боз кардаанд. 

Њар яки мо имрўз бояд аз як гиребон сар бароварда, пайрави 
сиѐсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бошем. 

Амалњои анљомдодаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
на танњо барои шањрвандони мо ва алалхусус љавонон, балки барои 
кулли башар намунаи ибрат мебошад. 
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РУШДИ САНЪАТИ МЕЪМОРӢ ДАР АСРҲОИ ХI-ХII 
  
Давраҳои ҳукмронии Ғуриѐн, Салчуқиѐн, Ғазнавиѐн ва 

Хоразмшоҳиѐн барои пешравии маданияти моддии он давра заминаҳо 
гузошта буд.  

Бо вуҷуди нооромиҳо биноҳо ва қасрҳои гуногун сохта мешуданд 

ва асосан ба чашм биноҳои динӣ монанди мадрасаю масчидҳо ба назар 
мерасид. Ин биноҳо аз биноҳои пешин, бо он фарқ мекард, ки дар 
фасади он, пештоқҳо илова карда шуда буданд. Баъдан бо 
кандакориҳои нозук, аз сафол ороишҳои зебо часпонида мешуд. 

Гунбазҳои ҳархела ва аркҳо бо як санъати беҳамто, сохта шуда, намуди 
онро хеле ҷолиб мекард. Дар сарзамини тоҷикон биноҳои масчиду 
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мадарасаҳое сохта шудаанд, ки аз якдигар бо зебоиву шаҳоматашон 

фарқ мекарданд. Чунин мемориҳои нодире, ки то ба имрӯз омада 
расидаанд ба мисли масчиди Деггарон (асри ХI), Тирмиз (ХI), 
Намозгоҳ (ХII), Исфаҳон (ХII), Марв (ХII) ва монанди инҳо мебошанд 

[1, 45]. 
Боз ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки биноҳои бисѐре дар он 

замон, мисли мақбараҳо сохта шудаанд. Устоҳо асосан мақбараҳоро аз 
хишти пухта сохта, бо гунбазҳои гуногуншакл  зебо мегардониданд. Аз 

он давра ба мо мерос мондаанд, ба мисли мақбараи ‚Аламдор‛ (ХI), 
мақбараи Масъуд ва Маҳмуди Ғазнавӣ дар Ғазна (ХI), мақбараи 
Султон Санҷар дар Марв (ХII), мақбараи Хоҷамашҳад дар ноҳияи 
Шаҳритус (ХI-ХII) ва монанди инҳо [2, 120].  

Рушди санъати кандакорӣ аз чӯбу гил ва кандакориҳои беҳтарине 
дар он биноҳо дида мешуд. Боз биноҳое сохта мешуданд, ки дар асрҳои 
ХI-ХII онҳоро манораҳо меномиданд. Шакли онҳо гуногун буда, барои 
гузаронидани маросимҳои динӣ ва барои дидбонии сарҳади давлатӣ ва 

ғайраҳо сохта мешуд. Машҳуртарини онҳо дар асри ХI ва ибтидои асри 
ХII, ки то ҳозир вуҷуд доранд, манораи Калони Бухоро соли 1127, 
манораи Домғон 1058, манораи Давлатободи Балх 1108-09, манораи 
Узганд асри ХI ва ғайраҳо мебошанд.  

Ҳамаи он манораҳо яке аз дигаре зебою буда, дар байни онҳо 
Қутб-манораи Деҳлӣ бо шукӯҳу шаҳомати худ беҳамто буд ва асосан аз 
санг сохта шуда, баландтарин манора ҳисобида мешуд, ки он дар 
замони ҳукмронии Ғуриѐн қомат афрохта буд.  

Халқ асосан хонаҳои худро дар он давра бо як намуди оддиѐна аз 
похсадевор (лойдевор) барои худ месохтанд. Дар манотиқи кӯҳӣ бошад, 
мардум хонаҳои худро асосан аз санг месохтанд. Қасрҳо, масчидҳо, 

мақбараҳо ва дигар биноҳо хеле хуб сохта шуда буд, дар асрҳои ХI-ХII. 
Биноҳои (қасрҳои) ҳокимони Хутул (ҳозира Ҳулбук), Тирмиз ба 
санъатҳои кандакорӣ зеб дода шуда буд.  

Бо як намунаи зебои замонавӣ мақбараи Хоҷанахшрон дар ноҳияи 

Турсунзода, дар деҳаи Сайѐти ноҳияи Қубодиѐн-мақбара, дар вилояти 
Чагон-мақбараи Оқ-Остона бисѐр диққатҷалбкунанда сохта шудааст. 
Манораи Арслонхон (соли 1127), ки баландиаш 50 метр аст ва масчиди 
Намозгоҳ, ки меъмории таърихӣ ҳисоб меѐбад, қомат афрохтаанд. Дар 
асри ХI-ХII аз ноҳияи Ашт, табақе аз масчиди он ҷо, ки то ба имрӯз ба 
мо расидааст, ѐфта шудааст, ки бо як намунаи санъати кандакорӣ дар 

чӯб хеле хуб истифода шудааст.  
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Бояд гуфт, ки дар асрҳои ХI ва ХII намудҳои санъат ба як дараҷаи 

баланд тараққӣ ѐфта буд, ки ин аз пешравии фарҳанги моддӣ шаҳодат 
медиҳад. 

Пешравиҳо оиди шаҳрсозӣ, бештар дар аҳди Салчуқиѐн ва 

Ғазнавиѐн бо як мароми хуб идома меѐфт. Бояд қайд кард, ки дар 
Марв, Балх, Ғазна ва дигар ҷойҳо, биноҳои зебо, масчиду мадрасаҳо, 
қасрҳо ва дигар иншоотҳо қомат афрохта буданд. 

 
Пайнавишт: 

1. Турсунов О.Н. ‚Таърихи тоҷикон‛. Хуҷанд. 2001.-787с 
2. ‚Сомониѐн дар оинаи таърих‛. Хуҷанд. 1998.-669с 
3. Ҳазратқулов М. ‚Ориѐҳо ва таммаддуни ориѐӣ‛. Душанбе.2006.-557с 

 
 

Нурмаҳмадов Ю .Ш., 
дотсенти кафедраи 

таърихи халқи тоҷик 

 

ҲАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ ФАХРУДДИНИ РОЗӢ 
 

Абӯабдуллоҳ Муҳаммад ибни Умар ибни Ҳусейн ибни Ҳасан 

Табаристони Розӣ, соли 543 (1148-1149 мелодӣ) дар шаҳри Рай чашм ба 
дунѐ кушодааст. Аз сарчашмаҳо маълум аст, ки номаш Абӯабдуллоҳ 
буда, лақабаш Фахруддин мебошад. Бештар бо номҳои Имом Розӣ, 
Фахри Розӣ, Ибни хатиби Рай маълуму машҳур шудааст. Номи 

падараш Зиѐуддин, хатиби шаҳри Рай мебошад. Дар баъзе мавридҳо 
Розиро ҳамчун Ибни Хатиби Рай ба забон мегиранд. Ному насаби 
гузаштагони ӯ ба халифаи аввали мусалмонон, Абӯбакри Сиддиқ ѐдрас 
мешавад. Аз гуфтаи баъзе таърихшиносон, ки онҳо дар шаҳри Рай 

зиндагӣ мекардаанд, вале, асосан аз ҷомеаи Табаристон мебошанд [4,1]. 
Имом Розӣ дар синни 62 солагиаш, баъд аз беморие дар шаҳри 

Ҳирот, рӯзи душанбе якуми моҳи шавволи соли 606 ҳиҷрии қамарӣ 
(1209 мелодӣ) дар шаҳри Ҳирот вафот кардааст. Розӣ дар деҳае ба номи 

Муродхон, дар баъзе сарчашмаҳо Маздохон, ки дар наздикии кӯҳи 
Масоқит ба хок супурда шудааст. Аз ишораи баъзе муаррихон гӯѐ, ки 
байни ӯ бо як гурӯҳи ‚Карромия‛ пайваста, баҳсҳову мунозираҳо ва 

нофаҳмиҳои ақидавии гуногун ба вуҷуд омадааст, ки асоси заҳролуд 
шудани Розӣ ва вафоташ гардидааст. Солҳои 585 мавриди ҳуҷуми 
Карромия, ки ӯро, яъне муртад ва мулҳид меҳисобиданд ва ҷони солим 
ба дар бурд, баъдан соли 606 аз дунѐ падруд гуфт. Аз сарчашмаҳо 
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маълум шуд, Карромиѐн Розиро заҳролуд намудаанд. Фахруддини Розӣ 

дар рӯзҳои охири умраш як рубоиро эҷод менамояд: 
Ҳаргиз дили ман, зи илм маҳрум нашуд, 
Кам монд зи асрор, ки мафҳум нашуд. 

Ҳафтоду ду илм дарс хондам шабу рӯз, 
Маълумам шуд, ки ҳеҷ маълум нашуд. 

Дар баъзе сарчашмаҳо мисраи сеюму чорум  ин тавр оварда 
шудааст. 

Ҳафтоду ду сол дарс гуфтам шабу рӯз, 
Маълум шуд, ки ҳеҷ маълум нашуд. 

Яке аз шоир ва муҳаққиқи афғон Халилулоҳи Халили дар ‚Осори 
Ҳирот‛ ин рубоиро, аз ашъори Розӣ ҳисоб карда, чунин мегӯяд, ки як 
замоне ин мисраҳои рубои катибаи мазори Розӣ гаштааст [1,85]. Як 

васиятномаеро аз Розӣ чунин баѐн намудааст. Бинобар ин соҳиби 
‚Табақот-ул-атиббо‛ ва ‚Табақот-уш-шофиияҳ‛ дар асарҳояш матни 
онро рӯи варақ оварда буд. Розӣ ин васиятномаро ҳашт моҳ пеш аз 
маргаш, яъне тахминан дар рӯзҳои 21 муҳаррами соли 606-ҳиҷрии 

қамарӣ, арз ба шогирдаш Иброҳим ибни Абӯбакр ибни Алии 
Исфаҳони гуфтааст ва Абӯбакр онро ба худ қабул кардааст. Асосан ин 
васиятнома дарбаргирандаи баъзе фикру хулосаҳои Розӣ оиди дин, 
фалсафа ва Қуръон мебошад. Аз ҷумла, чунин баѐн шудааст: ‚Ман 

тамоми усулҳои калом ва роҳҳои фалсафаро аз худ кардам, вале он 
қаноат ва тасаллоеро ки аз хондани Қуръон фаҳмидам, аз омӯхтани 
онҳо ҳеҷ чиз нафаҳмидам‛. 

Баъдан арз ва дархост ба шогирдонаш дар бораи нигоҳубини 

фарзандонаш муроҷиат кардааст. Дигар дархости ӯ аз ҷумлаи 
шогирдон ва наздиконаш чунин будааст, ки ҷанозаи ӯро баъд аз марг, 
бе шукуҳу шаҳомат, балки соддаю оддиѐна, тибқи нишондоди шариат 
адо карда, ҷасадашро дар деҳаи Маздохон наздикии кӯҳи Масоқит 

қабр кунанд ва дар ҳаққаш дуо кунанд. Баъди таҳаввулоти охир дар 
Афғонистон, дар соли 1374 м мазори Фахруддини Розӣ таввасути яке аз 
тоҷирони Ҳиротӣ аз нав тарҳрезӣ карда мешавад. Умуман,  ҳоли ҳозир 

оромгоҳи Розӣ дар шаҳри Ҳирот, яке аз биноҳои бузурги таърихии ин 
шаҳр ба ҳисоб рафта, зиѐратгоҳи хосу оми халқҳо шудааст. Ӯ дар илм 
ва фанҳои замони худ, яке аз олимони машҳур ва номдори давр 
ҳисобида мешуд.  

Аввал, таълимоти ибтидоиро аз падараш гирифта, баъд то замони 
вафоти қиблагоҳаш, илмҳои сарфҳу наҳв, фиқҳу ҳадис ва тавсирро аз 
худ карда будааст. Сониян ба Сиҷистон сафар карда, як вақт дар назди 

Камоли Симнонӣ илмҳои гуногунро аз худ кардааст. Баъд ба Рай 
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бармегардад ва дере нагузашта, боз барои идомаи таҳсил  назди яке аз 

донишмандони ҳамон давр, Маҷдуддини Ҷелӣ,  ки аз шогирдони Имом 
Ғазолӣ будааст, ба Гелон ба сафар мебарояд. 

 
Пайнавишт: 

1. Абдулҳакими Табибӣ.Таърихи Ҳирот дар асри Темуриѐн. –Теҳрон, 1368 ш. 
2. Арабзода Н. Фахруддини Розӣ. – Душанбе: Ирфон, 1973. 
3. Муҳаммад ибни Умар Фахруддини Розӣ. Муқаддимаи Мафотеҳ-ул-ғайб. 

Бейрут, 1994. Ҷ.1 
4. Ҳенри Тумос. Бузургони фалсафа. Теҳрон, 1386 ш. 
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ЧЕЊРАЊОИ МОНДАГОРИ МИЛЛАТ ВА РОЊАНДОЗИИ 

ТАРБИЯИ МИЛЛИ ЉАВОНОН 
 

Дар «Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон 
омадааст: «тарбияи миллии шањрванд ташаккули тафаккури миллии 
шањрвандро дар назар дорад. Он ифтихор аз миллати хеш, эњтиром ва 
гиромї доштани таърих ва мероси фарњанги ниѐгон, урфу одат ва 
анъанањои арзишманди миллї ривољ додани забон, илм ва фарњанги 
миллї ва эњтироми миллатњои дигарро фаро мегирад». 

Ба љавонон, алахсус ба донишљўѐн омўзонидани унсурњои 
таркибии тарбияи миллї, рушди арзишњои миллї дар симои љавонон, 
такмил додани хислатњои беназирї инсонї барои камолоти шахсї 
зарур мебошад. Дар маънои том соњиби рўњияи арзишњои миллї 
доштан барои шукуфонии фардои миллат ва рушди давлати 
соњибистиќлол хеле ањамияти калон дорад. 

Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон оиди арзишњои 
миллї аќидањои пурмуњтаво пешнињод намуда, рисолати 
тарбиятгарони насли ояндасози кишварро дар адои ин вазифаи бузург 
арзѐбї карда таъкид доштанд: «Тарбияи насли миллатдўсту 
ватанпарвар, ки дар худ неруи созандагию бунѐдкориро таљассум 
менамояд, бояд чун омили муњимтарини тањкими пояњои давлатдорї, 
пешрафти љомеа ва таъмини зиндагии халќи бузургворамон арзѐбї 
гардад, зеро танњо шахси бомаърифат, бонангу номус, ватанпарвар ва 
миллатдўст ќодир аст, ки марзу бум, арзишњои волои аљдодї, 
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маънавиѐти халќи худро њифз намояд, барои ободии Ватан ва афзудани 
номи неки он талош варзад» [1]. 

Дар њидоят ва даъватњои Пешвои миллат баарзишњои зењнї – 
рушди иродаи ќавї, камолоти маънавї, худшиноси љавонон 
нигоронида шудааст: «Ватанро дўст доштан, аз он ифтихор кардан, 
барои њимояи он омода будан, ба ќадри сулњу субот, осудагиву вањдати 
миллї ва Истиќлолияти давлатї расидан, шукронаи соњибватаниву 
соњибдавлатиро ба љо овардан аз љумлаи арзишњое мебошад, ки 
љавонони мо бояд он дастури зиндагии њаррўзаи худ ќарор дињанд ва 
итминон дошта бошанд, ки танњо дар њамин сурат мо метовонем 
кишвари ободу пешрафта ва тавоно бунѐд намоем». 

Худшиносии миллї яке аз рукнњои асосии тарбияи камолоти 
маънавии љавонон аст, ки инро Сарвари давлат дар вохўрињояш ба 
љавонон таъкид менамоянд: «Худшиносии миллї ва ифтихори миллї 
њаргиз маънои онро надорад, ки мо худро ба дигар халќњо муќобил 
гузорем, зеро њар халќ дар таърих маќому манзалати хеш дошта, 
мувофиќи шароити љуѓрофию таърихи хеш дар бунѐди тамаддуни 
башарї сањм гузаштааст». 

Мояи ифтихор аст, ки тарњи сиѐсати кишвари соњибистиќлоли мо 
ва Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бар пояи андешаи 
расои миллї, эњѐи маънавию фарњангї ва худшиносии таърихї бунѐд 
гирифтааст. Пешвои мо парчамбардори нангу номуси миллї ва 
дурахшонтарин шахсияте њастанд, ки рисолати худшиносуву 
хештаншиносии миллї дар саропои фитраташон бо шукўњи тамом 
таљаллї кардааст. 

Худшиносии миллї танњо аз фарогирии иттилоти марбут ба 
таъриху фарњанг иборат нест, балки худшиносї иборат аз фарогирии 
донишу љањоншиносии миллии муттако бар андўхтањои назариву 
амалии ниѐгон аст, ки дар њазорон китобњо сабт шудаанд, њамчунин 
посдоштани таъриху фарњанг, расму оин, забону њунар, дин ва дигар  
арзишњои таърихиву фарњангї мањсуб мешавад [3, 4]. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба таври худогоњ ва 
љиддан диќќати ањли миллатро ба худшиносї, худогоњї ва шуури 
баланди милливу ватандорї љалб мекунанд. Ин ташаббуси Пешвои 
миллат дар роњи љалби таваљљӯњи љомеа ва махсусан љавонони кишвар 
ба худшиносї ва худогоњии миллї, ватандўстиву њтироми таъриху 
фарњанги гузашта хеле љиддиву усулист [7, 4-5]. 

Дар ин маврид Сарвари давлат шахсият ва симои як зумраи 
онњоро дар китоби «Чењрањои мондагор» ба ќалам додаанд.  
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Китоби мазкур маҳсули андешарониҳои амиқи муаллиф доир ба 

таъриху фарҳанги бисѐрасраи халқи тоҷик мебошад. Дар он доираи 
васеи масъалаҳои муҳими ҳоло наомӯхтаи таъриху тамаддуни халқи 
тоҷик ва чеҳраҳои баргузидаи он ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст ва 

мероси пурғановати фарҳангӣ ва марҳилаҳои асосии тақдирсози 
таърихи гузашта, ки дар ташаккули худшиносии миллӣ нақши бориз 
доранд, мавриди баррасии амиқ қарор гирифтааст. 

Мақолаҳои, китоб ба сарнавишти шахсиятҳои баргузидаи таърихи 

тоҷикон, пеш аз ҳама, ҳамчун субъекти таърихи миллат бахшида 
шудаанд, чеҳраи онҳо дар заминаи усулҳои иҷтимоиву фарҳангии 
маърифати шахсият ба қалам омада аст. 

Муаллиф дар офариниши чеҳраи шахсиятҳои таърихиву фарҳангӣ 

даставвал ба ин нукта таваҷҷӯҳ кардаанд, ки он афрод сарнавишти худ 
ва миллаташонро чӣ гуна сохтаанд ва чӣ гуна метавонанд ба имрӯзу 
ояндаи меросбаронашон ба василаи андешаҳову ормонҳояшон таъсири 
созанда бирасонанд. Дар шинохт ва арзѐбии чеҳраҳои таърихиву 

фарҳангӣ ҳамин нукта маҳаки эътибор будааст, ки моҳияти аслии 
ҷустуҷӯҳои соҳиби китобро муайян мекунад. 

Дар китоб ҳамчун чеҳраҳои мондагори таърихӣ, як қатор 
суханварон ва олимони классик, чун Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосим 

Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Носири Хисрав, Ҷалолуддини Балхӣ, 
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Камоли Хуҷандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, 
Мирзо Абдулқодири Бедил, Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ муаррифӣ 
гардидаанд. Ҳамчунин, зиндагиномаи қаҳрамонони Тоҷикистон 

Садриддин Айнӣ, Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Бобоҷон 
Ғафуров, Мирзо Турсунзода зикр ѐфтаанд, ки воқеан дар бунѐди 
Тоҷикистони навин, дифои ҳуқуқи тоҷикон дар солҳои вазнини 

мавҷудияти миллат хидматҳои арзанда кардаанд. 
Пешвои миллат њаќиќати асли ибратомўзиро чунин баѐн 

намуданд, ки дањњо ва садњо фарзандони баору номуси халќро ном 
бурдан мумкин аст, ки барои озодї, ободї ва обрўи миллату 
истиќлолияти Ватани азиз фидокориву љоннисорињо кардаанд. Аз 
байни фарзандони сарсупурда эшон ду нафарро махсус ном мебаранд, 
ки барои ташаккули миллат, болоравии њисси худшиносиву ватандорї 
ва истиќлолияти тољикон хизмати бузург кардаанд. Он ду нафар устод 
Садриддин Айнї ва Бобољон Ѓафуров мебошанд [1]. 

Пешвои миллат бо эњтиром иброз доштанд, ки «Садриддин Айнї 
мављудияти халќи тољикро њамчун миллати ќадимаи Осиѐи Марказї 
исбот намуда, њуќуќњои ќонунии ин миллатро барои ташкил додани 
давлатдории миллї ба миѐн гузошт. Бобољон Ѓафуров иќдоми 
ватандўстонаи Садриддин Айниро идома дода, баробари фаъолияти 
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хирадмандонаи давлатдорї таърихи ќадимаи миллаташро ба шакли як 
асари бузург аз замонњои ќадимтарин то рўзњои мо навишта, 
пойдевори истиќлолият ва худшиносии тољиконро љовидона сохт. 

Мо бо камоли эњтиром ва сипосгузорї ба ин ду фарзанди 
фарзонаи миллат аввалин унвони «Ќањрамони Тољикистон»-ро 
муносиб донистем» [3,5]. Ин хизматњои шоѐнро роњбари љавон, ки дар 
рўзњои сангини давлату миллат ба сари њокимият омада буд, ба 
давлати соњибистиќлол нерўи тоза ва љон бахшид, ки ба хизматњои 
бузурги Садридин Айнї ва Бобољон Ѓафуров баробар аст. 

Садриддин Айнї дар як давраи пурфољиаи таърих барои 
худогоњии миллї, бедории мардуми тољик, нигоњдории забони миллї, 
густариши фарњангу тамаддун, инкишофи минбаъдаи давлатдории 
тољикон мубориза бурда, хизматњои босазое кардааст. Пешвои миллат 
соли 2008 дар суханронии хеш њини мулоќот бо зиѐиѐни кишвар дар 
бораи замони зиндагї ва фаъолияти ќањрамонона ва фидокоронаи ин 
фарзанди барўманди миллат дар ин давра, чунин изњор намуданд: 
«Мањз дар њамин давра љунбиши миллие ба миѐн омад, ки бо номи 
Садриддин Айнї ва дигар фарзандони миллатдўсти тољик алоќаманд 
аст, ки онро метавон њаракати шуубияи даврони шўравї номид» [4]. 

Академик Бобоҷон Ғафуров ягона олими тоҷик буд, ки ӯро чун 

сиѐсатмадори варзида дар миқѐси ҷаҳон, хусусан дар Шарқ, хуб 
мешинохтанд. Ҳамин тавр, натиҷаи асосии заҳматҳои бисѐрсолаи 
академик Бобоҷон Ғафуров дар соҳаи илм дар он аст, ки ӯ исбот намуд, 
ки халқи тоҷик қадимтарин халқи Осиѐи Миѐна ва ориѐӣ мебошад, 

марди оқилу хирад дар ташаккули худшиносии миллии халқи тоҷик 
саҳми худро гузошт. Таҷрибаи таърихии халқи тоҷик, ки устод Бобоҷон 
Ғафуров онро дар асарҳои худ объективона таҳлил ва ҷамъбаст 
намудааст. 

Дар Паѐми навбатии худ ба Маҷлиси Олӣ Асосгузори сулҳу 
Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки 26.12.2019 ироа шуд, таъкид намуданд, 
ки ба Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки бо мақсади 
омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик шоҳасари Бобоҷон 
Ғафуров китоби “Тоҷикон‛ – ро аз ҳисоби Фонди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп карда, то ҷашни 30 – солагии истиқлолияти 
давлатӣ аз номи Роҳбари давлат ба ҳар як оилаи кишвар тӯҳфа намояд. 

Бино ба таъкиди барњаќи Пешвои миллат, «то даме, ки 
худшиносии миллї, пос доштани хотирањои таърихї, ифтихор аз 
мансубияти миллї дар шуури њар яки мову шумо падид наояд, то даме, 
ки њар кадоми мо манфиаати миллиро њамчун ќарзи муќаддаси 
шањрвандї эњсос накунем ва эњтиром нагузорем, то даме, ки хидмат ба 
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Ватан ва миллат бароямон ба арзиши олии зиндагї тадбил наѐбад, мо 
њамчун давлати соњибистиќлоли миллї ба камол намерасем». Бешубња, 
яке аз рукнњои муњими худшиносии миллї забони адабии тољикї 
мебошад. 

Пешвои мо парчамбардори нангу номуси миллї ва 
дурахшонтарин шахсияте њастанд, ки рисолати худшиносуву 
хештаншиносии миллї дар саропои фирраташон бо шукўњи тамом 
таљаллї кардааст. 

Мањз тарбияи арзишњои миллї ва такмил додани он дар љавонон, 
бунѐди муњити солим ва љомеаи муосири пешрафта барои ояндаи 
миллату давлат њатмист. Тарѓиб ва омўхтани таълимоти маънавии 
нобиѓаи миллат, дарку бедоршавии рўњият ва њувияти миллї 
масъалањои рўзмараи љомеаи имрўзаи Тољикистон ба њисоб рафта, ба 
рушди кишвари азизамон њидоятгар мебошад. 
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СИСТЕМАЊОИ ЊИЗБЇ: МОЊИЯТ, НАВЪЊО  

ВА ХУСУСИЯТИ ОНЊО 
 

Таҳлили фаъолияти ҳизбҳои сиѐсӣ нишон медиҳад, ки дар миѐни 
онҳо доимо муносибатҳои мутақобила ба назар мерасанд. Инчунин, 
дар миѐни ҳизбҳои сиѐсӣ ва давлат низ муносибатҳои мухталиф дида 

мешаванд. Системаи ҳизбӣ навъи махсуси муносибатҳои мутақобилаи 
ҳизбҳои сиѐсӣ буда, механизми мубориза барои ба даст овардан ва дар 
амал татбиқ намудани ҳокимият мебошад. Ҳамчунин системаи ҳизбӣ 
маҷмӯи ҳизбҳои дар мамлакат мавҷудбударо дар бар гирифта, 

муносибатҳои мутақобилаи онҳоро ифода менамояд. 
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Хусусиятҳои муҳимми системаи ҳизбии ин ва ѐ он мамлакат бо 

назардошти омилҳои зерин муайян карда мешаванд: 
— ҷойгиршавии қувваҳои иҷтимоию синфӣ; 
— дараҷаи рушди сиѐсии ҷомеа; 

— дараҷаи шуури сиѐсӣ ва маданияти сиѐсӣ; 
— анъанаҳои таърихӣ; 
— таркиби миллӣ ва этникии аҳолии мамлакат; 
— тафаккури динию мазҳабии мардум [6, 227]. 

Бояд гуфт, ки системаҳои ҳизбӣ, пеш аз ҳама, дар зери таъсири 
қонунҳои амалкунанда ва ҳуқуқи интихоботӣ ташаккул меѐбанд. 

Бо назардошти омилҳои дар боло зикршуда дар мамлакатҳои дунѐ 
навъҳои мухталифи системаҳои ҳизбӣ ташаккул меѐбанд. Системаҳои 

ҳизбӣ аз рӯйи шумораи ҳизбҳо, ки онҳо дар раванди муборизаи сиѐсӣ 
ва дар раванди ба даст овардани ҳокимияти сиѐсӣ ширкат меварзанд, 
ба таври анъанавӣ ба се гурӯҳ ҷудо карда мешаванд: 

1) системаи бисѐрҳизбӣ; 

2) системаи дуҳизбӣ; 
3) системаи якҳизбӣ. 
Системаҳои бисѐрҳизбӣ ва дуҳизбӣ барои рушди ҷомеаҳои 

демократӣ хеле мувофиқ буда, шароитҳои мусоидро фароҳам 

меоваранд. Дар шароити мавҷудияти системаҳои бисѐрҳизбӣ ва 
дуҳизбӣ ташаккули оппозитсияи сиѐсӣ таъмин гардида, ҳокимияти 
давлатӣ дар зери монополияи як ҳизб қарор намегирад ва дар миѐни 
ҳизбҳои сиѐсӣ дар атрофи ҳокимияти давлатӣ доимо муборизаи сиѐсӣ 

сурат мегирад [5, 75]. 
Системаи бисѐрҳизбӣ. Системаи бисѐрҳизбӣ дар ҷомеа мавҷудияти 

як қатор ҳизбҳои сиѐсиро таъмин намуда, ба онҳо имкон медиҳад, ки 

барои ба даст овардани ҳокимият мубориза баранд. Системаи 
бисѐрҳизбӣ имкон медиҳад, ки гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоӣ 
манфиатҳои худро хубтару беҳтар ҳимоя намоянд. Ҳамчунин, дар 

шароити системаи бисѐрҳизбӣ рақобатпазирӣ ва оммавияти равандҳои 
сиѐсӣ таъмин гардида, марҳила ба марҳила элитаи сиѐсии ҷомеа 
таҷдиди назар мегардад. 

Таҳлили таҷрибаи сиѐсӣ имкон медиҳад, ки навъҳои гуногуни 

системаи бисѐрҳизбиро муайян намоем. Дар раванди муайян сохтани 
навъҳои системаи бисѐрҳизбӣ анъана ва оини ҳизбӣ ба инобат гирифта 
мешавад. Оини ҳизбӣ шакли ташаккулѐфтаи ҳамкориҳои ҳизбӣ ва 
муносибатҳои устувори ҳизбӣ оид ба истифодаи ҳокимияти сиѐсӣ 
мебошад. 
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Системаи бисѐрҳизбии классикӣ рақобати ҳизбҳои сиѐсиеро дар 

бар мегирад, ки ҳеҷ яке аз онҳо наметавонанд дар парлумон аксарияти 
ҷойҳоро соҳиб гарданд. Дар чунин шароит ҳокимияти давлатӣ аз 
ҷониби якчанд ҳизби коалитсионӣ дар амал татбиқ карда мешавад. 

Чунин навъи системаи бисѐрҳизбиро одатан оини парокандаи 
бисѐрҳизбӣ меноманд. Дар ин гуна вазъият ҳизбҳо маҷбур мегарданд, 
ки ба созиш оянд ва ба хотири ташаккули коалитсияи аксарияти 
парлумонӣ барои ҳамдигар иттифоқчиѐни мувофиқро ҷустуҷӯ намоянд. 
Дар асоси коалитсияи аксарияти парлумонӣ ҳукумат ташкил мегардад. 
Чунин навъи системаи бисѐрҳизбӣ дар Дания, Белгия, Австрия, 

Нидерландия ва якчанд давлати дигари аврупоӣ дида мешавад. 
Аммо системаи бисѐрҳизбиеро, ки дар он як ҳизби сиѐсӣ афзалияти 

аз ҳама бештар дорад, махсус қайд намудан мумкин аст. Дар чунин 
шароит ҳизби ҳоким дар парлумон аксарияти ҷойҳоро ишғол намуда, 

ҳукуматро ташкил медиҳад. Ҳизби ҳоким ба шарофати ноустуворӣ ва 
парокандагии ҳизбҳои оппозитсионӣ ба муддати дуру дароз мавқеи 
афзалиятноки худро нигоҳ медорад. Масалан, айни замон дар Шветсия 
Ҳизби сотсиал-демократии коргарон то ҳанӯз мавқеи афзалиятноки 

худро нигоҳ медорад ва дар Ҷопон Ҳизби либералию демократӣ ба 
муддати хеле тӯлонӣ ҳокимиятро дар дасти худ нигоҳ доштааст. Оини 
ҳизби афзалиятнок имкон медиҳад, ки ҳукумати устувори якҳизба 
ташаккул дода шавад. Аммо доимо хавфи он аст, ки дар чунин шароит 
таассуб ва ғафлати ҳизбӣ ба вуҷуд омада, тадриҷан онро ба карахтӣ 
дучор менамояд. 

Системаи дуҳизбӣ. Дар шароити системаи дуҳизбӣ дар мамлакат 
ду ҳизби сиѐсии пурқудрате арзи ҳастӣ менамоянд, ки дар раванди 

мубориза барои ба даст овардани ҳокимияти давлатӣ танҳо онҳо 
ширкат меварзанд. Вақте ки дар интихобот як ҳизб ғолиб мебарояд, 
ҳизби дуюм ҳатман мавқеи оппозитсиониро ишғол менамояд ва ҳамин 
тавр ҳокимият аз як гурӯҳ ба гурӯҳи дигар интиқол меѐбад. Баъзан дар 

шароити системаи дуҳизбӣ ҳизбҳои сеюм ва чорум ҳам арзи ҳастӣ 
менамоянд. Аммо онҳо мувофиқи ҳуқуқи интихоботӣ ва ноустувории 
худ наметавонанд, ки барои ба даст овардани ҳокимияти давлатӣ 
мубориза баранд. 

Намунаи классикии системаи дуҳизбӣ аввалин маротиба дар ИМА 
ба вуҷуд омадааст, ки дар он ҷо Ҳизби демократӣ бо Ҳизби ҷумҳуриявӣ 

дар рақобат қарор доранд. Дар Британияи Кабир чунин мубориза аз 
ҷониби консерваторон ва либералҳо сурат мегирад. 

Дар баробари системаи дуҳизбии классикӣ, инчунин системаи 
дуҳизбии тағйирѐфтаро низ мушоҳида намудан мумкин аст. Чунин 

ҳолат дар шароите ташаккул меѐбад, ки агар аз ду ҳизби устувор дар 
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парлумон ҳеҷ яке аксарияти ҷойҳоро ба даст оварда натавонад. 

Бинобар ин, барои ташкил намудани ҳукумат ҳизби сеюм низ иҷозат 
дода мешавад ва аз ҳисоби он коалитсияи ҳизбӣ ташкил мегардад, ки 
барои нигоҳ доштани тавозуни парлумонӣ ва таъмин намудани 

афзалиятҳои ҳизби ҳукмрон хизмат хоҳад кард. Чунин системаи 
ҳизбиро дар Ҷумҳурии Федералии Олмон мушоҳида намудан мумкин 
аст. 

Бояд гуфт, ки системаи дуҳизбӣ хосси давлатҳое мебошад, ки онҳо 
дорои системаи сиѐсии устувор ва ҳизбҳои сиѐсии марказонидашуда 
ҳастанд. Барои ташаккули системаи дуҳизбӣ истифодаи системаи 

интихоботии мажоритарӣ саҳми беандоза мегузорад. Ба ақидаи 
сиѐсатшиноси фаронсавӣ Р.Ж. Шварсенберг, системаи дуҳизбӣ 
устувории ҳокимиятро таъмин менамояд ва ба раванди ҳимояи 
манфиатҳои мардум мусоидат мекунад. Зеро ҳар яке аз ҳизбҳо кӯшиш 

менамоянд, ки талабот ва манфиатҳои мардумро хубтару беҳтар ифода 
кунанд ва бо ин роҳ шумораи ҷонибдорони худро зиѐд намоянд. Аммо 
системаи дуҳизбӣ ба ҳизбҳои сиѐсии хурд ва ноустувор имкони дар 
раванди муборизаи сиѐсӣ ширкат варзиданро намедиҳад ва аз ин рӯ, аз 

ҷониби гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоӣ зери тозиѐнаи танқид қарор 
мегирад. 

Системаи якҳизбӣ. Монополияи ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби як 
ҳизб моҳияти аслии системаҳои якҳизбиро ташкил медиҳад. Дар 
шароити мавҷудияти системаи якҳизбӣ рақобат ва муборизаи сиѐсӣ ба 
назар намерасад. Зеро ҳизби ҳукмрон намегузорад, ки барои ба даст 

овардани ҳокимият неруҳои дигар мубориза баранд. Ҳарчанд дар 
шароити мавҷудияти режими авторитарӣ дар баробари ҳизби ҳукмрон 
ҳизбҳои дигар ба таври қонунӣ амал намоянд ҳам, самтҳои фаъолияти 

онҳо маҳдуд гардонида шуда, ҳеҷ гуна мустақилият надоранд. 
Ҳамзамон, ҳизбҳои сиѐсии дар режими авторитарӣ мавҷудбуда нақши 
роҳбарикунандаи ҳизби ҳукмронро эътироф менамоянд. Чунин 
системаи ҳизбӣ баъди Ҷанги дуюми ҷаҳон дар Аврупои Шарқӣ, 

аниқтараш дар Булғория, Ҷумҳурии Демократии Олмон, Полша ва 
Чехословакия ба вуҷуд омада буд. Дар давлатҳои мазкур ҳизбҳои 
ғайриҳукмрон ҳамчун иттифоқчиѐни ҳизби ҳукмрон маҳсуб ѐфта, дар 
ҳаѐти сиѐсии ҷомеа мавқеи дуюмдараҷаро ишғол менамуданд. 

Як қатор давлатҳои рӯ ба инкишофи авторитарӣ дар худ 
хусусиятҳои системаи якҳизбиро инъикос менамоянд. Дар чунин 
давлатҳо ҳизби ҳукмрон бояд корҳои бузурги тарғиботию ташвиқотиро 
тавре анҷом диҳад, ки дар натиҷаи он сиѐсати роҳбарияти давлат аз 

ҷониби оммаи мардум дастгирӣ ѐбад. Аммо худи ҳизб дар идоракунии 
давлат бевосита ширкат намеварзад. 
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Дар шароити мавҷудияти режими тоталитарӣ танҳо як ҳизби сиѐсӣ 

амал намуда, ҳизбҳои дигарро пароканда месозад ва фаъолияти онҳоро 
мамнуъ эълон менамояд. Ғайр аз ин, ҳизби ягонаи ҳукмрон сохтори 
ҳизбӣ ва давлатиро ташаккул дода, дар идоракунии корҳои ҷамъиятӣ 

нисбат ба давлат нақши аввалиндараҷаро мебозад. Монополияи 
ҳокимият аз ҷониби ҳизби ягона боиси пайдоиши усулҳои 
фармонфармоӣ мегардад. Дар натиҷа оммаи мардум аз сиѐсат 
барканор карда шуда, истисмори сиѐсӣ ташаккул меѐбад. 
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ТАШАККУЛИ ИДМ ВА МАРҲИЛАҲОИ АСОСИИ РУШДИ 

ҲАМКОРИҲОИ БАЙНИДАВЛАТӢ 

 

Дар миѐнаҳои солҳои 80-ум ва ибтидои солҳои 90-уми асри 
гузашта аввалин давлати ҷаҳонии сотсиалистӣ, ки дар қарни ХХ аз рӯи 
ҳудуд ва шумораи миллатҳо ва халқиятҳои дар он истиқоматкунанда 

калонтарин буд – Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Советии Сотсиалистӣ 
мебошад, ки давраи бӯҳрони сиѐсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро аз сар 
мегузаронд. Ба ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ он замон 15 ҷумҳуриҳо дохил 
мешуданд: Озарбойҷон, Арманистон, Беларуссия, Гурҷистон, 

Қазоқистон, Қирғизистон, Латвия, Литва, Молдова, Руссия, 
Тоҷикистон, Туркманистон, Ӯзбекистон, Украина, Эстония. Дар тӯли 
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70 сол, онҳо бо идеологияи ягона, заминаи ҳуқуқӣ ва тартиботи 

мақомоти ҳукумативу маъмурии ягона алоқаманд буданд. 
Бӯҳрон ҳукуматро заиф намуд ва ба ҳолати таназзули комил 

овард. Сохтори сиѐсие, ки дар инкор кардани моликияти хусусӣ асос 

ѐфта буд, ноустувор гардид, соҳаи иҷтимоию иқтисодӣ ба пастравӣ 
афтод. Дар ин шароит, ҷумҳуриҳо истиқлолият ва соҳибихтиѐриро 
талаб мекарданд, мардум бошад рафъи норасоии молҳо, 
баргардонидани тарзи ҳаѐтро, ки дар асоси рақобати озодона, ҳаракати 

озод, аз ҷумла сафари бемамоният ба хориҷа, дини озод, ташкили 
муассисаҳо барои интихоботи демократӣ ба мақомоти қонунгузорӣ ва 
ғайра ба роҳ монда шудаанд, талаб мекард. Байни ҳукуматҳои 
иттифоқӣ ва ҷумҳуриявӣ зиддиятҳои оштинопазир ба вуҷуд омаданд, 

ки ба муқобилият ва низои сиѐсӣ мубаддал гаштанд [7, 39]. 
Дар чунин шароит, 8 декабри соли 1991 дар Вискули дар наздикии 

Брест (Беларуссия) аз ҷониби сарони се ҷумҳуриҳои собиқи ИҶШС: 
Русия, Ҷумҳурии Беларус ва Украина созишномае ба имзо расонида 
шуд, ки ҳамзамон ду рӯйдоди муҳими таърихиро муттаҳид намуд: қатъ 
гардидани мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ ва таъсиси Иттиҳоди 

давлатҳои мустақил (ИДМ). Дар муқаддимаи ин санади таърихӣ гуфта 
мешуд, ки ‚Иттиҳоди ҷумҳурияҳои шӯравии сотсиалистӣ ҳамчун 
субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ ва воқеияти геополитикӣ аз байн 
меравад‛, ҳамзамон дар моддаи аввали он дар бораи таъсиси Иттиҳоди 

давлатҳои мустақил (ИДМ) иттилоъ дода шудааст. Аз ҳамон лаҳза 
ҳамаи 15 ҷумҳурӣ, ки ба ҳайати ИҶШС шомил буданд ҳуқуқи 
худмуайянкунӣ, истиқлолият ва соҳибихтиѐриро ба даст оварданд [1]. 

Созишномаро имзо карданд: аз ҷониби Ҷумҳурии Беларус, Раиси 

Шӯрои Олии Беларус С. Шушкевич ва Сарвазири Беларус В.Ф. Кебич. 
Аз ҷониби Руссия – Раиси Шӯрои Олии РСФСР Б.Н. Ельцин ва Котиби 
давлатии ФР Г.Е. Бурбулис ва аз ҷониби Украина – Президенти 
Украина Л.М. Кравчук ва Сарвазири Украина В.П. Фокин. 

Ин ҳодисаҳоро метавон бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ кард, аммо 
мавҷудияти ИДМ ва рушди равандҳои ҳамгироӣ дар фазои пасошӯравӣ 

ба воқеият табдил ѐфтааст, ки онро сарфи назар кардан мумкин нест. 
Ин иқдом имкон дод, ки оқибатҳои манфии ин фалокати 

геополитикиро то ҳадди имкон кам карда шаванд ва аз як тараф, бо 
роҳи осоишта ҷумҳуриҳои собиқи ИҶШС-ро аз ҳам озод намуданд ва 

аз ҷониби дигар, барои нигоҳ доштани робитаҳои байниҳамдигарии 
ҷумҳуриҳоро дар соҳаҳои иқтисодӣ, ҳарбӣ-техникӣ, ҳифзи ҳуқуқ, 
фарҳанг, илм ва ғайра, ки дар тӯли 70 соли мавҷудияти ИҶШС вуҷуд 
доштанд, нигоҳ доштанд. Муносибатҳои байни халқҳое, ки дар 

қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҳоло дар ҳудуди давлатҳои 
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мустақил зиндагӣ мекунанд, дар тӯли асрҳои зиѐд инкишоф ѐфтанд. Бо 

тақдири ягонаи таърихӣ, забони муошират, ормонҳои ахлоқӣ, 
истеҳсолоти ба ҳам вобастагӣ дар аксари соҳаҳои иқтисодиѐт, 
муносибатҳои байнишахсӣ муттаҳид шуда, онҳо ба организми ягона 

табдил ѐфтанд, ки ба таври механикӣ дар ҳар ҳолат ба қисмҳо тақсим 
наметавон кард. 

Роҳеро, ки Иттиҳод дар тӯли 30 сол тай кардааст, ҳанӯз дарк 

намудан, таҳлил ва арзѐбӣ кардан муҳим аст, аммо далели бебаҳо ин 
аст, ки ба шарофати ИДМ детонаторҳои бисѐр таркишҳои иҷтимоӣ дар 
фазои пасошӯравӣ бартараф карда шуданд, аз ҷумла, пеш аз ҳама, дар 

минтақаи ‚муноқишаҳои доимовуҷуддошта‛ (гурҷӣ-осетинии ҷанубӣ, 
грузинӣ-абхазӣ; Қарабоғ; молдованӣ-приднестровӣ), тамоюлҳои 
ҳокимияти марказӣ дар давлатҳои навташкил боздошта шуданд, 
робитаҳои фарҳангӣ ва забони русӣ ҳамчун воситаи муоширати 

байнидавлатии кишварҳои ИДМ нигоҳ дошта шуданд, барои 
пешрафти ислоҳот дар ҳар кадоми онҳо шароит фароҳам оварда 
шуданд. Таъсиси Иттиҳод, тавре ки раиси Кумитаи иҷроия – Котиби 
иҷроияи ИДМ С.Н.Лебедев қайд кардааст, ‚имкони анҷоми 

фоҷиаборро дар давраи душвортарин ва пешгӯинашавандаи таърихи 
муштараки мо пешгирӣ кард‛ 

Маҳз ба шарофати ИДМ пояҳои муносибатҳои нави байнидавлатӣ 
ташаккул ѐфтанд, ки аз як тараф ба таҳкими соҳибихтиѐрии аъзоѐни 
ИДМ мусоидат карданд ва аз тарафи дигар имкон доданд, ки 
муносибатҳои дӯстона ва ҳамҷавории дӯстона дар фазои пасошӯравӣ 

ҳифз карда шаванд [4, 5]. 
Дар ибтидо, тибқи Созишнома дар бораи таъсиси ИДМ аз 8 

декабри соли 1991, ки дар Минск ба имзо расида буд, ба ҳайати ИДМ 
се давлат -  Русия, Украина ва Беларуссия дохил шуданд. Баъд аз 13 рӯз, 

29 декабри соли 1991, боз 8 давлати дигар – ҷумҳуриҳои собиқи 
Иттиҳоди Шӯравӣ: Арманистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, 
Қирғизистон, Молдова, Тоҷикистон, Туркманистон, Узбекистон 
ҳамроҳ шуданд, ки дар Алма-Ато Протокол ба Созишномаи Минск дар 

бораи таъсиси ИДМ аз 8 декабри соли 1991 имзо карданд. Худи ҳамон 
рӯз, 29 декабри соли 1991, ҳамаи кишварҳои аъзои ИДМ Эъломияи 
Алма-Аторо имзо карданд, ки дар он ҳадафҳо, вазифаҳо ва принсипҳои 
Иттиҳод, инчунин самтҳои асосии ҳамкории давлатҳо дар доираи 
ИДМ муайян карда шуданд. 

3 декабри соли 1993, дар робита ба муроҷиати сарвари давлати 

Гурҷистон, Эдуард Шеварднадзе, бо қарори сарони давлатҳо, 
Гурҷистон ба ИДМ шомил шуд. 
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Дар даҳсолаи аввал (1991-2001), ки онро давраи ташаккули ИДМ 

номидан мумкин аст, давлатҳои аъзои ИДМ дар самти ташкили 
мақомотҳои ИДМ, фароҳам овардани асосҳои ҳуқуқии он ва коркарди 
амалияи қонунгузории ҳамкории бисѐрҷониба корҳои зиѐде анҷом 
доданд. 

Дар ин давраи таърихӣ, ки бо бисѐр рӯйдодҳои таърихӣ ҳам дар 
дохили давлатҳо ва ҳам дар арсаи байналмилалӣ тавъам мебошад, 

Шӯрои сарони давлатҳои ИДМ, Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ 
(IPA CIS), Шӯрои сарони ҳукуматҳои ИДМ, Шӯрои Вазирони корҳои 
хориҷии ИДМ, Шӯрои вазирони мудофиаи кишварҳои аъзои ИДМ, 

шӯрои фармондеҳони қӯшунҳои сарҳадӣ; Суди иқтисодии ИДМ таъсис 
дода шуданд. 

27 марти соли 1992 ҷаласаи якуми Ассамблеяи байнипарлумонии 

ИДМ баргузор гардид ва комиссияҳои доимии АБП ИДМ ба кор 
шурӯъ карданд. Мавҷудияти мақоми парлумонӣ имкон дод, ки дар 
фазои пасошӯравӣ корҳои фаъоли ҳуқуқии байналмилалӣ ба роҳ монда 
шаванд. Маҳз дар ин давра аксари конвенсияҳо ва созишномаҳои 

бунѐдие, ки заминаи ҳуқуқии ИДМ-ро ташкил медиҳанд, таҳия ва қабул 
карда шуданд. Аз ҷумла, дар байни конвенсияҳои аввалини ИДМ 
Конвенсия оид ба кӯмаки ҳуқуқӣ дар масъалаҳои шаҳрвандӣ, оила ва 

ҷиноятӣ (1993), Конвенсия дар бораи кафолати ҳуқуқҳои шахсони 
мансуб ба ақаллиятҳои миллӣ (1994) ва Конвенсия оид ба ҳуқуқ ва 
озодиҳои асосии инсон (1995), Конвенсия дар бораи эътирофи 
мутақобила ва иҷрои қарорҳо дар парвандаҳои вайронкунии маъмурии 

қоидаҳои ҳаракат дар роҳ (1997), Конвенсия дар бораи ташаккул ва 
вазъи барномаҳои илмии байнидавлатӣ ва техникӣ (1998) ва ғайра 
қабул карда шуданд [3]. 

Бори аввал дар амалияи байналмилалӣ-ҳуқуқии давлатҳои аъзои 

ИДМ қонунгузории намунавӣ ҷорӣ карда мешавад, ки ба зиммаи он 
вазифаи таъмини мутобиқат ва муттаҳид сохтани заминаи ҳуқуқии 
давлатҳои аъзои ИДМ-ро гузошта шудааст. Дар байни санадҳои 
меъѐрии ҳуқуқии намунавӣ Кодекси шаҳрвандӣ (1994-1996), Оинномаи 

ҳуқуқҳои иҷтимоӣ ва кафолати шаҳрвандони давлатҳои мустақил (1994) 
ва Қонуни намунавӣ оид ба инфрасохтори инноватсионӣ ва 
сармоягузорӣ (1997) қабул карда шуданд [8,70]. 

Марҳилаи муҳим дар ташаккули Иттиҳод дар соли 2007 қабул 
шудани Консепсияи рушди минбаъдаи ИДМ буд. Дар асоси арзѐбии 
амиқи равандҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳамкории кишварҳои 

ИДМ, он як нуқтаи назари ягонаи дурнамои Иттиҳод ва самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти онро бо дарки ҳадафи асосӣ – ташаккул дар 
мӯҳлати дарозмуддати иттиҳодияи ягонаи иқтисодӣ ва сиѐсии 
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давлатҳои манфиатдор, ки рушди самарабахши ҳар яки онҳоро таъмин 

менамояд, муқаррар намуд. 
Дар тӯли ин даҳсола ИДМ тақвият ѐфт ва дар фазои ҷаҳонӣ 

ҳамчун як созмони минтақавии мустақили бисѐрсамтаи миқѐси 

байналмилалӣ бо ҳадафҳо ва вазифаҳои возеҳ муайяншуда, дорои 
заминаи мустаҳками ҳуқуқӣ, мақомоти парлумонӣ ва иҷроия ва ҳамаи 
дигар сифатҳои хоси системаҳои ҳамгироии байнидавлатӣ шинохта 
шуд. 

Ҳамзамон, аз замони таъсиси ИДМ, давлатҳои Ғарб муборизаи 
фаъолро барои зиѐд кардани таъсири худ ба аъзоѐни Иттиҳоди 

давлатҳои мустақил – ҷамоҳири собиқи ИҶШС ва мутаносибан суст 
кардани нақш ва аҳамияти Русия дар муттаҳидсозӣ ва ҳукмронии фазои 
пасошӯравӣ оғоз карданд. Равандҳои ҳамгироӣ дар фазои ИДМ дар 
шароити рақобати шадид аз тарафи дигар марказҳои минтақавӣ ва 

ҷаҳонӣ, аз ҷумла, пеш аз ҳама, Иттиҳоди Аврупо ва НАТО рушд 
карданд. 

Бо рушди ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар фазои пасошӯравӣ 

пайдоиши системаҳои нави амиқи ҳамгироӣ рақобат афзоиш ѐфта, 
шаклҳои навро пайдо мекунад. Аз ҷумла, ба доираи шарикии Аврупои 
Шарқӣ, ки соли 2008 таъсис ѐфтааст, тавассути корпуси парлумонӣ 

кишварҳои фазои пасошӯравӣ, аз қабили Озарбойҷон, Арманистон, 
Гурҷистон, Молдова ва Украина, дохил шуданд.  

Дар моҳи августи соли 2005, Туркманистон аз сафи аъзои 
комилҳуқуқи ИДМ хориҷ шуд ва мақоми узви мушоҳидачии 

алоқамандро гирифт. 
12 августи соли 2008, пас аз он ки Русия ҳамлаи мусаллаҳонаи 

Гурҷистон ба Осетияи Ҷанубиро пахш кард, президенти собиқи 
Гурҷистон Михаил Саакашвилӣ дар бораи хуруҷи Гурҷистон аз ИДМ 

хабар дод, созишнома дар бораи амалиѐти сулҳ дар Абхазияро бекар 
кард, Абхазия ва Осетияи Ҷанубӣ ҳамчун қаламравҳои ишғолшуда 
эълон гардид. Ба таври қонунӣ, узвияти Гурҷистон дар ИДМ соли 2009 
хотима ѐфт. 

Дар даҳсолаи дуввум (солҳои 2001-2011) равандҳои ҳамгироӣ дар 
фазои ИДМ хусусиятҳои куллан нав пайдо карданд, ки бо тағирѐбии 

афзалиятҳои геополитикии як қатор давлатҳо (Гурҷистон, Молдова, 
Украина) ва инчунин аз сабаби рушди нобаробари иқтисодиѐти 
кишварҳои ИДМ ва дараҷаи нобаробари омодагӣ ба ҳамкории 
байнидавлатӣ, ки боиси азнавсозии муносибатҳои байнидавлатӣ ва 

пайдоиши гурӯҳҳои нави интегратсионӣ дар фазои пасошӯравӣ гардид, 
алоқаманд мебошанд. Дар қаламрави ИДМ чор иттиҳодияи давлатҳо 
ташкил карда шуданд, ки ба шаклҳои амиқи амали мутақобила дар 
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самтҳои алоҳидаи ҳамкорӣ омодаанд ва мақоми чунин ташкилотҳои 

байналмилалиро ба даст овардаанд: Давлати Иттифоқӣ (Иттиҳоди 
Русия ва Беларус), Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъи (СААД), 
Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиѐ (ЕврАзЭС), Иттиҳоди гумрукӣ (CҒ) ва 

Фазои ягонаи иқтисодӣ (CӮS) [2, 22]. 
Давлати Иттифоқӣ дар соли 1996 аз ҷониби иттиҳоди ду давлат 

таъсис ѐфтааст: Русия ва Беларус; 
ЕврАзЭС – дар соли 2000 таъсис ѐфта 5 давлатро муттаҳид 

мекунад: Русия, Беларуссия, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон; 
СААД – дар соли 2002 ташкл шуда, 6 давлатро муттаҳид мекунад: 

Русия, Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон [5, 
8]. 

Иттиҳоди гумрукӣ ва Фазои ягонаи иқтисодӣ – мутаносибан дар 

солҳои 2010 ва 2012, 3 давлатро муттаҳид мекунанд: Русия, Қазоқистон 
ва Беларус. 

Иттиҳоди гумрукӣ ва Фазои ягонаи иқтисодӣ дар заминаи 
ЕврАзЭС ташкил ѐфта, заминаи ҳуқуқии худро дар доираи Ассамблеяи 
Парлумонии ЕврАзЭС ташкил медиҳанд. 

Давлати иттифоқӣ (Иттиҳоди Русия ва Беларус), СААД ва 

ЕврАзЭС мақомоти парлумониро доро мебошанд, ки аз раисон ва 
муовинони онҳо, инчунин комиссияҳо иборат мебошанд. 

Ин системаҳои ҳамбастагии ҳамдигар бидуни барҳам додани 
ИДМ ва кам кардани аҳамияти Иттиҳод дар иҷрои вазифаҳои 

оинномавӣ якдигарро мукаммал мекунанд. 
Аз рӯзи аввали таъсиси Иттиҳоди давлатҳои мустақил Ҷумҳурии 

Тоҷикистон узви комилҳуқуқи он буда, принсипҳо, ҳуҷҷатҳои бунѐдии 
онро эътироф мекунад ва иштирокчии фаъоли равандҳои ҳамгироӣ 
мебошад. 

Дар сиѐсати хориҷии худ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушд ва 

таҳкими муносибатҳои дуҷониба ва бисѐрҷониба бо давлатҳои аъзои 
ИДМ аҳамияти махсус медиҳад. Аз замони таъсиси Иттиҳод давлатҳои 
иштирокчӣ заминаи мустаҳками ташкилию ҳуқуқӣ фароҳам оварданд, 
ки ин имкон дод, ки бӯҳрони системавиро дар як муддати кӯтоҳ 

бартараф намуда, суръати рушди иқтисодӣ ва ҳаҷми савдои тарафайн 
афзоиш ѐбад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тақрибан 2 ҳазор санадеро, ки дар доираи 
ИДМ қабул шудааст, ба имзо расонидааст. Умуман, имрӯз шумораи 
онҳо тақрибан 3 ҳазорро ташкил медиҳад. Дар байни онҳое, ки ба имзо 
расидаанд, беш аз 400 қарорҳои Шӯрои сарони давлатҳо, зиѐда аз 1000 - 

Шӯрои сарони ҳукуматҳо, зиѐда аз 200 – Шӯрои вазирони корҳои 
хориҷӣ мебошанд [6]. 
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Хулоса, Иттиҳод роҳи душвори ташаккулро тай кардааст: даст 

кашидан аз интизори натиҷаҳои баланд, рафъи тамоюлҳои 
зидииттиҳодӣ, ҷустуҷӯи шаклҳои афзалтари ҳамкорӣ ва мутобиқ 
кардани институтҳо ва механизмҳои он ба ниѐзҳои ҳамкории дуҷониба 

ва бисѐрҷониба.  
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Низоми маорифи Тоҷикистон дар кори таълиму тарбияи насли 

наврас ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. Дар баробари ин, оид 
ба истифодаи таҷрибаи инноватсионии давлатҳои хориҷа корҳои 
муайян бурда мешаванд. Мувофиқан, ҳангоми ошкор кардани 
заминаҳои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон 

зарур меояд, ки таҷрибаи давлатҳои гуногун, пеш аз ҳама Россия, 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1
http://base.spinform.ru/
https://www.mfa.tj/ru/main/view/148/tadzhikistan-i-sodruzhestvo-nezavisimykh-gosudarstv
https://www.mfa.tj/ru/main/view/148/tadzhikistan-i-sodruzhestvo-nezavisimykh-gosudarstv


206 

омӯхта шавад. Дар тӯли асрҳо ин кишвар ба ҳама самтҳои ҳаѐт ва 

фаъолияти инсон, аз ҷумла ба соҳаи маориф, таъсири амиқ гузоштааст.  
Ба муаммои ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи 

хонандагон олимони соҳаи педагогикаи Тоҷикистон ва Россия 
таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд. Айни ҳол дар Тоҷикистон муаммои 
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагонро аз ҷиҳати 
назариявию амалӣ асоснок намудан ҳалли ниҳоии худро наѐфтааст, 

вале дар ин самт қадамҳои аввалин аллакай гузошта шудаанд. 
Вобаста ба гуфтаҳои зикршуда мо ба асарҳои аввалин, ки дар 

соҳаи маорифи Тоҷикистон ва Россия таҳия гардидаанд, рӯй овардем. 

Муҳим будани муаммои ташкили таълими ба амалия 
тамоюлдоштаи хонандагон дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф» њамчун вазифаи ќонуни мазкур: «тарбияи шахсияти 
дорои эҳсоси масъулияти баланди шаҳрвандӣ баҳри иштироки 
фаъолона дар ҳаѐти ҷамъиятию сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ» қайд 

гардидааст [2]. 
Дар фарҳанги забони русии С.И.Ожегов: «Адаптатсия – ин 

мутобиқшавии буния ба тағйирѐбии муҳити атроф» [4, 20] мебошад. 
Аз нигоҳи мо, мафҳумҳои «адаптатсия» ва «таълими ба амалия 

тамоюлдошта» ба ҳамдигар алоқаи ногусастанӣ доранд, зеро 
мутобиқшавии буния ба шароити нави муҳити атроф ифодаи иқдоми 
фаъол мебошад, ки дар рафти он инсон вазифаю муаммоҳои муҳими 
воқеияти атрофро ҳаллу фасл намуда, пеш аз ҳама, ба донишҳои 

андӯхта ва таҷрибаи амалии татбиқи онҳо такя менамояд. 
Ҳамин тариқ, таълими ба амалия тамоюлдоштаи  хонандагон дар 

мактабҳои таҳсилоти умумӣ, ки ба таври самаранок ташкил карда 
шудааст, шарти муҳими ба ҳаѐти ҷомеа мутобиқ гардидани онҳо 
мебошад. 

Дар «Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон 
то соли 2020» Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон қайд 
менамояд, ки ташаккули шахсияти аз ҷиҳати касбӣ салоҳиятнок 

мақсади аввалиндараҷа маҳсуб мегардад. Он самти модернизатсияи 
соҳаи маорифро муайян менамояд, ки на танҳо ба азхудкунии ҳаҷми 
муайяни донишҳо, малакаю маҳорат, балки ба тарбияи хонандагон дар 
рӯҳияи мустақилона дастрас, таҳлил, тарҳбандӣ ва самаранок 

истифода намудани иттилоот бо мақсади ҳарчӣ пурратар амалӣ 
намудани имкониятҳои шахсӣ ва иштироки фаъолона дар ҳаѐти ҷомеа 
(салоҳиятнокӣ) нигаронида шудааст. 

Дар марҳалаи ҳозира муносибати ба салоҳиятнокӣ нигаронида 

яке аз ҳадафҳои арзишманди низоми миллии маорифи бисѐр 
мамлакатҳои мутараққии олам мебошад. 
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Аз рӯи ақидаи А.Новиков, маҳз муносибати ба салоҳиятнокӣ 

нигаронида метавонад ба мазмуни таҳсилоти умумӣ таълимӣ ба 
амалия тамоюлдоштаро зам намояд, зеро ба «консепсияи салоҳиятнокӣ 
ҳамчун асоси дар хонандагон ташаккул ѐфтани қобилияти ҳалли 

вазифаҳои муҳими амалӣ» [3, 44] асос ѐфтааст. 
Ақидаи мазкурро И.В.Симонова низ дастгирӣ карда, дар асари 

худ ба мафҳуми салоҳиятнокӣ, аз як тараф ҳамчун сифати таълими ба 
амалия тамоюлдоштаи хонандагон баҳо дода, аз тарафи дигар онро 

ҳамчун «қобилияти умумӣ, ки ба донишҳо, таҷриба, арзишҳо, майлҳо, 
ки аз ҷумла ба шарофати таълим ба даст оварда шудаанд, асос ѐфтаст» 
шарҳ медиҳад [6]. 

Мутаассифона, дар шароити гузариш ба тарзи салоҳиятнокии 

таълим фаъолият намудани мактабҳои анъанавӣ кофӣ намебошад. 
Вобаста ба ин масъалаи эҳѐ намудани мактабҳои таълимӣ ба амалия 
тамоюлдоштаи хонандагон ҳамчун яке аз вазифаҳои асосии такмили 
соҳаи маориф эътироф мегардад. 

Дар марҳалаи ҳозира некӯаҳволии миллат, халқ ва давлат, сатҳи 
рушди иқтисодиѐт, илм ва фарҳанг аз бисѐр ҷиҳат ба сифати таҳсилоти 
насли наврас алоқамандӣ дорад. Дар робита ба ин, дар бисѐр доираҳои 
илмии мамлакатҳои мутараққӣ масъалаи зарурати анҷом додани 

таҳқиқоти муқоисавии сифати таҳсилоти асосӣ ва миѐнаи умумӣ 
матраҳ мегардад. 

Г.С.Ковалева [5] қайд менамояд, ки таҳқиқоти муқоисавӣ аз як 
тараф ба ошкор намудани тамоюлҳои рушди маориф дар арсаи олам 

дар асоси таҳлили ҳолати воқеии он дар мамлакатҳои аъзо, омӯзиши 
барномаҳо ва адабиѐти илмӣ-методӣ равона гардидааст. Аз тарафи 
дигар, арзѐбии муқоисавии сатҳи омодагии таҳсилоти умумӣ дар 

мамлакатҳои аъзо, муайян намудани омилҳое, ки ба натиҷаи таълим 
таъсир мерасонанд, дар назар дошта шудааст.  

Ин масъалаҳо дар асарҳои В.Г.Разумовский [5] ва Г.С.Ковалева [1] 
хеле муфассал инъикос гардидаанд. 

Аз ин ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар баробари донишҳои 

академикӣ, хонандагон бояд қобилият дошта бошанд, ки иттилооти 
омӯзишии худро дарк намоянд, ҳолатҳои пешомадаро таҳлил кунанд, 
донишҳои андӯхтаашонро дар амал татбиқ созанд, вазифаҳои миқдорӣ 
ва сифатиро шарҳ дода тавонанд, таҳқиқоти озмоишӣ гузаронанд, 

натиҷаҳои ба даст омадаро арзѐбӣ намуда, хулоса бароранд. Иҷрои 
талаботи мазкур ифодаи воқеии гузариш ба муносибати салоҳиятнок 
мебошад. 

Вале, натиҷаҳои таҳқиқоти байналмилалӣ нишон медиҳанд, ки 
хонандагон корҳои зеринро иҷро карда наметавонанд: 
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- татбиқи донишҳо дар ҳолатҳои воқеии зиндагӣ; 

- дар ҳолатҳои ғайримуқаррарӣ ва ғайристандартӣ амал кардан; 

- аз методҳои илмии мушоҳида, тасниф ва муқоиса истифода 
намудан; 

- ба нақша гирифтани озмоиш ва анҷом додани тадқиқот; 

- таҳлил намудан ва ба таври дигар шарҳ додани иттилоот; 

- ташаккул додани фарзияҳо ва хулосаҳо [5, 83]. 
Ҳамин тавр, таснифи мухтасари натиҷаҳои таҳқиқоти 

байналмилалӣ имкон медиҳад ба хулосае омад, ки дар доираҳои илмии 

мамлакатҳои мутараққӣ муҳим будани донишу малакаҳои амалӣ, ки ба 
рушди қобилияти фикрронии хонандагон алоқаманд аст, дарк карда 
мешавад. 

Камбудиҳои хислатноки омодасозии хонандагон, ки аз тарафи 
Г.С.Ковалева нишон дода шудаанд, метавонанд ҳамчун 
нишондиҳандаҳои шартї фаҳмида шаванд, ки дар хусуси паст будани 

сифати таълим дарак дода, бояд дар раванди ислоҳоти соҳаи маориф 
дар ҷумҳурии мо ба инобат гирифта шаванд. 

Бояд зикр намуд, ки бартараф намудани ин камбудиҳо бо суръати 
ниҳоят суст ба амал бароварда мешавад. 

Натиҷаҳои таҳлили маълумоти ба даст овардашуда чунин нишон 
медиҳанд: 

- нокифоя будани малакаи истифода бурдани донишҳо ҳангоми 
тағйир ѐфтан ѐ нав шудани вазифаҳои гузошташуда; 

- ҷавобҳои суст ба супоришҳои сифатӣ, ки дарки моҳияти падида 
ва ҷараѐнҳоро тақозо мекунанд, қобилияти онҳоро дар асоси 
қонуниятҳои фанни таълимӣ шарҳ дода тавонистан; 

- ба таври номукаммал ташаккул ѐфтани малакаҳои 
умумитаълимӣ барои таҳлили ҳодисаҳо, баѐни ақида ва 

муҳокимаронии шахсӣ, ба таври бурро хондани матн ва ғайра.  
Қобили таваҷҷуҳ аст, ки нишондиҳандаҳои шартї дар таҳсилоти 

миѐнаи Тоҷикистон чӣ гуна мебошад? Мутаассифона, дар айни ҳол 
масъалаи мушаххас намудани ин гуна нишондиҳандаҳо ҳалли худро 
пайдо накардааст. 

Ҳарчанд Тоҷикистон, ҳамчун узви комилҳуқуқи фазои таҳсилоти 

ҷаҳонӣ тағйироти бунѐдиро дар соҳаи маориф ба амал бароварда 
истодааст, бо вуҷуди ин, кӯшиш мекунад, ки таҷрибаи пешқадами 
мамлакатҳои мутараққии оламро ба инобат гирад. 

Дар марҳалаи ҳозира назорати давлатии сифати таҳсилот аз 

тарафи мақомоти давлатии идоракунии маориф дар шакли 
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аттестатсияҳои давра ба давра ва санҷишҳо ба амал бароварда 
мешавад.  

Дар баробари ин, мақомоти маҳаллии идоракунии маориф 

(сарраѐсат ва раѐсатҳои вилоятӣ, ва шуъбаҳои шаҳрию ноҳиявӣ) 
мунтазам ташхиси сифати омодагии таҳсилотии хонандагони 
мактабҳоро аз рӯи фанҳои гуногуни таълимӣ анҷом медиҳанд. 

Зарурати арзѐбии сифати таълими мактабро дар сатҳи 

байналмилалӣ асоснок дониста, дар ҷумҳурии мо қайд кардан лозим 
аст, ки дар ин соҳа аллакай қадамҳои аввалин гузошта шудаанд. 

Бояд қайд намуд, ки таҳлили гузаронида барои баланд 

бардоштани сатҳи омодагии хонандагон аз рӯи фанҳои гуманитарӣ дар 
асоси пурзӯр намудани таълими ба амалия тамоюлдошта ҳангоми 
омӯзиши фанни мазкур ва фанҳои дигари табиї заминаи хубе буда, 
мувофиқан, имкон медиҳад хулоса карда шавад, ки таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи хонандагон дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ зарур 
мебошад.  

Дар замони муосир низоми кунунии маорифи Љумњурии 
Тољикистон раванди мураккаби ислоҳоти худро аз сар гузаронида 
истодааст. Вобаста ба ин мақсади афзалиятноки ҳама гуна ҷараѐнҳои 

трансформатсионӣ баҳисобгирии ҳарчӣ бештари талаботи актуалӣ ва 
перспективии замон дар таълиму тарбияи мактаббачагон, кушода 
додани қобилиятҳо ва лаѐқатмандиҳои ҳар як шахсият, ба вуҷуд 
овардани шароити созгор барои ба амал баровардани имкониятҳои 
таълимии хонанда дар амалия мебошад. Мувофиқан, тараққиѐти 
минбаъда ва такмили низоми таълими мактабӣ, омӯзиш ва 

баҳисобгирии таснифҳои фардии хонандагон, дар онҳо ташаккул 
ѐфтани талаботи ангезанокии соҳаи фаъолияти таълимӣ зарур 
мебошад. Ҳаллу фасли ин масъалаҳо аз илми психологӣ-педагогӣ 
тақозо мекунад, ки ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти инсон ва роҳҳои 

ташаккули он дар раванди таълим мавриди тадқиқоти ҳаматарафа ва 
маҷмӯавӣ қарор дода шавад. 
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ХИЗМАТИ ГУМРУКӢ ВА РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ 
СИФАТИ ОН 

 

Дар Паѐми навбатии худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои иҷтимоию 
иқтисодиро таҳлилҳои чуқуқру ҳаматарафа намуда, қайд карданд, ки 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро ба самти ноил шудан 

ба ҳадафҳои дар Стратегияи миллии рушд пешбинигардида равона 
карда, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардумро тавассути 
ҳалли масъалаҳои пешрафти устувори иқтисодӣ, тақвияти нерӯи 
инсонӣ, такмили низоми идораи давлатӣ, тавсеаи имкониятҳои 

содиротии мамлакат, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, инкишофи 
бахши хусусӣ ва беҳбуди вазъи бозори меҳнат ҳадафи олии худ эълон 
намудааст [1, 1]. Аз ин ҷо такмили самаранокӣ ва сифати хизмати 
давлатӣ маъалаи муҳими низоми идоракунии давлатӣ баромад 
мекунад. 

Дар замони муосир нақши хизмати гумрукӣ дар рушди иқтисодиѐт 

баланд мегардад. Дар қатори самтҳои стратегии фаъолияти гумрукии 
Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ояндаи 
наздик ба баланд бардоштани идоракунии сифати хизмати гумрукӣ 
мавқеи муайян ҷудо карда шудааст, ки ин ба кам кардани хароҷоти 

иштирокчиѐни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ мусоидат менамояд.  
Хизматҳои гумрукӣ – ин маҷмӯи чорабиниҳо ва амалиѐтҳое 

мебошад, ки ҳангоми интиқоли мол аз ҳудуди гумрукӣ иҷро карда 
мешавад. Намудҳои хизмати гумрукӣ ва хизмати давлатиро ҷудо 

намудан мумкин аст. Зери мафҳуми хизмати гумрукӣ фаъолияти 
мақомоти гумрук дар назар дошта шудааст, ки ба он бақайдгирии 
декларатсияи гумрукӣ, тафтиши ҳуҷҷатҳо, қабули қарор барои иҷозати 

мол ва додани иҷозати муайяни мол мебошад. 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти гумрук аз нуқтаи назари 

иҷроиши функсияҳо, баамалбарории вазифа ва салоҳият идораи ягонаи 
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давлатӣ мебошад. Мақомоти гумрук ба сифати танзимкунандаи 

ҳаракати мол дар доираи ҳам савдои байналхалқӣ ва ҳам савдои 
байниҳамдигарии давлатҳои аъзои Шӯрои иқтисодии Авруосиѐ 
баромад мекунад.  

Сиѐсати гумрукии давлат аз он самтҳои фаъолияти давлат вобаста 
аст, ки афзалиятнокиро дар ин ѐ он фосилаи вақт, ин ѐ он фаъолияти 
иқтисодиро эътироф менамояд. Функсияҳое, ки ба ҳамаи мақомоти 

гумрук хос мебошад, шартан ба чор маҷмӯъ тақсим карда мешавад: 
самти фискалӣ, ҳимояи софдилонаи рақобатпазирӣ, ҳамкории 
фаъолияти савдои хориҷӣ, ҳимояи миллӣ. Чунин нуқтаи назар ба 

сохтори мақомоти гумрук аз ҷониби Ташкилоти умумиҷаҳонии 
гумрукӣ (ТУГ) маъқул дониста шудааст [3]. 

Хусусияти муҳими ҳар кадом фаъолият расонидани хизмат 
баромад мекунад. Сифат – ин хусусияти муҳиме мебошад, ки сатҳи 

қаноатмандии истеъмолкунандаро ба натиҷаи фаъолият инъикос 
менамояд.  

Функсияҳои асосие, ки мақомоти гумрук амалӣ менамояд, дар 

Кодекси гумруки Иттиҳоди гумрукӣ, Кодекси гумруки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, қонунҳо ва шартномаҳои байналхалқӣ ва ғ. мустаҳкам 
шудааст. Мақомоти гумрук ба рушди фаъолияти савдои хориҷӣ, 

алоқаҳои кишварҳо ва субъектони алоҳида кӯмак мерасонад. Кӯмаки 
мазкур дар фаъолияти мақомоти гумрук бо воситаи хизматҳои мувофиқ 
ба амал бароварда мешавад. 

Нуқтаҳои назари илмӣ ба хизматрасонии давлатӣ аз он шаҳодат 
медиҳад, ки яке аз самтҳои афзалиятноки рушди сиѐсати гумрукӣ ин аз 
тарафи мақомоти гумрук пешниҳоди намудани хизматрасониҳои 
махсус мебошад. Мисол, ба ин масъала Иттиҳоди гумрукӣ низ диққати 

махсус медиҳад. Аз ин лиҳоз, хизматрасонї – фаъолияти маќсадноки 
инсон буда, натиљаи он самараи фоида дошта, ягон талаботњои 
инсонро ќонеъ гардонида мешавад. Яъне, ин натиљаи бевоситаи 
њамкории иљрокунанда ва истеъмолкунанда мебошад, инчунин 
фаъолияти худи иљрокунанда барои ќонеъ гардонидани талаботи 
истеъмолгар мебошад. 
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Расми 1. Нақшаи ҷараѐни идоракунии сифати хизматҳои гумрукӣ 

 
Сифати расонидани хизматҳои гумрукӣ ба натиҷаҳои молиявии 

иштирокчиѐни савдои байналхалқӣ таъсири бевосита мерасонад. 

Омӯзиши нуқтаҳои назари илмӣ шаҳодати он аст, ки дар доираи 
сиѐсати гумрукӣ се самти афзалиятнокро ҷудо намудан мумкин аст. 
Онҳо ба баланд бардоштани сифати хизматӣ, пешниҳоди хизматҳо дар 
намуди электронӣ, баамалбарории расмиѐтикунонии гумрукӣ дар 

намуди электронӣ алоқаманд мебошад. Аз гуфтаҳои мазкур бармеояд, 
ки мақомоти гумрук бояд чунин фаъолият намояд, ки хизматрасонии 
гумрукӣ ба дараҷаи баланд ва мӯҳлати кӯтоҳ пешниҳод гардад [4, 93-
94]. 

Дар натиҷаи баланд бардоштани сифати идоракунии хизмати 
гумрукӣ, яъне хизмате, ки ба амалҳои барасмиятдарории гумрукӣ ва 

назорати гумрукӣ вобаста аст, ки ба самаранокии фаъолияти гумрукӣ 
таъсир расонида, хароҷоти ками иштирокчиѐни фаъолияти иқтисодии 
хориҷӣ ба даст оварда мешавад. Чунин самти стратегӣ ба мақсадҳои 
рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат, аз он ҷумла ҳифзи бехатарии 

шаҳрвандон, татбиқи ҳуқуқи онҳо ва рушди илмию техникӣ мусоидат 
менамояд. Мақомоти гумрук ба суръати гузаронидани амалиѐтҳои 
гумрукӣ дар муносибат ба молҳои воридотӣ таъсири бевосита 
мерасонад. Дар ҷараѐни иҷрои чунин амалиѐтҳо айни замон се омили 

асосӣ таъсиррасонро баррасӣ намудан мумкин аст: элементи системаи 
бехатарии миллӣ ва иқтисодӣ, дараҷаи салоҳиятнокии шахсони 
мансабдори мақомоти гумрук, олоти системаи идоракунии хатарҳо. 

Ҳамин тавр, дурустии фикру ақидаҳо аст, ки дар замони муосир 
мақомоти гумруки ҳамаи кишварҳо на танҳо ҳамчун таъминкунандаи 
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ситонидани пардохтҳои гумрукӣ, балки чун субъеки идоракунии 

ҷараѐнҳо дар савдои байналхалқӣ баромад менамояд [5, 49-54]. 
Айни замон мақомоти гумрук чунин хизматҳои давлатиро 

пешниҳод менамояд: 

1) қабули қарори пешакӣ: 

- оид ба таснифоти молҳо; 
- кишвари истеҳcолкардаи молҳо; 

- дохилкунӣ ба реестрҳо: 
- объектҳои моликияти зеҳнӣ; 
- субъектоне, ки ҳуқуқи додани кафолатҳои бонкӣ оид ба 

пардохтҳои гумрукӣ ва андозҳоро доранд; 

- намояндагони гумрукӣ; 
- соҳибони анборҳои гумрукӣ; 
- соҳибони мағозаи савдои бебоҷ; 
- боркашонҳои гумрукӣ; 

- иттилоотодиҳӣ ва машварат оид ба масъалаҳои гумрукӣ; 
- додани шаҳодатномаи мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ  
Лозим ба қайд аст, ки дар қонунгузории гумрукӣ, инчунин дар 

назарияҳои фаъолияти гумрукӣ нуқтаи назари ягона нисбати мафҳуми 

‚хизмати гумрукӣ‛ мавҷуд нест. Ба сифати хизматҳои гумрукӣ, аз рӯи 
ақидаи мо, дар фаъолияти мақомоти гумрук инҳо дохил мешавад:  

- хизмат оид ба қабули қарор барои иҷозати мол; 
- оид ба қабули қарорҳо дар бораи таснифоти молҳо; 

- расонидани хизмати давлатӣ [6]. 
Ҳангоми муайян намудани хизмати гумрукӣ аз чунин нуқтаи назар 

ҳаминро бояд ҳатман қайд намуд, ки яке аз хусусиятҳои асосӣ, ки 
субъекти фаъолиятро оид ба пешниҳоди хизматҳо (расонидан) фарқ 

менамояд, ин пардохти маблағ (пардохти ҳатмӣ барои хизмат) 
мебошад. Ҳангоми таҳлили мафҳуми баррасишаванда дар доираи 
нуқтаи назари пешниҳодшуда бояд ба назар гирифт, ки арзиш фақат 

барои маҳдудиятҳо, норасоиҳои якчанд хизматҳо муқаррар карда 
мешавад. 

Ба сифати хизмати гумрукӣ якчанд маҷмӯи омилҳо таъсири 
бевосита мерасонад: 

- сифати меҳнати кормандони мақомоти гумрук ва дигар шахсоне, 

ки дар соҳаи мақомоти гумрук фаъолиятро амалӣ менамоянд; 
- сифати таъминоти меъѐрии мақомоти гумрук ва шахсоне, ки дар 

ин соҳа фаъолият мебаранд; 
- сифати таъминоти моддӣ-техникӣ ва информатсионии 

(барномавӣ) фаъолияти мақомоти гумрук ва шахсоне, ки дар ин соҳа 
фаъолият мебаранд; 
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- сифати таъминоти информатсионии иштирокчиѐни фаъолияти 
иқтисодии хориҷӣ [8, 67]. 

Ҳангоми дида баромадани масъалаи хизмати гумрукӣ боиси қайд 

аст, ки мақомоти гумрук дар навбати аввал ба сифати субъекти 
системаи идораи давлатӣ баромад менамояд. Нишонаҳои асосии 
мақсадноки мақомоти мазкур ғанӣ гардонидани даромади буҷети 
давлат, таъмини бехатарии миллӣ, пешгирии воридшавии молҳои 

хавфнок ва содироти арзишманди мол ва захираҳо, ошкор намудани 
ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ ва ҷиноятҳо дар соҳаи мақомоти гумрук 
мебошад. Бинобар ин, мақомоти гумрук, аз як тараф ҳамчун субъект, 

ки ба рушди савдои хориҷии кишвар мадад мерасонад, аз тарафи дигар 
– ҳамчун органи ҷазодиҳандаи мақомоти давлатӣ баромад менамояд.  

Хизматрасониҳои давлатие, ки мақомоти гумрук мерасонад, ба 
чунин гурӯҳҳо мутаҳҳид намудан мумкин аст: 

 хизмат барои қабули қарор барои иҷозати (иҷозат надодани) 
молҳо дар асоси арзи низоми гумрукӣ; 

 хизмати реестрӣ; 
 хизмат барои рушди фаъолияти савдои хориҷӣ (додани 

шаҳодатномаи мутахассисӣ, қабули қарори пешакӣ оид ба таснифот ва 
кишвари истеҳсолкардаи мол, машваратдиҳӣ оид ба масъалаҳои 
гумрукӣ). 

Ба сифати элементи алоҳидаи хизматҳои гумрукӣ, ки ба гурӯҳи 

якум дохил аст, инчунин фаъолияти мақомоти гумрукро оид ба ҳимояи 
ҳуқуқ ба моликияти зеҳниро низ дохил кардан мумкин аст. Яке аз 
ҷабҳаҳои амалкунии чунин намуди хизмат чораҳое мебошад, ки 
мақомоти гумрук бо мақсади пешгирии воридоти молҳои иҷозат 

нашуда, ки тамғаҳои бақайдгирифтаи нишонаҳои молиро доранд, ба 
шумор меравад.  

Аз ин ҷо, соҳаи ҳуқуқии амалкунанда дар соҳаи мақомоти гумрук 
мавҷудияти хизматҳо, яъне хизматҳои гумрукиро, ки мақомоти гумрук 
мерасонад, пешбинӣ ва иҷозат медиҳад. Ҳамин тавр, мақомоти гумрук, 
функсияҳои ба зиммааш гузошташударо амалӣ намуда, ба рушди 

фаъолияти савдои хориҷӣ бо воситаи расонидани хизматҳои гумрукӣ 
кӯмак мерасонад. Инчунин, таснифотҳои пешниҳодшуда барои 
такомули нуқтаи назари методӣ барои баҳодиҳии самаранокии 
мақомоти гумрук ва бунѐди реестри ягонаи хизматрасониҳои гумрукӣ 
мумкин аст истифода бурда шавад.  

Барои такмили идоракунӣ ва баланд бардоштани сифати хизмати 

гумрукӣ анбешидани чораҳои зерин мувофиқи мақсад аст: 
- баланд бардоштани малакаи истифода ва кор бо воситаҳои 

муосири коммуникатсионӣ; 
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- баланд бардоштани ҷавобгарии кормандони мақомоти 

гумрук оид ба сари вақт ворид кардани маълумот ба шабакаи 
иттилоотӣ; 

- муҷаҳҳаз гардонидани гумрукҳо, дидбонгоҳҳои гумрукӣ бо 

таҷҳизотҳои техникӣ ва шабакаи иттилоотии мақомоти гумрук, ҷорӣ 
намудани талаботи ‚ҳукумати электронӣ‛. 

Дар интиҳо бояд зикр намуд, ки имрӯз яке аз самти муҳими рушди  
хизмати гумрукӣ ин коркард ва қабули стандартҳои давлатӣ дар соҳаи 

хизматҳои гумрукӣ мебошад. Ҳамаи ин чораҳо дар маҷмӯъ бояд на 
танҳо барои соддагардонии амалиѐтҳои савдои хориҷӣ ва баланд 
бардоштани фазои сармоягузорӣ, балки барои ҳифзи манфиатҳои 
миллӣ, саломатӣ ва рушди иқтисодиѐти минтақа дар маҷмӯъ бояд 
равона гардад.  
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кафeдpаи xадамоти гумpук  
 

ВОPИДОТИВАЗКУНӢ – ОМИЛИ PУШДИ ИҚТИCОДИЁТИ 

МИЛЛӢ 
 

Якe аз cамтҳои аcоcии pушди иқтиcодиѐти миллӣ ин кафолати 
иcтиқлолияти кишваp, шаpти уcтувоpӣ ва cамаpанокии фаъолияти 
зиcти ҷомeъа ва инcон мeбошад. Баланд гаpдидани қобилияти 
pақобатпазиpии молҳои иcтeҳcолии ватанӣ ҳамчун шаpти аcоcӣ баpои 

pушди молиcтeҳcолкунандагони  ватанӣ шуда мeтавонад. 
Қиcми зиѐди кишваpҳои ҷаҳон таҳаввулоти эволютcиониpо даp 

шакли cтpатeгияи воpидотивазкунӣ таъмин каpда иcтодаанд. 
Таҷpибаҳо нишон мeдиҳад, ки cамаpанокии воpидотивазкунӣ аcоcан ба 

cиѐcати иқтиcодӣ, cоxтоpҳои мавҷудаи иқтиcодӣ бо мақcадҳои pушди 
иҷтимоӣ-иқтиcодӣ вобата мeбошад.  

Cучкова Н.А. даp омӯзиши тадқиқоти xуд қайд мeнамояд, ки 
«xуcуcияти аcоcии воpидкунии маҳcулот ин индуcтpиализатcиякунонии 

иқтиcодиѐт бо ѐpии маҳдудият ва табъизи воpидот аcт». Ба ақидаи ӯ 
интиxоби конceпcияи ивазкунандаи воpидотӣ такмили cозиши муайяни 
cоҳаи cаноати иcтeҳcоли ватанӣ ва xоҷагии қишлоқpо бо мақcади 
баланд гаpдонидани cатҳи pақобатпазиpии онҳо даp доxили бозоp 
муcоидат мeнамояд» [7,13]. 

Даp ин муайянкунанда лаҳзаи таназулиpо баланд гаpдидани 

қобилияти pақобатпазиpии молҳи иcтeҳcолии ватанӣ ҳамчун шаpти 
аcоcӣ баpои таҷдиди баpномаи ивазкунандаи воpидот шуда мeтавонад.  

Ба ақидаи ӯ интиxоби конceпcияи воpидотивазкунӣ такмили 
cозиши муайяни cоҳаи cаноати иcтeҳcоли ватанӣ ва xоҷагии қишлоқpо 

бо мақcади баланд баpдоштани cатҳи pақобатпазиpии онҳо даp доxили 
бозоp муcоидат мeнамояд. 

Даp Паѐми навбатии xуд Аcоcгузоpи cулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пeшвои миллат, Пpeзидeнти Ҷумҳуpии Тоҷикиcтон муҳтаpам Эмомалӣ 
Pаҳмон чунин ибpоз намудаанд: «Тадбиpҳои ҳаваcмандгаpдонӣ доиp 
ба ташкили иcтeҳcолоти ивазкунандаи воpидот имкон доданд, ки аҳолӣ 

аз ҳиcоби иcтeҳcолоти ватанӣ бо молҳои аcоcии xӯpоквоpӣ, аcбобҳои 
pӯзгоp ва маcолeҳи cоxтмон таъмин гаpдида, ҳаҷми воpидоти маводи 
ғизоӣ аз xоpиҷӣ кишваp даp давоми ce cоли оxиp қаpиб ce миллиаpд 
cомонӣ ѐ 31 фоиз коҳиш дода шуд»[1,9]. 

Бояд гуфт, ки муcоидат ба cодиpот ва воpидотивазкунии 
Ҷумҳуpии Тоҷикиcтон ҷиҳати фаpоҳам оваpдани шаpоити муcоид ба 
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амалишавии cиѐcати давлатии иқтиcодии xоpиҷӣ, баланд баpдоштани 

pақобатнокии моли ватанӣ даp бозоpи доxилӣ ва xоpиҷӣ муқаppаp 
шуда, ба афзун гаpдонидани ҳаҷми cодиpот, коҳиш додани ҳиccаи 
молҳои иcтeъмолӣ ва xизматpаcонӣ даp ҳаҷми умумии воpидот pавона 
гаpдидааcт. 

Pушди инcтитутcионалии cодиpот ва воpидотивазкунӣ даp pоҳи 
ҳалли мантиқии xуд даp чоpабиниҳо оид ба такмили заминаи мeъѐpии 

ҳуқуқии иcлоҳоти cиѐcати cавдо ва cоддагаpдонии pаcмиѐти cодиpоту 
воpидот, муcоидат ба ҷалби cаpмоягузоpии муcтақими xоpиҷӣ ва 
тexнологияҳои нав, бунѐди cоxтоpҳои даcтгиpии cодиpот, бeҳтаp 

намудани инфpаcоxтоpи cодиpот ва cодиpоти даp минтақаҳои озоди 
иқтиcодӣ, ташкили шабакаи интиқол ва фуpўши мол даp xоpиҷа, 
тақвияти нepуи инcонӣ ва таpбияи кадpҳо баpои cоxтоpҳои даcтгиpии 
cодиpот ва воpидотивазкунӣ пайдо намуданд [3,8]. 

Имpӯзҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳуpии Тоҷикиcтон оид ба 
даcтгиpии давлатии cодиpот ва воpидотивазкунӣ даp тадбиpҳои 
воpидотӣ бe андозу бe боҷи тexнологияҳо ва таҷҳизоти нав, 
ҳаваcмандгаpдонии cодиpот даp доиpаи cозишномаҳои Cозмони 

умумиҷаҳонии савдо, такмили батанзимдаpоpии гумpукӣ ва аcъоpӣ, 
чоpаҳои зиддидeмпингӣ ва муҳофизатӣ, омилҳои андозӣ ва 
мexанизмҳои молиявию қаpзӣ, аз ҷумла бeҳтаp намудани даcтpаcӣ ба 
молияи cодиpоткунандагон ва иcтeҳcолоти воpидотивазкунанда, 

инчунин тадбиpҳои маxcуcи cоҳавиpо пeшбинӣ мeнамояд. Баланд 
баpдоштани pақобатнокии маҳcулот даp бозоpҳои доxилӣ ва xоpиҷӣ 
ҳамчун омили муҳимтаpини pушди cодиpот ва воpидотивазкунӣ даp 
тадбиpҳои мушаxxаc оид ба бeҳтаp намудани cифати маҳcулот 

мутобиқи мeъѐpу cтандаpтҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Cозмони 
умумиҷаҳонии савдо, Иттиҳоди иқтиcодии Авpуоcиѐ ва бозоpҳои 
дигаpи эҳтимолии фуpўш, мукаммалcозии боpбандӣ, тамға ва номи 
тиҷоpатии мол, ҷоpӣ намудани инноватcия даp иcтeҳcолоти ба cодиpот 
нигаpонидашуда ва воpидотивазкунанда, мукаммалcозии логиcтика, 
инфpаcоxтоpи нақлиѐт ва инкишофи мeнeҷмeнти cифат инъикоc 
мeѐбад. 

Воpидотивазкунӣ ҳамчун cиѐcати иқтиcодии давлат маънои 

cиѐcати давлатии оқилонаи даpозмуддат ба такмил додан ва 
муноcибгаpдонии ҳаҷми воpидоти мол, инчунин тақвият баxшидан ба 
pушди молиcтeҳcолкунандагони ватанӣ мeбошад. 

Даp шаpоити иқтиcодиѐти Ҷумҳуpии Тоҷикиcтон ба миcли 

кишваpҳои дигаp даp pушди cодиpот ба воpидотивазкунӣ тадбиpҳои 
маxcуcpо андeшида иcтодааcт, ки ин имкон мeдиҳад баpои pушди 
иcтeҳcолти миллӣ даp кишваpҳои xоpиҷӣ замима гузоpад.  



218 

Ҷадвали 1.  

Cодиpот ва воpидоти Ҷумҳуpии Тоҷикиcтон даp минтақаҳои ҷаҳон 
(млн. доллаp ИМА) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Cоди
pот 

Воpи
дот 

Cод
иpо
т 

Воp
идо
т 

Cод
иpо
т 

Воp
идо
т 

Cод
иpо
т 

Воpи
дот 

Cоди
pот 

Воpи
дот 

Ҳамагӣ 
аз он ҷумла: 

890,6 3435,
6 

898,
7 

3031
,2 

1198
,0 

2774
,9 

1073
,3 

3151,
0 

1174,
4 

3349,
3 

Мамлакатҳ

ои ИДМ 
226,7 1818,

7 
294,
4 

1673
,6 

430,
7 

1656
,2 

530,
3 

1818,
0 

449,9 2071,
2 

Дигаp 
мамлакатҳо
и ҷаҳон 
аз он ҷумла: 

663,9 1616,
9 

604,
3 

1357
,6 

767,
3 

1118
,7 

543,
0 

1333,
0 

724,5 1278,
1 

Кишваpҳои 
Иттиҳоди 
Авpупо 

234,1 333,6 37,2 140,
8 

169,
9 

186,
3 

60,3 241,0 55,3 188,8 

Cаpчашма: Фаъолияти иқтиcодии xоpиҷии Ҷумҳуpии Тоҷикиcтон. 

Агeнтии омоpи назди Пpeзидeнти Ҷумҳуpии Тоҷикиcтон. – Душанбe: 
АCПPТ, 2020. – C.13. 

 
Таҳлилҳо нишон мeдиҳад, ки cодиpот даp cоли 2015 890,6 млн. 

доллаp ИМА ташкил дода шуда бошад ин нишондиҳанда cоли 2019 ба 
1174,4 млн. доллаp ИМА баpобаp шудааcт. Даp cамти воpидот бошад 
cоли 2015 3435,6 млн. доллаp ИМА ташкил дода, даp cоли 2019 бошад 
ба 3349,3 млн. доллаp ИМА – pо ташкил додааcт. 

Тибқи маълумотҳои омоpии cавдои xоpиҷии Ҷумҳуpии 

Тоҷикиcтон аз pӯи cодиpот ва воpидоти Ҷумҳуpии Тоҷикиcтон даp 
минтақаҳои ҷаҳон чунин нишондиҳандаҳо муқаppаp гаpдидааcт, 
мамлакатҳои ИДМ cодиpот даp cоли 2015 226,7 ва воpидот бошад ба 
2071,2 млн. доллаp ИМА, дигаp мамлакатҳои ҷаҳон cоли 2015 даp 

cамти cодиpот ба миқдоpи 663,9 ва даp cамти воpидот бошад 1616,9 ин 
нишондиҳандаҳо даp cоли 2019 cодиpот ба 449,9 ва воpидот ба 2071,2 
млн. доллаp ИМА ва кишваpҳои Иттиҳоди Авpупо бошад cоли 2015 
cодиpот ба 234,1 воpидот бошад ба 333,6 муайян шудааcт, ки ин 
нишондиҳандаҳо даp cоли 2019 cодиpот ба миқдоpи 55,3 ва воpидот 
бошад ба 188,8 млн. доллаp ИМА баpобаp шудааcт.  
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Диагpаммаи 1. (млн. доллаp ИМА ) 

 
 

Cаpчашма: Фаъолияти иқтиcодии xоpиҷии Ҷумҳуpии Тоҷикиcтон. 
Агeнтии омоpи назди Пpeзидeнти Ҷумҳуpии Тоҷикиcтон. – Душанбe: 
АCПPТ, 2020. – C.11. 
 

Даp аcоcи маълумотҳои омоpии Агeнтии омоpи назди Пpeзидeнти 
Ҷумҳуpии Тоҷикиcтон даp cамти cодиpот ҳамагӣ ба 890,6 млн. доллаp 
муайян шудааcт, ки ин нишондиҳанда ба мамлакатҳои ИДМ ба 226,7 ва 
мамлакатҳои дигаpи ҷаҳон 663,9 млн. доллаppо ташкил каpдааcт. Cоли 

2019 бошад cодиpот ҳамаги ба 1174,4 ба мамлакатҳои ИДМ – 449,9 ва 
бо дигаp мамлакатҳои ҷаҳон 724,5 млн доллаppо ташкил додааcт.  

Навъҳои гузошташудаи шакли воpидотивазкунӣ, аз pӯи нуқтаи 
назаpи мeтодологӣ, имконияти боз ҳам дақиқи муайян намудани 
кадомe аз воpидотивазкуниpо бояд иcтифода буpд, то ин ки баpои паcт 
намудани даpаҷаи вобаcтагии xоpиҷиpо даp ин шаpоити иҷтимию 

иқтиcодӣ ба вуқӯъ омада мeбошад. 
Нуқтаи дигаpи интиxоби шакл ва навъҳои воpидотивазкунии 

pушди иқтиcодӣ ин муайян намудани баpтаpият ва pоҳҳои афзалиятнок 
ҳангоми ташаккули онҳо мeбошад. Аcоcи мeтодологии тақcимоти 

воpидотивазкунии pушди иқтиcодӣ навъи экcтeнcивӣ ва интeнcивӣ ин 
назаpияи макpоиқтиcодӣ даp тавceаи ваceъ паҳнгаpдидаи 
такpоpиcтeҳcолӣ аcт. 
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Инpо даp назаp дошта, Донcкова Л.А. қайд мeнамояд, ки даp 

cиcтeмаи pушди иқтиcодӣ ин натиҷаи ҳаpакатҳои ҳамаи маҷмӯъи 
инcтитути иқтиcодӣ, яънe ин пpинcипи фаъолияти муаccиcаҳои 
иқтиcодӣ ва ташкилотҳоepо, ки таъмини pиоякуниpо доpад, муқаppаp 
мecозад[5, 172]. 

Мақcади аcоcии pушди ба cодиpот нигаpонидашуда ин даpаҷаи 
ноилшавӣ ба вазифаҳои пeшбинигаpдидаи cтpатeгӣ ва мақcаднок бо 

индикатоpҳоe, ки нишондиҳандаҳои макpоиқтиcодӣ ва паpамeтpҳои 
аcоcии pушди cодиpот, воpидот ва воpидотивазкунии молу 
xизматpаcониҳои аcоcии алоҳидаpо даp баp мeгиpанд, назоpат каpда 
мeшавад. 

Татбиқи Cтpатeгияи миллии pушди Ҷумҳуpии Тоҷикиcтон баpои 
давpаи то cоли 2030 ва Баpномаи миѐнамуҳлати pушди Тоҷикиcтон 
баpои cолҳои 2016-2020 ба cамаpанокӣ, гуногуншаклӣ 
(дивepcификатcия) ва pақобатпазиpии баxши воқeии иқтиcодиѐт, pушди 

нepуи инcонӣ, тақвияти инcтитутcионалӣ ва гузаpонидани иcлоҳоту 
дигаpгуниҳои ҷиддӣ афзалияти аcоcӣ дода мeшавад. 

Имкони татбиқи cтpатeгияи воpидотивазкунӣ даp Ҷумҳуpии 
Тоҷикиcтон xeлe бузуpг буда, татбиқи онҳо баpои таъмин намудани 

pушди иҷтимоӣ ва иқтиcодӣ cамаpанок аcт.  
Баpои бeҳтаp намудани pушди cодиpот ба воpидотивазкунӣ чунин 

cамтҳоpо пeшниҳод намудан мумкин аcт: 
Имконияти вобаcтагии воpидотpо кам намуда, ба ин ваcила ба 

pушди молиcтeҳcолкунандагони ватанӣ муcоидат каpда шавад; 
Иcтeҳcоли моли шабeҳ, тадpиҷан баланд баpдоштани 

pақобатпазиpии онҳо даp бозоpи доxилӣ; 
Додани имтиѐзҳо оид ба pушди иcтeҳcолоти ба cодиpот 

нигpонидашуда; 
Иcтифодаи cамаpаноки иқтидоpҳои иқтиcодии кишваp ҳангоми 

иcтeҳcолоти молҳои cодиpотӣ; 
Ҷалби cаpмоягузоpони xоpиҷӣ ва доxилӣ оид ба иcтeҳcолот; 

Баланд баpдоштани базаи тexникӣ ҳангоми иcтeҳcолоти молҳои 
cодиpотӣ. 
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СИЁСАТИ ПЕШГИРИФТАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ 
РАЊМОН – КАФИЛИ СУЛЊУ СУБОТ ВА ВАЊДАТИ МИЛЛЇ  

ДАР КИШКАР 
 

Љумњурии Тољикистон баъд аз ба даст овардани соњибистиќлолии 
давлати хеш кӯшиш менамояд то самти сиѐсати дохилї ва хориљии 
худро дар шакли нав ба шароити замона мутобиќ ба роњ монад. Вале 
барои муайян намудани сиѐсати давлатї раќобатњои сиѐсї дар дохили 
кишвар ба вуќуъ омаданд, ки дар натиљаи нодуруст ба роњ мондани 
сиѐсати давлатї дар дохили кишвар љанги шањрвандї оѓоз гардид. Дар 
натиљаи ин муборизањои сиѐсї ва сар задани љанги шањрвандї ќисмати 
зиѐди сохторњои давлатї фалаљ гардида, хатари нестшавии давлат аз 
харитаи сиѐсии љањон ба вуљуд омада буд. 

Бояд ќайд намуд, ки чунин ранг гирифтани вазъи сиѐсии давлат 
алоќаманди дошт ба вазъи сиѐсии Иттињоди Шўравї дар нимаи дуюми 
солњои 80-ум ва аввалњои солњои 90-уми ин давлати абарќудрат, ки 
кишвари мо низ дар њайати он ќарор дошт. 

Сиѐсати пешгирфтаи Президенти њамондавраинаи Иттињоди 
Шўравї  М.С. Горбачѐв боиси паст шудани нуфузи њизби њукмрони 
Коммунистї дар дохили кишвар ва берун аз он гардид. Вазъияти 

vfp://rgn=128246
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бавуљудомадаи сиѐсиро, яъне заиф гардидани Њизби Коммунистиро мо 
метавонем дар мисоли љумњурии худамон дида бароем, ки исботи 
гуфтањои болост. 

«Воќеањои моњи феврали соли 1990, ки асосан як навъ раќобати 
демократ – исломистон ба муќобили сохти мављудаи давлатї буд, собит 
намуд, ки Њизби Коммунистї ва Њукумати Тољикистон иќтидори бо 
нерўњои навтаъсисѐфтаи сиѐсї муќовимат нишон додан ва идора 
намудани љамъиятро надорад. Нерўњои ислоњотхоњ дар интихоботи 
Шўрои Олии Тољикистон (соли 1990), ки бори аввал дар асоси 
принсипњои алтернативї сурат гирифт, аз озмоиши нахустини сиѐсї 
гузаштанд. Бидуни он, ки ба ном «нерўњои демократї» дар 
муќовиматнишондињии сиѐсии соли 1990 шикаст хўрданд, аммо дар 
интихоботи соли 1990 аз чањор як ќисми депутатњои халќї аз байни 
намояндагони демократ-исломистон интихоб шуданд. Ин маънои онро 
дошт, ки таносуби нерўњои сиѐсї ва љањонбинии ањолї дар Тољикистон 
таѓйир ѐфтааст» [4, 15]. 

Баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон ва ба таври расмї аз байн рафтани Иттињоди Шўравї 
вазъи сиѐсї дар кишвар њамоно ноором буд. Дар ин давра дар 
Љумњурии Тољикистон Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ва Ҳизби 
демократии Тоҷикистон дар муќоиса бо Њизби Коммунистї, ки мавќеи 
худро аз даст дода буданд, мавќеи худро барои ба даст овардани 
њокимият то рафт мустањкам менамуданд. 

Дар як давраи кӯтоњ тањти фишори тазоњуротчиѐн ва 
намоишчиѐни майдонњо Президенти нахустини кишвар Ќањњор 
Мањкамов (3 сентябри соли 1991), Раисони Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон Ќ. Аслонов, С. Кенљаев, А. Искандаров маљбур шуданд, ки 
аз вазифањояшон даст кашанд [4, с. 17]. 

Ин вазъиятро љониби оппозитсия истифода бурда, љонибдорони 
худро дубора ба кўчањо бароварданд ва дар майдонҳо 
гуруснанишиниро оѓоз намуда, пешнињод намудани талаботњои нав ба 
нави худашонро оѓоз карданд. 

Талаботњои асосии оппозитсия ин ќабули Конститутсияи нав ва аз 
вазифаи раиси Шўрои Олї озод намудани С. Кенљаев ба њисоб мерафт, 
ки ин масъалањо дар сессияи сенздањуми Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон 20-22 апрели соли 1992 баррасї гардида, С. Кенљаев аз 
вазифаи раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон даст кашид ва ба 
љои он муовини ў А. Искандаров таъин гардид [5, 458]. 

Мањалгарої то ба сатњи баланди давлат баромада ањамияти сиѐсї 
гирифта буд. Бинобар ин дар солњои аввали соњибистиќлолии кишвар 
ин омилро мушоњида кардан мумкин аст. 
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Давлатро асосан дар ин давра ба минтаќаи Помиру Ѓарм, Кулобу 
Хуљанд људо карда буданд. Бинобар ин њангоми аз вазифаи давлатї 
барканор кардани хизматчиѐни давлатї ва ѐ таъин намудан, онњоро 
њизбњои сиѐсї ва мањалгароѐн обу ранг дода, ба мањалли зодгоњи 
корманд вобаста мекарданд. Аз ин лињоз дар баробари дигар омилњои 
мављудбуда, як сабаби пайдо шудани майдони «Шањидон» ва «Озодї»-
ро метавон ба њамин масъала рафъ намуд. Зеро як сабаби пайдо 
шудани майдони «Шањидон» ин аз вазифаи вазири корњои дохилї озод 
намудани М. Нављувонов бошад, сабаби пайдо шудани майдони 
«Озодї» - ро дар баробари дигар масъалањо метавон аз вазифаи раиси 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон озод намудани С. Кенљаев 
алоќаманд намуд. 

Дар ин маврид Тоатов Њабибулло дар маќолаи худ «Аз таърихи 
истиќлолият» хеле дуруст ќайд намудаанд: «Хусусияти хоси солњои 
аввали истиќлол он буд, ки Шўрои Олї бештар ба маљлиси 
доимоамалкунанда шабоњат дошт ва дар зери фишори намоишчиѐни 
майдонњо ќонун ва ќарорњои худро дар бораи њизбњои сиѐсї, 
њаракатњо, дин ва васоити ахбори умум мунтазам таѓйир медод. Иваз 
шудани раисони Шўрои Олї – Ќ. Аслонов, С. Кенљаев, А. Искандаров 
ва ба тањдиди ошкоро гузаштани нерўњои мухолифин вазъи дохилиро 
муташанниљ мекард» [4, 18]. 

Гуфтањои боло шањодат аз он медињанд, ки вазъияти сиѐсии давлат 
дар кадом сатҳ ќарор дошт. Дар чунин вазъияте, ки бар хилофи 
ќонунњои конститутсионї аъзоѐни Њукумат, Дастгоњи Президент ва 
худи Президенти кишвар, ки кафили асосии амнияти миллату давлат 
дар дохили кишвар ва дар муносибатњои байналхалќї ба њисоб 
меравад, ба гаравгон гирифта шуда, ба истеъфо фиристода шавад, чї 
љои сухан оиди бехатарии шањрвандони дохилї  ва намояндагони 
хориљии кишвар аст? 

Дар ин вазъияти барои давлати мо мураккаб роњбаре даркор буд, 
ки давлати тозаистиќлоли тољиконро аз вартаи љанги шањрвандї халос 
намуда, онро аз парокандагиву нестшавї наљот бахшида ба мардум 
сулњу субот ва вањдати миллї орад. 

Дар таърих мардуми тољик кам набуданд њодисањое, ки дар 
лањзањои вазнин барои давлату миллат фарзандони бо нангу номус 
пайдо шуданд, ки дар роњи поѐдории ин миллат љони худро дареѓ 
надоштанд. Корнамоиву љонфидоии ин абармардони ватан аз ќабили 
Коваи Оњангар, Шерак, Спитамен, Муќанна, Темурмалик, Садриддин 
Айниву Бобољон Ѓафуров, Шириншоњ Шоњтемуру Нусратулло Махсум 
ва Мирзо Турсунзода то ба имрўз дар ѐди мардум ва дар сањифањои 
таърихи халќи тољик дарљ гардидаанд, ки онњоро ба некї ѐдовар шуда, 
аз корнамої ва љонфидоии онњо бањри мењан  ифтихор менамоянд. 
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Чунин абармардони миллатро дар илми сиѐсатшиносї сарвари 
сиѐсї меномад, ки бо амалу рафтораш дигаронро бо сиѐсати 
пешгиратаи худ дар атрофаш гирд ва муттањид менамояд.  

«Мафњуми «сарвар» дар илми сиѐсатшиносї аз забони англисї 
(tolӯad) гирифта шуда маънояш баранда ѐ ин ки роњнамо мебошад. 
Сарварї яке аз механизмњои якљояшавии фаъолияти дастаљамъиеист, 
ки шахс ѐ ин ки ќисми гурўњи иљтимої наќши муњимеро иљро мекунанд. 
Яъне фаъолияти њамаи гурўњеро, ки амалњои сарварро дастгирї 
менамоянд, муттањид менамояд. Сарварї њамчун фаъолияти муайян 
дар асарњои муаллифони ќадима Плутарх, Геродот ва Арасту низ ба 
назар мерасад. Онњо тасвири ќањрамонињои сарлашкарњо, 
подшоњонеро, ки офарандагони таъриху маданият мебошанд, хеле 
гуногунранг тасвир намудаанд. Дар асрњои миѐна низ дар таърихи 
фалсафаи адабиѐти форсу тољик  ба масъалаи сарварї диќќати махсус 
дода шудааст. Махсусан, дар «Шоњнома»-и Фирдавсї, «Насињатнома»-
и Унсурмаолии Кайковус, ва «Сиѐсатнома»-и Низомулмулк 
таълимотњои гуногуне нисбати сарварї пешниход гардидааст, ки 
вобаста ба шароити замонашон хеле арзишманд менамоянд. Дар 
замони Эњѐ бошад яке аз аввлинњо шуда Н. Макиавелли дар китоби 
машњури худ ‚Государь‛ образи давлатдорро шарњ додааст. Дар рушду 
инкишофи минбаъдаи љомеа дар бораи сарварї таъсири босазое 
консепсияи Ф. Нитсше (1844-1890) гузоштаст. Ба аќидаи ў танњо 
шахсони бузург, фавќулинсонњо њамчун намояндагони олии инсоният 
таърихро меофаранд. Мувофиќи консепсияи марксистї таърихро 
инсонњо меофаранд, аммо сабабњои ташвиќоти амалњои онњо, 
кушишњояшонро дар моддиѐт медонанд». [6, 73]  

Раванди муташаниљшавии вазъи дохилии давлат танњо баъд аз 
барќарор кардани њокимияти ќонунї, аниќтараш баъди Иљлосияи XVI 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ва таъин гардидани Раиси Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон то андозае баэътидол 
оварда, зимоми давлатдодрї ба даст гирифта, муносибатњои Љумњурии 
Тољикистон бо љомеаи љањонї дубора барќарор карда шуданд. 

Мањз дар Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба 
сари њокимият шахси хирадманд, љасур ва дипломат Эмомалї Рањмон 
омад. Бо роњбари хирадмандонаи ў миллати тољик боз як сањифаи 
навро дар китоби таърихи худ оѓоз намуд. Беасос нест, ки Президенти 
кишварро бо унвони баланди «Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат» сазовор донистанд.  

Дар њаќиќат Эмомалї Рањмон дар рўзњои мушкилтарин ба ин 
вазифа таъин шуда, Президенти кишвар аз рўзњои аввал њамчун 
дипломат амал намуд. Зеро он кас ягона роњи пешгирї ва бартараф 
намудани љанги шањрвандиро мањз дар гуфтушунид дида, шахсан дар 
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шароити басо ногувор ва мураккаб љони худро дар кафи даст гирифта 
барои гуфтушунид бо мухолифин сафарњо анљом медод. Бо талошњо ва 
љонфидоии Президенти кишвар миллати тољик аз вартаи љанг ва 
нестшавї халос ѐфта, паймони дўстиро бо гурӯњњои мухолифи давлат 
баста ба мардуми љангзада сулњу суботро овард. 

Мањз барќарор кардани њокимияти ќонунї, ќабули Конститутсия, 
бастани сулњ бо мухолифин давлати моро дубора ба арсаи сиѐсии љањон 
овард. 

Ин амалњо нуфузи кишвари моро дар арсаи байналхалќї баланд 
бардошт ва боварии љомеаи љањониро ба устувории давлат зиѐд 
намуда, муносибатњои худро бо Љумњурии Тољикистон дубора 
барќарор карданд. 

Имрўз Љумњурии Тољикистонро зиѐда аз 150 давлати љањон 
эътироф намуда, бо 126 то он муносибатњои дипломатии худро ба роњ 
мондааст. Дар баробари ин бо зиѐда аз 50 ташкилоту созмонњо ва 
нињодњои он њамкориро ба роњ мондааст. 

Ташаббусњои пешнињоднамудаи Љумњурии Тољикистон дар 
масъалаи об низ аз љониби љомеаи љањонї хуш пазируфта шудааст, ки 
ин низ яке аз дастовардњои сиѐсї ва дипломатии Љумњурии Тољикистон 
ба њисоб меравад. 

Дар ин муддати кутоњи таърихї Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон тавонист, ки бо сиѐсати хирадмандонаи пешгирфтаи худ 
монеањои мављудбудаи давлатро паси сар намуда, ба дастовардњои 
назаррас ноил гарданд. 

Дар оянда низ миллати тољик бо сарварии Президенти кишвар 
Эмомалї Рањмон боз њам рушд намуда ба комѐбињои аз ин њам баланд 
ноил мешавад. Мақоми Тољикистонро дар арсаи байналхалќї баланд 
мебардорад ва чандин ташаббусњои дигари ањамияти 
байналхалќидоштаро низ пешнињод менамояд. 

 
Пайнавишт: 

1. А. Холиќї, Љ. Љўрабоев. Сиѐсатшиносї: Мафњуму назарияњо ва љадвалњои 
мантиќї. – Хуљанд: Ношир, 2013. – 564 сањ. 

2. Д. Назриев. Назаре ба таърих ва анъанањои дипломатияи тољик. 
Дипломатияи Тољикистон: дирўз ва имрўз. Дар ду љилд. Љилди 1. (Зери 
назари Њамрохон Зарифї). Силсила: Сиѐсати хориљии Тољикистон 
Душанбе: «Ирфон». 2009, 284 285 с. 

3. Дипломатияи Тољикистон: дирўз ва имрўз. Дар ду љилд. Љилди 1. (Зери 
назари Њамрохон Зарифї). Силсила: Сиѐсати хориљии Тољикистон 
Душанбе: «Ирфон». 2009, 296 с. 

4. Истиќлол – заминаи рушди Тољикистон. – Муњаррири масъул: Љўразода 
Љ.Њ. Мураттибон: С.Саидов, И.Рањимов Хуљанд: Ношир, 2016. – 368 с.  



226 

5. История таджикского народа. Том VI.– Душанбе, «Дониш», 20 11. – 742 
стр. 

6. Мањмадов А.Н. Сиѐсатшиносї. Китоби дарсї барои донишљуѐни 
мактабњои олї. Душанбе. , 2010. 

7. Талбак Назаров, Абдунабӣ Сатторзода, Дипломатияи муосири тоҷик, 
Душанбе, Ирфон 2006, 224 саҳ. 

 
Юсупов С.З., 

унвонҷӯи кафедраи 

сиѐсатшиносӣ 
 

Роҳбари илмӣ: 
 д.и.с. Акмалова М.Н., 

 

ИНТЕРНЕТ ВА ТАЪСИРИ ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ БА 

ЗЕҲНИЯТИ ҶАВОНОН 
 

Дар айни ҳол воситаҳои ахбори оммавӣ (ВАО): матбуот, радио ва 
телевизион, махсусан интернет ва шабакаҳои итҷимоӣ мавқеи муҳим 
пайдо карда, дар давраҳои гуногуни ҳаѐти иҷтимоӣ муҳимтарин 
масоили давру замонро, аз як тараф инъикос, аз ҷониби дигар мавриди 

таҳлилу баррасӣ қарор медиҳанд. Интернет тадриҷан ҳокимиятро ба 
халқ ва халқро ба ҳокимият пайваст менамоянд. Ин аст, ки онҳо чун як 
соҳаи ҳаѐти ҷамъиятӣ эътироф шудаанд. Махсусан барои наврасону 

ҷавонон нақши интернет ва техникаву технология басо муҳим мебошад. 
Бино бар иттилои сомонаи Wӯ Aқӯ Social дар оғози соли 2020 4,5 

миллиард нафар одамони сайѐра дастрасӣ ба интернет доштанд ва 
аудиторияи шабакаҳои иҷтимоӣ аз марзи 3,8 миллиард гузаштааст. 

(ҳисоби миѐнаи умри истифодабарандагони интернет то 35 сола аст). 
Дар байни солҳои 2000 то 2020 шумораи истифодабарандагони 
интернет ҳафт маротиба зиѐд шуда, аз 6,5%-и соли 2000 ба 49% (соли 
2020) омада расид, яъне ҳоло зиѐда аз 49%-и аҳолии руйи замин аз 

интернет истифода мебаранд [5]. 
Ҷомеаи иттилоотӣ ҷомеаи насли нав аст. Барои муайян намудани 

ҳолати муосири мамлакатҳои мутараққӣ, ки дар ин кишварҳо нақши 
ахбор дар тамоми соҳаҳои фаъолияти ҳаѐт ва сатҳи сифати истеҳсолот 

бағоят бузург аст, истифода бурда мешавад. Иттилоот имрӯз ба сифати 
арзиши қиматтарин баромад менамояд ва яке аз соҳаи фоиданоки 
фаъолияти иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Бе раванди коммуникатсия ба 
даст овардани иттилоот ғайри имкон аст. 

https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
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Мувофиқи ахбороти соли 2019 истифодабарандагони интернет дар 

Тоҷкистон ба 3 миллиону 800 ҳазор нафар рафта расид (соли 2000-ум 
ҳамагӣ 2000 нафар истифодабарандаи интернет буд), соли 2016 ба 3 
миллион нафар рафта расид ва мавқеи Тоҷикистон дар қитъаи Осиѐ 

вобаста ба ин масъала ҷойи 25 (масалан Қазоқистон ҷойи 11, 
Туркманистон ҷойи 31)-умро ишғол мекунад [6]. Дар Тоҷикистон 
интернетро ба истифодабарандагон «Тоҷиктелеком», «Телеком 
технолоҷӣ» ва ширкатҳои мобилӣ таъмин мекунанд. Мушкилии асосӣ 

дар Тоҷикистон суръати суст ва нархи гарони интернет аст. Як соат 
истифодаи интернет дар марказҳои интернетӣ ба 3-4 сомонӣ баробар 
аст. Айни ҳол истифодабарандагони интернет 1 Г интернетро бо нархи 
20, 35 ва 60 сомонӣ харидорӣ мекунанд.  

Бояд қайд кард, ки мо дар раванди ҷомеаи глобализатсионӣ ва 
инноватсионӣ қарор дорем. Ҳар яке аз ҷавонро лозим аст, ки аз 
истифодабарии техникаву технологияи ҳозиразамон бохабар ва 
ҳамқадами замон бошад. 

Имрӯз инқилоби илмӣ-техникӣ ва коммуникатсионӣ босуръат 
идома дорад ва мо ботадриҷ ба ҷомеаи иттилоотӣ ворид гашта 
истодаем. Омӯзишу таҳлили мавзӯи мазкур саривақтӣ дониста шуда, 
аҳамияти назариявию амалӣ дорад. 

Дар шароити имрӯза интернет ба дараҷаи олӣ тараққӣ кардааст, 
ки ҳар як истифодабаранда метавонад бо ѐрии барномаи мавҷудбуда, 
ба шабакаҳо пайваст шавад ва шабакаро идора намоянд. Ҳоло дар 
ҷаҳон беш аз садҳо миллион компютерҳои фардӣ мавҷуд ҳастанд, ки 

зиѐда аз 80%-и онҳо дар шабакаҳои гуногуни иттилоотию ҳисоббарор 

(аз шабакаҳои хурди маҳдуд то шабакаҳои умумиҷахонии Internet) 

муттаҳид карда шудаанд. Дар шабакаҳо муттаҳид кардани компютерҳо 

сабаб ва ахамияти калон дорад. Масалан, дар натиҷаи интиқоли 
босуръати маълумоти иттилоотӣ, додугирифти маълумоти 
истифодабарандагони компютер, гирифтан ва додани маълумот бе 
восита дар ҷои кор бо (мактубҳои G-mail ва ғайраҳо), гирифтани 
маълумот аз ҳар гӯшаю канори кураи Замин, инчунин ба даст овардани 
маълумот дар бораи компютерҳои муассисаҳои гуногун бо барномаҳои 
мухталиф кор карданро хеле осон мегардонад. 

Оғози дастрасӣ ба интернет дар Тоҷикистонро аз соли 1995 
медонанд, ки «CADA» (Агентии оид ба рушди ОМ) хизматрасонии 
почтаи электрониро шуруъ намуд. Таҷдиди дубораи он ба 23-юми 
декабри соли 1998 рост меояд. Дар ин сана интернет сервис – 
провайдери «Телеком технолоҷӣ» расонидани оммавии интернетро сар 
кард, ки аввалин провайдери интернетрасон ба ҳисоб меравад. 
Тадриҷан шумораи онҳо афзуда истодааст, яке аз онҳо сервис 
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провайдери «Satғқn» мебошад, ки айни ҳол хеле ҳам серталаб аст. 

Оҳиста-оҳиста истифодабарандагони он афзоиш ѐфта, феълан 
миллионҳо сокини Тоҷикистон аз он истифода мебаранд. Интернет 
ҳамчун муосиртарин дастоварди илмиву ақлӣ буда, то ҷое дар ҷомеаи 

тоҷик ҳам мавқеи назаррас пайдо кардааст. Пайдо гардидани сомона 
(сайт)-ҳои зиѐд дар назди вазорату идораҳо, расонаҳои хабарӣ ва 
шахсони алоҳида шаҳодат медиҳад, ки робитаи ҷомеа бо 
иттилоъгириву хабаррасонӣ аз интернет рӯ ба зиѐдшавӣ дорад. Аз ВАО 

бошад, оҷонсии иттилоотӣ бештару хубтар интернетро барои 
хабаррасонӣ ва робита бо ҷомеа дарк намудаанд. Умуман, ин мавзӯъ 
дар Тоҷикистон ба таври кофӣ омӯхта нашудааст, аммо Интернет ва 
шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамоно мубрами замон мебошад. 

Имрӯзҳо таваҷҷӯҳи тамоми сохторҳои ҷамъиятӣ ба шабакаи 
ахборотию глобалии интернет рӯз то рӯз меафзояд. 
Истифодабарандагон ҳатто аз он масъалаҳое, ки ба таъмини 
муҳофизати маълумот ва компютерҳои шахсии истифодабарандагон 
вобаста аст, наметарсанд.  

Интернет – ин шабакаи васеъ ва паҳншуда аст, ки байни худ 

компютерҳои дар тамоми ҷаҳон паҳншударо мепайвандад. Тибқи 
иттилои баъзе сарчашмаҳо интернет зиѐда аз 100 мамлакатро фаро 
гирифта, наздики 40 ҳазор шабакаҳои алоҳидаро, ки ба 1,7 млн. 
компютер пайваст аст, муттаҳид менамояд. Вақте ки шумо низ ба 

шабакаи интернет пайвастед, компютери шумо як қисми ин шабакаи 
умумиҷаҳонии компютерҳо мегардад. Интернет ин шабакаи 
компютерҳо аст, ки байни худ ба воситаи байнишабакавӣ пайвастаанд. 
Ду тавсифи муҳиме мавҷуд аст, ки онҳоро муттаҳид мекунад:  

1) Ҳамаи шабакаҳо, барои он ки роҳҳои ҷойгиркунӣ ва чӣ тавр 
коркарди хатогиҳоро ҳал кунанд, розиянд ягона аломатҳои шартиро 
истифода баранд; 

2) Ҳамаи шабакаҳо дар системаи Интернет роҳи ягонаи ирсол 
доштани маълумотҳо ва идентификатсияи махсуси компютерҳоро, ки 
дар системаи интернет мавҷуд аст, дороянд. Тариқи интернет шумо 

имкон доред аз почтаи электронӣ истифода баред, дар базаи 
маълумотҳо ҷустуҷӯ намоед, ба телеконференсияҳо дохил шуда дар 
ҳалли масъалаҳои гуногун ширкат варзед ва ғайраҳо [1, 76]. 

Ҳоло инкишофи хеле босуръат ва васеъ шудани доираи 

хизматрасониҳо дар интернет назорат карда мешавад. Намудҳои нави 
хизматрасонӣ ба миѐн омада хеле зуд паҳн мегарданд: 

 Рӯзномаҳои электронӣ, маҷаллаҳои мултимедиавии электронӣ; 
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 барномаҳои ҳафтаинаи радиоӣ, ки тариқи интернет пахш 
мешавад;  

 видео-конференсияҳо; 

 хариди электронӣ; 

 мағозаҳои шабакавӣ ва ғайраҳо. 
Имрӯз истифодабарандагон метавонанд байни ҳамдигар гуфтугӯ 

намоянд ва тариқи почтаи электронӣ мактуб фиристанд. 
Тоҷикистон низ чун ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин тадбирҳо дар канор 

нест. Инро метавон дар мисоли қарору Фармонҳои Президент ва 
Ҳукумати Тоҷикистон тасдиқ кард. Аз ҷумлаи онҳо, Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи чораҳои таъмин 
намудани дастрасӣ ба шабакаҳои ҷаҳонии иттилоотӣ» (аз сентябри 
соли 1999 № 1347), фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи стратегияи давлатии «Технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон» (аз 5 ноябри 
соли 2003 №1174), фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи тасдиқ намудани Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон » (аз 7 ноябри соли 2003 №1175), Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқ намудани Консепсияи 
давлатии сиѐсати иттилоотӣ» (аз 30 апрели соли 2008 №451), Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми апрели соли 2008 ‚Дар 
бораи Консепсияи сиѐсати давлатии иттилоотӣ» ва қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми декабри соли 2011 оид ба 
«Консепсияи ташаккули Ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» мебошанд, ки мақомотҳои масъул дар талоши пиѐда 

кардани онҳо ҳастанд. Аз ин байн, коршиносон ва таҳлилгарони соҳа 
аҳамияти иқдоми охирин: «Консепсияи ташаккули Ҳукумати электронӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро хеле муҳим арзѐбӣ мекунанд. Зеро он 
фарогирандаи паҳлӯҳои гуногуни кор дар ин самт буда, стратегияи 

амиқи амалиро дарбар мегирад. Феълан дар кишвар аз ҷониби 
идораҳои марбута, дар доираи ин амр чораҳое мисли 
компютерикунонии мактабҳо, гузаштан ба технологияи рақамӣ, рушди 
технологияи мобилӣ, шароитҳо барои фароҳам овардани интернет ва 
монанди ин идома дорад.  

Ба таври табиӣ ва оммавӣ, тадриҷан роиҷ шудани шабакаи 

ҷаҳонии интернет яке аз ҷузъҳои таркибии сиѐсати ҷаҳонӣ гардидааст. 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 30-уми апрели соли 2008 қарор 
дар бораи «Консепсияи сиѐсати давлатии иттилоотӣ»-ро қабул кард, 
такя ба интернет ва истифодаи васеи он дар фаъолияти сиѐсати дохилӣ 
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ва ҳам хориҷии давлат ва ҳукумат баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ яке 

аз самтҳои афзалиятнок ва стратегиро касб намуд.  
Дар ин росто, интернет дар Тоҷикистон дар ҳоли рушд аст. Чанд 

соли охир ба назар мерасад, ки системаи иттилоотии кишвар майл ба 
истифодаи васеъ аз технологияи муосир ва васоити интернетӣ доранд. 
Сомонаҳои гуногуни вазорату идораҳо, вилояту шаҳрҳо, маъруфияти 
шабакаҳои иҷтимоӣ ва почтаи электронӣ аз он шаҳодат медиҳанд. Ба 
назар мерасад, ки акнун интернет чун воситаи алтернативии иттилооти 
оммавӣ, ҷойгоҳи худро пайдо намудааст. Аксарияти расонаҳое, ки 

хислати умумимиллӣ доранд, ҷалби муштариѐни худро аз ин восита 
меҷӯянд. Махсусан сомонаи машҳури Instagram, ки 
истифодабарандагони он бениҳоят зиѐд мебошанд, ҳамчун як воситаи 
машҳур шудан ва ба даст овардани маблағ гаштааст. Расонаҳои хабарӣ 

ба шурӯи сомонаҳои худӣ пардохтанд. Инро метавон дар мисоли ҳам 
расонаҳои ҳукумативу ҳам ғайриҳукуматӣ дид. Дар муқобили радиову 
телевизион ва матбуот ба ҳайси алтернативаи дастрасӣ ба иттилоъ 
зуҳур намудани интернет ба мавқеи онҳо таъсири амиқ гузошт ва водор 

намуд, ки аз имкониятҳои он истифода баранд. Мафҳуми наве бо номи 
«Чандрасонаӣ» мустақиман ба интернет дахл дошта, ҳамин маъниро 
пайгирӣ дорад, ки метавон дар ҳар сомона, ҳамагуна шакли ахбори 

матнӣ, садоиву тасвириро маърази истифода қарор дод. 
Иттиҳоди байналмилалии телекоммуникатсия (ITҒ) маълумотеро 

оид ба истифодаи Интернет дар ҷаҳон нашр кард. Тавре дар тадқиқот 
гуфта шудааст, охири соли 2019 истифодабарандагони шабакаи 
ҷаҳонии интернет ба 6,8 миллиард нафар расида, аз он 2 миллиард 
нафарашон аз кишварҳои пешрафта ҳастанд [2, 39]. Иттиҳоди 
байналмилалии телекоммуникатсия (ITҒ) интизор аст, ки то охири соли 

2019 беш аз 7 миллиард пайвастшавиҳои фаъол дар шабака ба назар 
мерасад, ин нишондиҳанда дар муқоиса бо соли 2019-ум 738 миллион 
зиѐд хоҳад шуд. 

Соли 2019 шумораи аъзоѐни 2G 95% аҳолиро, 3G – танҳо 69%-ро 
фаро мегирад, аммо тадриҷан фарогирии минтақаҳои деҳот идома 
дорад. 

Истифодаи интернет дар Аврупо нисбатан баландтар аст, ки дар 
он 82,1% аҳолӣ дар хона ба он пайваст шудаанд. Дар зинаи дигар ИМА 

бо 60% қарор дорад. Корея ҳанӯз дар фарогирии аҳолӣ бо суръати 
баланд пешсаф аст, баъди он Фаронса, Ирландия ва Дания меистанд. 
Замбия, Покистон ва Сенегал дар охири рӯйхат, бо суръати пасттарини 
интернет қарор доранд [4]. 

Имрӯз, ки технологияи ҷадид ва интернет вориди ҳар як оила 
мегардад, волидайн бояд дониши замонавӣ ва ҷаҳонбинии васеъ дошта 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf
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бошанд, то тавонанд аз таъсири манфии интернет ҷавононро эмин 

нигоҳ доранд. Ҷавонон иттилооти зиѐди манфиатноку беманфиатро 
дастрас менамоянд, ки бештари ин ахборот санҷиданашуда ва 
беэътимод ҳастанд ва он ба зеҳнияти ҷавонон таъсиргузори манфии 

худро мерасонад. Яке аз оқибатҳои манфии истифодаи интернет, ин 
вобастагӣ аз интернет мебошад. Ҷойи сӯҳбату дидорбинӣ ва 
вақтгузаронӣ бо падару модар, зан ѐ шавҳар, фарзандон ва дӯстону 
ҳамкоронро робитаи зич пайдо сохтан бо ҷаҳони виртуалӣ гирифта 

истодааст. Ҳатто дар ҳолати дур будан аз интернет ҳам чунин шахсон 
дар олами виртуалӣ қарор доранд. Оҳиста – оҳиста шавқу ҳавас ба 
ҳаѐти ҳақиқӣ гум шуда, ҳатто то ба маргиналшавии шахс оварда 
мерасонад. Воридшавии техникаю технологияи компютерӣ ва дигар 

воситаҳои коммуникатсионӣ (махсусан, интернет) дар фаъолияти 
одамон тағйиротҳои куллиро ба вуҷуд овардааст.  

Олимону коршиносони соҳаҳои гуногуни ҷомеа низ ба ин масъала 
таваҷҷуҳ зоҳир намуда, тавассути барномаҳои телевизионӣ ҳамарӯза 

оид ба ҷиҳатҳои манфии интернет ба оммаи халқ маълумот дода, 
хотиррасон менамоянд, ки наврасон ва ҷавонон бояд интернетро ба 
манфиати худ истифода намуда, кӯшиш намоянд, ки ба он вобаста 
нагарданд. Ҷавонон вақти пурқимати худро беҳуда нагузаронида ба 

курсҳои махсуси забономӯзиву ҳунарандӯзӣ ҷалб гарданд. Ҳоло 
таваҷҷуҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисон нисбати ҷавонон хеле 
назаррас мебошад.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳар як 
баромадашон нисбат ба ҷавонон назари хосса менамоянд. Дар Паѐми 
Президенти кишвар, ки санаи 22 декабри соли 2016 ба тамоми мардуми 
шарифи Тоҷикистон ироа гардид, аз ҷумла чунин омадааст: ‚Ҷавонон 

бояд аз ҳама қишрҳои ҷомеа бештар фаъол бошанд, ташаббусҳои 
созанда пешниҳод намоянд, рамзҳои давлатӣ, муқаддасоти миллӣ ва 
дастовардҳои истиқлолиятро ҳифз кунанд, дар ҳаѐти сиѐсиву иҷтимоии 
Тоҷикистон бо дасту дили гарм ва нерӯи бунѐдгарона ширкат варзанд, 

амнияти давлат ва шарафу номуси ватандориро ҳимоя карда, худро аз 
ҳама хавфу хатарҳои номатлуби ҷаҳони муосир эмин нигоҳ доранд ва 
парчамбардори ин сарзамин, марзу бум ва кишвари муқаддасамон 
бошанд‛ [3]. 

Мо ҷавонон бояд ҳамаи ин дастгириҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро қадр намуда, 
ҷавобан ба ин гуна ғамхориҳои Пешвои миллат кӯшиш намоем, ки дар 
оянда ба халқу миллати худ хизмат кунем. Танҳо бо илму дониши амиқ, 

тафаккури васеи техникӣ ва ҷаҳонбинии замонавӣ ҷавонон ҷавобгӯ ба 
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талаботи замон гашта, ташаккулдиҳанда ва таҳрикдиҳандаи соҳаҳои 

ҳаѐтан муҳими ҷомеа маҳсуб мегарданд.   
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НАЌШИ ҶАВОНОН ДАР РУШДИ ИЛМ 
 

Ҷавонони имрӯзаи мо, яъне насли замони истиқлол аз наслҳои 

пешина бо савияи илму дониш, маърифату ҷаҳонбинӣ, сатҳи тафаккур 

ва одобу ахлоқ фарқи куллӣ доранд, ки ин ҳама боиси ифтихори мо 
мебошад. 

Эмомалӣ Раҳмон 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба нерӯи 
ҷавонон такя намуд, зеро онҳо қишри фаъоли ҷомеаро ташкил медиҳанд. 

Мо имрӯз саҳми ҷавононро дар тамоми соҳаҳо эҳсос менамоем, онҳо дар 
бунѐди ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунѐд ва дунявӣ нақши бориз доранд. 
Чавонони мо дар роҳи пуршарафи тадқиқу илм ва пажӯҳиш низ 
пайсипарӣ намуда, бо эъҷози тафаккуру андешаи худ дар ғанӣ 

гардидани хазинаи илми тоҷик кӯшиш намуда истодаанд. Аммо 
пешрафти илму технологияи муосир тақозо дорад, ки ҷавоноро бештар 
ба кашфиѐтҳо, омӯзиш ва тадқиқ ҳидоят намоем.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба мавқеъ, 
нуфуз ва рисолати ҷавонон барҳақ чунин таъкид намудаанд: «Сатҳи 
донишу маърифати наврасону ҷавононро баланд бардоштан, ба роҳи 
илму дониш ҳидоят намудани онҳо, бедор намудани ҳисси ифтихори 

миллӣ рисолати ҳар як шахси ватандӯст ба шумор меравад» [3].  

http://nӯwқӯpoқtӯқ.oқg/tj/2015/05/27/daқ-oҷiқi-soli-2015-shғmoқai-istifodaӣaқandagoni-intӯқnӯt-daқ-saқosaқi-jahon-ӣa-33-milliaқd-nafaқ-ҷohad-қasid/
http://nӯwқӯpoқtӯқ.oқg/tj/2015/05/27/daқ-oҷiқi-soli-2015-shғmoқai-istifodaӣaқandagoni-intӯқnӯt-daқ-saқosaқi-jahon-ӣa-33-milliaқd-nafaқ-ҷohad-қasid/
http://nӯwқӯpoқtӯқ.oқg/tj/2015/05/27/daқ-oҷiқi-soli-2015-shғmoқai-istifodaӣaқandagoni-intӯқnӯt-daқ-saқosaқi-jahon-ӣa-33-milliaқd-nafaқ-ҷohad-қasid/
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Дар њамаи давру замон  илм равшангари роҳи башарият ва ањли 
илму маърифат нерўи бузурге буданд, ки дар тањкими маънавиѐти 
инсонҳо наќши муассир гузоштаанд. Ин рисолати илм имрӯз низ идома 

дорад ва дар ин ҷода мақоми ҷавонон назаррас арзѐбӣ мегардад. 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон вобаста 
ба нақши ҷавонон дар рушди илми ватанӣ борҳо таъкид кардаанд: 
«ҷавонон нерӯи қавиеанд, ки дар пешрафти рўзгори иќтисодию иљтимої 
ва фарњангию маънавии љомеа, тарѓиби анъанањои миллї ҷойгоҳи 
махсусро дороанд» [3]. 

Дар шароити љањони пуртазоди имрўз рисолати олимону 
донишмандони ҷавон чун захирањои тиллоии кишвар барои ташаккули 
тафаккури солим ва пешрафта, њифз, тарѓиби дастовардњои даврони 
истиќлолият, ѓояњои давлатдорї ва манфиатњои миллї беш аз пеш 
меафзояд. Зеро агар онњо аз як тараф бо эљоди асарњои замонавї, 
кашфиѐтҳои илмҳои бунѐдӣ ба рушди тафакури ањли љомеа таъсиргузор 
бошанд, аз тарафи дигар дар тањкими дўстию бародарии байни халќњо, 
њамдигарфањмї ва равобити судманди тамаддунњо, ки дар маљмўъ 
метавонанд манфиатњои халќу миллатро густариш бахшанд, сањми 
муносиб гузошта истодаанд. 

Ҷавонони мо бо такя ба донишу хирад, анъанањои ќадимаи халќи 

тољик ва дар партави эълон гардидани  солҳои 2020 – 2040 ‚Бистсолаи 
омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риѐзӣ дар соҳаи илму 
маориф‛ ва озмуни ҷумҳуриявии «Илм – фурӯғи маърифат» ба омӯзиш 
ва азхуд кардани техникаву технологияҳои муосир, илму дониш, касбу 

ҳунар, муаррифии дастоварду ихтироот, маҳсули эҷодӣ ва ба ин васила 
рушди Ватани азизамон – Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳиссагузор 
мегарданд. Арҷ гузоштан ба арзишҳои таърихиву фарҳангии миллати 

куҳанбунѐдамон, аз худ намудани илму дониш, касбу ҳунар, навовариву 
ихтироъкорӣ ва дар арсаи байналмилалӣ ба таври шоиста муаррифӣ 
намудани давлату миллат вазифаи муқаддаси наслҳои замони 
истиқлолият мебошад [2]. 

Аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд, ки мардуми мо дар «саргаҳи 
инқилобҳои ақлии тамаддуни башарӣ» қарор доштанд. Чавонон имрӯз 
низ аз имкониятҳои мавҷуда истифода бурда, барои рушди илм ҳиссаи 
арзандаи худро гузошта истодаанд. Қобили зикр аст, ки ҷавонони 

донишманду пажӯҳишгари мо дар даврони истиқлолият низ чун дигар 
даврони таърихӣ бо осору кашфиѐтҳо ва дастовардҳои беназири худ дар 
таҳкими давлатдории навини тоҷикон, рушди илми тоҷик, муаррифии 
таъриху фарҳанги миллӣ, адабиѐт ва санъату ҳунар саҳми муносиб 
гузоштаанд. 
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Мо имрӯз дар замони пешрафти бесобиқаи илм ва техникаву 

технологияҳои навин қарор дорем. Дар чунин шароит рушди минбаъдаи 
ҳар кишвар аз дастгирӣ ва дар истеҳсолот ҷорӣ кардани дастовардҳои 
илмӣ, тарбияи мутахассисиони ҷавобгӯ ба талаботҳои ҷаҳони муосир 

вобастагии амиқ дорад. Вобаста ба ин, дар Стратегияи миллии рушди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба сармояи инсонӣ 
диққати аввалиндараҷа дода шудааст. Зеро дар шароити кунунӣ 
таваҷҷуҳ ба нерӯи зеҳнӣ ва сармояи инсонӣ аҳаммияти беш аз пеш пайдо 

карда, ба нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар 
таъсири амиқ мерасонад[2]. 

Имрӯз тавассути рушди илму инноватсия, технологияҳои 
иттилоотиву коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии техникӣ 

метавон ба дастовардҳо ноил гардид. Тавре маълум аст, дар доираи 
рушди илмҳои муосир саноатикунонии босуръати кишварро ҳадафи 
чоруми стратегии мамлакат эълон карда шуд. Ин ҳадафҳо бе рушди илм 
ва нерӯи қавии зеҳнӣ имконнопазир аст. Аз ин лиҳоз, ҷавонони мо 

тамоми донишу истеъдод ва қобилияти фитрии худро ба амалӣ 
гардонидани ҳадафҳои давлату Хукумат равона карда истодаанд. 
Дар ин раванд, технологияҳои муосир дар тамоми соҳаҳои иқтисоди 
миллӣ густариш дода, тафаккури техникии ҷавононро тақвият бахшида, 

барои пешрафти илмҳои бунѐдӣ ва техникиву технологӣ фазои мусоид 
фароҳам оварда шуда истодаанд. Маҳз бо ҳамин мақсад бистсолаи 
омӯзиш ва рушди фанҳои табиӣ, дақиқ ва риѐзӣ эълон гардид ва ин 
иқдом ба рушди тафаккури техникӣ ва тавсеаи ҷаҳонбинии илмии ҷомеа 

такони ҷиддӣ мебахшад. Баргузории озмунҳои байналмилалӣ, 
ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳриву ноҳиявӣ далели ин гуфтаҳоянд. 

Халқи тоҷик аз қадим ба илму дониш эҳтироми хос дошт ва дар 

тӯли таърих шахсиятҳои барҷаста дар рушди илми ҷаҳонӣ ҳиссаи бузург 
гузоштаанд. Махсусан, дар аҳди Сомониѐн дар баробари адабиѐт 
илмҳои табиатшиносӣ, фалсафа, ҳандаса, ҳисоб, нуҷум низ инкишоф 
ѐфтанд ва осори олимони барҷастаи тоҷик дар асрҳои баъдӣ низ 

шуҳрати ҷаҳонӣ доштанд. Кашфиѐту офаридаҳои илмии Муҳаммади 
Хоразмӣ, Закариѐи Розӣ, Абӯнасри Форобӣ, Умари Хайѐм, Абӯмаҳмуди 
Хуҷандӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино ва дигарон дар асрҳои 
минбаъда аз ҷониби олимони кишварҳои олам васеъ истифода шуда, 

сазовори баҳои баланд гардидаанд. Ин олимон ҳанӯз аз айѐми ҷавонӣ ба 
илм таваҷҷӯҳ намуда, бо ин шӯҳрати ҷаҳонӣ касб намудаанд. 

Дар даврони соҳибистиқлолӣ таваҷҷӯҳ ба илм, махсусан ба ҷавонон 
яке аз самтҳои меҳварии давлатдории мо буда, рушди илму маориф, 
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омӯзиши техника ва технологияҳои нав, тақвияти нерӯҳои зеҳнӣ ва 

ташаккули забони илм дар мақоми авлавият қарор дорад. 
Ҷавонони мо имрӯз ба омӯзиши илмҳои табиӣ ва риѐзиву дақиқ, 

ташаккули тафаккури техникӣ, ба навовариву ихтироъкорӣ рӯ 

овардаанд. Давлату Хукумат имрӯз ба пешрафти илмҳои бунѐдиву 
техникӣ ва технологиву инноватсионӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намуда, ба 
тарбияи кадрҳои ҷавон ва тақвияти нерӯи зеҳнӣ эътибори аввалиндараҷа 
дода истодаанд. Солҳои охир беш аз 100 нафар муҳаққиқони ҷавон дар 

муассисаҳои бонуфузи илмии хориҷи кишвар таҳсил карда, ҳоло дар 
сохторҳои Академияи илмҳо кору фаъолият мекунанд. Хамчунин, дар 
хориҷи кишвар зиѐда аз 40000 нафар донишҷӯ, магистр ва аспирантҳои 
мо ба таълим фаро гирифта шуданд. Боиси хурсандӣ аст, ки тибқи 

супориши Президенти мамлакат ҷиҳати тарбияи ҷавонони лаѐқатманд 
аз рӯи равияи илмҳои дақиқ, риѐзӣ ва табиӣ «Барномаи тайѐр кардани 
кадрҳои ҷавони илмӣ барои солҳои 2021-2030» таҳия шуда истодаанд[2]. 

Дар даврони соҳибистиқлолӣ донишмандони мо, аз ҷумла ҷавонон 

як силсила кашфиѐтро дар соҳаҳои риѐзӣ, физика, химия, биология, 
геология, физиология ва генетикаи растаниҳо мавриди амал қарор 
додаанд. Аммо дар замони пешрафти босуръати ҷомеа ҷустуҷӯҳои илмӣ 
талаботи давлатро қонеъ карда наметавонанд. Масалан, мо имконият 

дорем, ки бо ѐрии олимону муҳаққиқони ихтироъкори соҳаҳои физика, 
химия, технология, биология ва физиологияи растаниҳо истеҳсоли баъзе 
таҷҳизоти техникиро дар мамлакат ба роҳ монем ѐ навъҳои гуногуни 
тухмии зироатҳоро худамон истеҳсол кунем. Тавре Президенти 

мамлакат қайд менамоянд: «дар замонҳое, ки илм аз дастгирии давлат 
бархурдор набуд ва ҳамчун навъи шуури ҷамъиятӣ дар рақобати озод бо 
эътиқоду ахлоқ қарор дошт, тавонист садҳо нафар абармардони илми 

ҷаҳонӣ ва нобиғаҳоро ба майдон оварад. Сабаб дар чӣ буд, ки олимони 
пешин чунин дастовардҳоро ноил шудаанд? Ба назари мо, дар он 
давраҳои тираву тор олим ва илм ба хотири исботи ҳаққонияти худ 
мубориза мебурд ва барои мавҷудияти илм замина муҳайѐ мекард» [1].  

Аз ин рӯ, моро зарур аст, ки дар шароити кунунӣ, яъне дар замоне, 
ки барои рушди илм тамоми имкониятҳо муҳайѐ мебошанд, роҳу 
воситаҳои оқилонаи рақобати озоди илмро бо дарназардошти 
манфиатҳои милливу давлатӣ таъмин намоем. 

Мусаллам аст, ки бе мавҷудияти озмоишгоҳҳои муҷаҳҳазу 
замонавӣ, пояи устувори моддиву техникӣ ва кадрӣ пешрафти илмҳои 
техникиву табиӣ ва хусусан, илмҳои таҷрибавӣ (эксперименталӣ) 
ғайриимкон аст. Бояд ѐдовар шуд, ки ҳоло маҳз бо ҳамин сабаб 

тақрибан тамоми муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумиву олӣ, илмиву 
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таҳқиқотӣ ва озмоишгоҳҳои соҳаи тандурустии кишвар наметавонанд 

таҳқиқоти самаранок ва ташхиси дақиқу саривақтиро ба анҷом 
расонанд. Мушкилоти зикршуда тарбияи мутахассисони ҷавобгӯи 
талаботи муосирро дар самти фанҳои таҷрибавӣ ва таҳқиқоти бунѐдӣ 

ғайриимкон месозад. 
Имрӯз рисолати олимони ҷавон аз он иборат аст, ки 

парчамбардорони омӯзишу таҳқиқ ва ташвиқу таблиғи ғояҳои фарҳангу 
адабиѐти ҷаҳоншумули тоҷикон бошанд, аз арзишҳои миллӣ, ки аслу 

асоси давлатдории миллии дунявии мо маҳсуб мешаванд, бо нангу 
номуси ватандорӣ дифоъ кунанд ва дар амри густариши худшиносии 
милливу таърихии насли ҷавон бо кору пайкори худ намунаи ибрат 
нишон диҳанд. Илова бар ин, дар шароити ҷаҳонишавӣ, вусъати 

рақобатҳои геополитикӣ, авҷгирии зуҳуроти хатарноки ифротгароиву 
терроризм ва дигар мушкилоти глобалӣ таҳқиқи ҳамаҷонибаи афкори 
фалсафию ҳуқуқӣ, иҷтимоиву сиѐсӣ ва ахлоқиву маънавӣ талаби замон 
буда, омӯзиши фарҳанги моддиву ғайримоддии миллат бояд самти 

афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ бошад. 
Талаботи рӯз чунин аст, ки рушди илмҳои дақиқ бояд таъмин 

карда, натиҷаи корҳои илмӣ дар истеҳсолоти ватанӣ ҷорӣ ва таҷрибаҳои 
инноватсионӣ татбиқ гарданд. Бо мақсади дастгирии ҷавонон аз 1 
январи соли 2021 шумораи гирандагони стипендияи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ, ки дар 

омӯхтани фанҳои табиӣ ва риѐзиву дақиқ натиҷаҳои баланд нишон 
медиҳанд, аз 400 нафар то 3000 нафар зиѐд ва андозаи маблағи он 500 
сомонӣ муқаррар карда шуд. Инчунин, шумораи гирандагони чунин 
стипендияҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз 100 нафар то 500 

нафар ва барои аспирантони мактабҳои олӣ ва муассисаҳои илмӣ аз 15 
нафар то 50 нафар зиѐд шуданд. 

Олимони ҷавон нерӯи қавии зеҳнии кишвар ва созандагони ояндаи 
ободу осудаи Тоҷикистон мебошанд, ки дар маркази таваҷҷуҳи давлат 
қарор дошта, ҳар як ибтикори созандаи онҳо дастгирӣ ѐфта, фаъолияти 
ватандӯстонаву босамари онҳоро ҳамеша қадр карда мешавад.  Олимону 

муҳаққиқони ҷавони кишвар бо истифода аз шароити барои онҳо 
фароҳамовардаи давлат ва Ҳукумати мамлакат вазифаҳои худро бо 
масъулияти баланд дар назди ҷомеа иҷро менамоянд ва ҳамчун насли 
ташаббускору ояндасоз дар саросари мамлакат ба корҳои 

бунѐдгаронаву созанда ва тадқиқу пажӯҳиш машғул мебошанд. Имрӯз 
фаъолияти онҳо тақвият ѐфта, дар бозѐфтҳо ва навовариҳои илмӣ 
назаррас мебошад. Зиѐиѐни асил-ҷавонони мо тарафдории самимонаи 
худро аз сиѐсати пешгирифтаи давлати Тоҷикистон бо кору рафтори худ 

собит месозанд. Мо ифтихор дорем, ки олимони ҷавони кишвар бо асри 
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нав ҳамқадам буда, талаботи замонаи пешрафтро хуб дарк мекунанд, 

дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии дохили кишвар ва хориҷ илму 
дониш меомӯзанд, ба корҳои илмиву таҳқиқотӣ машғуланд, дар раванди 
ободонии Ватан ва дар бунѐди иншооти бузург саҳми назаррас 
мегузоранд. 

Дар баробари иштироки фаъолона дар корҳои созанда ва 
бунѐдкорона ҷавонони моро зарур аст, ки ба таърих, забон ва фарҳанги 

миллӣ, рамзҳои давлатӣ, анъанаҳои неки халқи куҳанбунѐди тоҷик 
эҳтироми хос зоҳир намоянд ва таърихи гузаштаи худро амиқ омӯхта, ба 
арзишҳои неку писандидаи ниѐкони хеш арҷ гузоранд. Онҳо ҳамчун 

ворисони аҷдоди некноми мо бояд мероси моддиву маънавии 
халқамонро бо ҳисси баланди миллӣ омӯзанд, ҳифз кунанд ва онро ба 
оламиѐн ба таври шоиста муаррифӣ намоянд. 

Дар соҳаи илм ҳаминро бояд тазаккур дод, ки калиди ҳама гуна 

дастоварду пешравӣ ва истиқлолияти фикрӣ дониш, таҷрибаи бой ва 
омӯзиши пайваста мебошад. Пешвои миллат ба рушду ташаккули 
тафаккури маънавӣ, ба мазмуни тарбияи миллӣ ва унсурҳои таркибии 
он, ба бархӯрдории ҷавонон аз воситаҳои муосири илму техникаи 

муосири иттилоотиву коммуникатсионӣ, баҳрабардорӣ аз бартариҳои 
низоми тақсимоти ҷаҳонӣ ҷалби онҳо ба марказҳои инноватсионӣ, 
маҳфилҳои илмии мубоҳисавӣ, таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ, навҷӯиву 
навоварӣ ва кашфиѐту ихтироъкорӣ, дар рӯҳияи ватандӯстиву 

ватанпарастӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ ва эътимод ба арзишҳои 
миллӣ тарбия ѐфтани ҷавонон диққати махсус додаанд. Пешвои миллат 
чунин меоранд: ‚мо ба ҷавонони даврони истиқлол эътимоди бузург 
дорем ва ҷавонони мо ҳамчун насли ояндасоз зимоми фардои давлат, 

Ватан ва халқи худро ба даст гиранд, сарзамини аҷдодиро соҳибӣ 
кунанд, онро обод созанд‛ [4]. 
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ҲАЁТИ СИЁСӢ, ИҚТИСОДӢ ВА МАДАНИИ ХАЛҚИ ТОҶИК 

ДАР СОЛҲОИ ҲУКМРОНИИ МУҒУЛҲО 
 

Истилои Осиѐи Миѐна аз тарафи муғулҳо ба ҳаѐти иқтисодию 

мадании халқи тоҷик зарбаи сахт расонид. Зулму истибдод, сиѐсати 
ғоратгаронаи ҳокимиятдорони маҳаллӣ ба вазъи хоҷагӣ ва тиҷорат 
таъсири манфӣ расонида боиси норозигии аҳолии маҳаллӣ мегардид. 
Чунин сиѐсат боиси сар задани шӯриши халқӣ бо роҳбарии Маҳмуди 

Торобӣ дар соли 1238 гардид. 
Шӯриш дар аввал ба ғалаба комѐб гардид, аммо дар яке аз 

муҳорибаҳо Маҳмуди Торобӣ кушта шуд ва пас аз чанде шӯриш ба 
шикаст дучор гардид. Бояд қайд кард, ки шӯриш натанҳо ба муқобили 

истилогарони муғул, балки ба муқобили ҳокимони маҳаллӣ равона 
карда шуда буд. 

Пас аз шикаст додани шӯриш норозигии табақаҳои гуногуни 
ҷомеа аз сиѐсати муғулҳо боз ҳам меафзуд. Бинобар ин вазъияти ба 
амал омада дар байни ҳокимиядорони муғул боиси пайдо гардидани 
андешаҳо оиди сиѐсати минбаъдаи ҳокимиятдорӣ гардид. Соли 1251 

Мангуқоон ба ҳокимияти давлати муғулҳо омад. Ӯ ҷонибдори тағйир 
додани муносибат дар тамоми ҳудуди империяи муғулҳо буд. Ӯ якчанд 
чорабиниҳоро пешкаш кард, ки онҳо барои паст кардани норозигии 
халқҳои дар тобеияти онҳо буда равона карда шуда буд [1, 335]. 

Бо ин мақсад Мангуқоон хироҷу андозаҳои пештараи 
миѐншиканро бекор карда тамоми ярлиқу пайзаҳои пас аз марги 
Чингизхон ҷорӣ гардидаро аз эътибор соқит намуд. Ба ғайр аз ин бо 

супориши ӯ аз аҳли деҳа талаб намудани чизро ба ашхоси мансабдор 
манъ карда шуд [4, 55]. 

Дар асри ХIV дар давраи ҳукмронии Кабакхон дар ҳаѐти иқтисодӣ 
ва сиѐсии Осиѐи Миѐна баъзе дигаргуниҳо ба амал омаданд, ки онҳо 

барои андаке мӯътадил гардидани вазъияти сиѐсӣ дар бисѐр қисматҳои 
мамлакат мусоидат намуд. Соли 1321 ислоҳоти пулӣ гузаронида шуд, 
ки он вазъи молиявӣ ва инкишофи тиҷоратро андаке беҳтар гардонид. 
Ҳамчунин дар давраи Кабакхон ислоҳоти идоракунӣ дар Осиѐи Миѐна 

гузаронида шуд, ки дар асоси он воҳидҳои маъмурӣ ба туманҳо тақсим 
карда шуданд. Ислоҳоти мазкур барои барҳам додани мухторияти 
ҳокимони маҳаллӣ ва пурзӯр намудани мавқеи ҳокимияти марказӣ 
равона карда шуда буд. Бояд қайд кард, ки дар солҳои 40-50 асри ХVI 
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муқовимати феодалҳои бодянишини муғул бар зидди ҳукумат пурзӯр 

гардида оқибат ба мулкҳои ҷудогона пароканда гардиданаи давлат 
оварда расонид.  

Дар давраи салтанати муғулҳо шаклҳои гуногуни заминдории 
феодалӣ арзи вуҷуд дошт. Аз сарчашмаҳои таърихӣ аѐн мегардад, ки 
дар замони ҳукмронии муғулҳо шаклҳои асосии заминдории аз 
заминҳои давлатӣ, милки феодалӣ, заминҳои вақф ва милки деҳқон 

иборат буд [1, 625]. 
Дар давраи муғулҳо қисми зиѐди заминҳои давлатӣ ба 

заминдорон, савдогарон, намояндагони уламои дин, ҳокимони 

вилоятҳо бо роҳи фурӯш дода мешуд. 
Дар асри ХIII  заминҳои вақф яке аз категорияи махсуси 

заминдорӣ ба шумор мерафт. Заминҳои вақф дар ихтиѐри 
намояндагони дин қарор дошт. Дар давраи ҳокимияти муғулҳо 

заминҳои вақф афзоиш ѐфтанд. Бояд қайд кард, ки дар асри ХIV 
институти суюрғол дар Осиѐи Миѐна инкишоф ѐфт. Суюрғол шакли 
ҳокимияти феодалҳо нисбати заминдорони муқимӣ ба шумор мерафт. 
Суюрғол ба тариқи ҳадя аз давлат бар ивази хизматҳояшон дар 

хизмати ҳарбӣ ва давлатӣ ба шахсони алоҳида дода мешуд. 
Сиѐсати муғулҳо дар соҳаи кишоварзӣ ба инкишофи он таъсири 

манфӣ расонида барои дар Осиѐи Миѐна кам гардидани замини корам 
ва хароб гардидани хоҷагии деҳқонӣ мусоидат намуд. 

Дар баробари соҳаи кишоварзӣ, ҳунармандӣ низ дар натиҷаи 
истилои муғулҳо рӯй ба таназзул овард. Сабаб дар он аст, ки пас аз 
забт намудани ҳудуди Осиѐи Миѐна муғулҳо ҳунармандонро ба давлати 
худ ҳамроҳ гирифта рафта онҳоро ба мақсадҳои худ истифода 

менамуданд. Ба ғайр аз ин дар Мовароуннаҳр баъзе намояндагони 
олимақоми муғул устохонаҳои худро кушода ҳунармандонро чун ғулом 
истифода менамуданд. Бояд қайд кард, ки гурӯҳи хурди ҳунармандони 
озод буданд, ки фаъолият менамуданд. Онҳо вазифадор буданд, ки ба 

ҳокимони муғул андоз супоранд. Бо воситаи андоз муғулҳо аз 
ҳунармандон қисми маҳсулоташонро ба фоидаи худ мегирифтанд. 
Ҳамчунин, ҳунармандон маҷбур буданд, ки боз якчанд ӯҳдадориҳоро 
иҷро намоянд, ки онҳо аз чунин муносибати истилогарони муғул ба дод 

омада буданд. Истилогарони муғул пас аз забт намудани Осиѐи Миѐна 
ва дигар ҳудудҳо андозу ӯҳдадориҳои зиѐдро ҷорӣ намуда аҳолиро 
маҷбур менамуданд, ки онро ба пуррагӣ иҷро намоянд. Чунончӣ, чунин 

андозҳо баҳра, саршумор, боғшумор, бигар ва дигар андозҳо буданд, 
ки шумораи умумии онҳо 31 намудро ташкил медиҳад [1, 380]. 
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Метавон қайд кард, ки системаи андози муғулҳо бо роҳи иқтисодӣ 

истисмор кардан ва хонавайрон кардани аҳолии осоиштаи халқи тоҷик 
мебошад. 

Истилои муғулҳо ба пешрафти илму адабиѐт низ зарба зада аҳли 
илму адабро барои фирор намудан ба кишварҳои дигар маҷбур сохт. 
Яке аз намояндагони намоѐни адабиѐти асри ХIII тоҷик Ҷалолиддин 
Румӣ мебошад. Асарҳои ӯ девони ғазалиѐт ва ‚Маснавии маънавӣ‛ 

мебошад. Дар асари худ ӯ жанри философияи сӯфизмро васеъ инкишоф 
додааст, ки он ба фаъолияти дигар шоирону нависандагон таъсири 
калон расонидааст. Яке аз дигар шоири намоѐни ин давр Саъдии 
Шерозӣ мебошад. Ӯ якчанд даҳсолаҳо ба давлатҳои араб ва Африқои 

Шимолӣ ҳиҷрат намуда баъд ба зодгоҳи худ Шероз омада, ба таҳияи 
асарҳои худ оғоз намуд. Дар асарҳои худ ‚Гулистон‛ ва ‚Бӯстон‛ 
ғояҳои инсонпарварӣ, ватандӯстӣ, ҳақиқатҷӯиро тарғибу ташвиқ 
намудааст. Ӯ беадолатиҳои замони худро танқид намуда, подшоҳонро 

ба адлу саховатмандӣ даъват намудааст. 
Камоли Хуҷандӣ яке аз шоирони намоѐни ин давр мебошад, ки 

ӯро муғулҳо асир гирифта ба пойтахти худ Сарой буданд. Ӯро даъват 
карданд, ки дар васфи хони муғулҳо Тӯхтамишхон шеъру ғазал эҷод 

намоянд, ки онро шоир қабул накард. Камоли Хуҷандӣ чун шоир ва 
мутафаккири инсондӯст, ватанпарвар ҳокимонро ба адолатпешагӣ ва 
донишу заковат даъват намудааст.  

Илми таърихнависӣ низ дар ҳамин давра инкишоф ѐфта бо якчанд 
асарҳои пурарзиши олимони таърихнавис машҳур гардонида шуд. 
Асари Абӯумар Ҷузҷонӣ ‚Табақоти Носирӣ‛, Алоуддин Ҷувайнӣ 

‚Ҷаҳонкушо‛ ва Фазлуллоҳ Рашидаддин ‚Ҷомеъ-ут-таворих‛ аз 
асарҳои беҳтарини асри миѐна буданд. 
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ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ ВА САҲМИ МОНДАГОРИ ПЕШВОИ 
МИЛЛАТ ДАР ПОЙДОРИИ ОН 

 

Мардуми шарафманду саодатманди кишвари соҳибистиқлоламон 

бо руҳбаландиву ифтихор ба ҷашни 30 солгагии Истиқлолияти давлатӣ 
аҳлона бо меҳнати созандаву бунѐдкорона ҷаҳду талош доранд. 

30 соли Истиқлолияти давлатӣ бори дигар собит намуд, ки 
истиқлолият дар воқеъ неъмати бебаҳои халқу миллат аст. Маҳз 

идеологияи солим ва сиѐсати бобарору ҷавобгӯй ба арзишҳои олии 
миллии даврони истиқлолият имкон дод, ки Тоҷикистон дар арсаи 
ҷаҳон муаррифӣ гардад.  

Оид ба омӯзиши масъалаҳои истиқлолияти давлатии кишварамон 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо асару баромадҳои илмиву сиѐсии хеш саҳми мондагор 
гузошта, ҳамчунин олимони шинохта К.Олимов, А.Н. Муҳаммад, 
М.Д.Диноршоев, Г.Н.Зокиров, А.Имомов, К.Р.Расулов, 
М.Г.Гулахмедов, С.Олимова, М.Шакурӣ, С.И.Шарипов, Д.С.Тағоев, 
Н.А.Аитов, И.К. Асадуллоев, Т.Н.Назаров, Н.С.Салимов, З.Саидов, 
М.А.Акмалова ва дигарон нақши арзанда гузоштаанд. Тадқиқотҳо 
нишон медиҳанд, ки воқеан миллати куҳанбунѐди тоҷик баъди ҳазор 

соли таваққуф имкон пайдо намуд, ки бо арзишҳои оливу миллии хеш 
дар арсаи ҷаҳон чун як давлати соҳибистиқлол шинохта шавад. Чи хеле 
ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми худ ба 

Маҷлиси Олии мамлакат баѐн медоранд: ‚Бо шарофати ин неъмати 
худодод, яъне истиқлолияти давлатӣ мо имкон пайдо кардем, ки баъди 
ҳазор сол асолату ҳувияти миллӣ, таърих ва забону фарҳанги миллӣ, 
суннату арзишҳои неки миллӣ, хулоса ҳастии миллии худро ба хотири 

иҷрои рисолати бисѐр пурмасъулият, вале пурифтихори таърихӣ-
эъмори давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд ва дунявӣ, яъне ҷомеаи навини 
давлати соҳибихтиѐру озодамон ва зиндагии босаодати наслҳои имрӯзу 
фардо эҳѐ намоем‛[3, 337]. 

Аз омӯзиши мавзӯи мазкур бармеояд, ки дар давлати бузурги 
Иттиҳоди Шӯравӣ, ки тамоми дастуру роҳнамоиҳо аз марказ тавсия ва 
нақшабандӣ карда мешуданд, мардум ба сохти давлати сотсиалистӣ 

одат карда буданд. Аз ин лиҳоз, ҷараѐни гузариш аз низоми давлати 
сотсиалистӣ-яккаҳизбӣ ба давлати демокративу ҳуқуқбунѐд ва 
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бисѐрҳизбӣ барои мардуми тоҷик бо мушкиливу нофаҳмиву 

нобасомониҳо муяссар гардид. Зеро, идеологияи муайян мавҷуд набуд. 
Марҳилае буд, ки аз нигоҳи сиѐсӣ барои Тоҷикистон ва мардуми 
кишвар хеле ҳассос ба ҳисоб мерафт. Ба кишвари мо лозим омад, ки 

чун ҳокимияти мустақил сиѐсати дохиливу хориҷии худро ба роҳ 
монад. Халқи тоҷик маънаван ба истиқлолияти комил омода набуданд. 
Вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ дигаргун гардида буд. Пешвои миллат иброз 
менамоянд, ки ‚Дар охири асри ХХ ва оғози асри ХХI вазъи 

геополитикии ҷаҳон куллан тағйир ѐфт ва дар натиҷаи суръат 
гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ, инчунин авҷ гирифтани талошҳои 
ошкору ниҳони давлатҳои абарқудрат барои аз нав тақсим кардан ва ба 
даст овардани манбаъҳои сӯзишворӣ ва ашѐи хом дар минтақаҳои 

алоҳидаи сайѐра мухолифату даргириҳо шиддат пайдо карданд‛[6, 109].  
Яке аз сабабҳои асосии халал ворид намудан ба кишвари ҷавони 

соҳибистиқлоли мо ин ҷаҳонишавии манфиатҳо ва мавқеи 
ҷойгиршавии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт. ‚Тоҷикистон пас аз 

соҳибистиқлол гардиданаш дар чаҳорроҳаи тамаддунҳои мухталиф 
қарор гирифтааст. Мо дар ин шароит метавонем кӯпруки боэътимоде 
барои ғановати моддиву маънавии шарқу ғарб бошем, ба шарте, ки 
чеҳраи нотакрори худро нигоҳ дошта тавонем. Иҷрои ин вазифа аз 

сулҳу субот дар мамлакат ва пайванди Тоҷикистон бо кишварҳое 
вобаста аст, ки роҳи бунѐди ҷомеаи дунявиро пеш гирифтанд‛[2, 37]. 

Ҳамчунин, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ А.Ғ. Холиқзода масъалаи 
мазкурро мавриди омӯзиш қарор дода, дар он назар аст, ки ‚Дар 

сарҳади ду тамаддуни аз назари иқтисодӣ тафовутдошта (капитализм 
ва сотсиализм), ду идеологияи таърихан ноошно (дунявият ва ислом) ва 
гурӯҳи забонҳои аз қадим дар рақобат буда (забонҳои форсӣ ва туркӣ), 
давлати Тоҷикистон қарор гирифта, баъд аз пошхӯрии низоми давлати 
шӯравӣ як нуқтаи ниҳоят дарднок ва осонгирро мемонд. Аз ин ҷост, ки 
давлатҳои абарқудрати ҷаҳонӣ, ки аз қадим нисбат ба ҳавзаи Балкан ва 

Осиѐи Миѐна нақшаҳои стратегии худро нисбат ба ин минтақа тарҳрезӣ 
намуда, бо ҳар роҳу восита кӯшиши ба ҷониби худ кашидани онҳо ва 
гирифтани фоидаҳои молиро ҷустуҷӯ менамуданд‛ [9, 98].  

Идеологияи бегона, яъне андешаву тафаккурҳои ғаразноку 

манфиатҷӯѐнаи хориҷ мардуми тоҷикро гумроҳ намуда, Тоҷикистонро 
ба гирдоби ҷанги шаҳрвандӣ кашид. “Идеология аз калимаи юнонии 
идея - ғоя, мафкура, фикр, ақида, андеша ва логос- калима, дониш 

омӯзиш ва шуур мебошад. Идеология хусусияти сиѐсӣ дошта, он 
бештар бо мақсади ба дастовардани ҳокимияти сиѐсӣ ва ѐ нуфуз барои 
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ҳукмфармоӣ намудан ба гурӯҳи муайяни ҷомеа, ҳудуд, фарҳангҳо ва 

сарватҳои табиӣ-иқтисодӣ истифода мегардад”[8, 55].  
Яъне, истифода аз фурсат ва бетаҷрибагии роҳбарони 

ҳамонвақтаи кишвар истифода намуда, кӯшиш намуданд, ки 

идеологияи бегонаи худро ба кишвари мо бор намоянд. Зеро ‚...Маҳви 
як идеология дар ниҳояти кор натиҷаи пирӯзии идеологияи дигар аст, 
ки аз ҷониби гурӯҳу табақаҳои иҷтимоӣ ва ҳизбҳои сиѐсӣ интишор 
карда мешавад‛[5].  

Дар натиҷа, Тоҷикистон ба гирдоби ҷанги таҳмиливу шаҳрвандӣ 
гирифтор гардида, он 5 солу як моҳу 22 рӯз ѐ ки 1880 рӯз идома ѐфт, ки 

беш аз 150 ҳазор нафар шаҳрвандон ҷони худро аз даст дода, зиѐда аз 
50 ҳазор кӯдакон ятим монданд. Ҷанг ба иқтисодиѐти мамлакат беш аз 
10 миллиард доллари амрикоӣ зарари моддӣ расонид[1].  

Бахти баланди мардуми шарафманди тоҷик буд, ки Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамин рисолату вазифаи 
пурмасъулро маҳз дар давраи ниҳоят ҳассоси кишвар, ки Ватанро 

ҷанги шаҳрвандӣ фаро гирифта буд ба дӯши худ гирифтанд ва бо 
мурури замон мамлакати офатзадаро ба як кишвари ободу зебо ва 
хурраму сарсабз табдил доданд. 

Аввалин баромади пурмуҳтавои Пешвои миллат ба ҳайси Раиси 
Шӯрои Олӣ дар Иҷлосияи таърихии 16 –уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки дар Қасри маданияти Арбоб аз қалб бо ғурури баланди 
ҷавониву ватандӯстиву ватанхоҳӣ садо дод ба дили мардуми 
азияткашидаи Ватан умеду боварӣ бахшид. Сарвари давлат аз оғози 
фаъолияти хеш баҳри ба даст овардани ваҳдати миллӣ, сулҳу суботи 

комил ва расидан ба ин рӯзи босаодат ҷаҳду талош ва мушкилиҳои 
зиѐдеро паси сар намуданд, ки ҳар яки он дар саҳифаҳои таърихи 
Ватани азизу соҳибистиқлоламон бо ҳарфҳои зарррин навишта хоҳанд 
шуд. 

Ҷаҳду талошҳои бузургу нотакрори Пешвои миллат тӯли ин солҳо 
баҳри ҳифзи истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ, ваҳдати миллӣ, пешрафту 

ободӣ ва муаррифии Тоҷикистони азизамон дар арсаи ҷаҳонӣ буд, ки 
имрӯз Ватани маҳбуби моро ҳамчун кишвари соҳибфарҳангу 
соҳибтамаддун ва рушдѐбанда ва аз ҷиҳати амн бехатар мешиносанду 
арҷ мегузоранд.  

Ифтихори мо – мардуми сарбаланди кишвар аст, ки Президенти 
мамлакат, Пешвои маҳбуби миллат сиѐсатмадори баркамоли сатҳи 

ҷаҳонӣ буда, мактаби сулҳофаринии эшонро тамоми давлатҳо намунаи 
ибрату омӯзиш эътироф намудаанд. Собиқ Дабири кулли Созмони 
милали муттаҳид Кофи Аннан иброз менамояд, ки ‚Тоҷикистон барои 
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бисѐр масъалаҳои олам нодиртарин намунаи бо роҳи осоишта ҳал 

кардани низоъҳои дохилиро нишон дод, ки онро саҳми Тоҷикистон дар 
таърихи сулҳоварӣ гуфтан иштибоҳ намешавад‛. 

Воқеан, самараи бобарори сулҳу ваҳдати комили кишвар баҳри 

ҳалли масъалаву муаммоҳои дохилии Ватани азизамон, расидан ба 
зиндагии босаодату шоиста ва амалӣ шудани ҳадафҳои стратегии 
мамлакат, ба сомон расидани корҳои бузурги созандагиву бунѐдкорӣ 
таҳти роҳнамоии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон асоси воқеӣ 
гузошт.  

Пешвои миллат дар Паѐми навбатии хеш ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баѐн менамоянд, ки ҳадафи олии давлат ва 
Ҳукумати мамлакат таъмин намудани рушди устувори иқтисодии 
кишвар тавассути баланд бардоштани самаранокии истифодаи 
захираву имкониятҳои мавҷуда, дарѐфти манбаъҳои нави рушд, 
тараққӣ додани соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ, инкишофи нерӯи 
инсонӣ ва бо ҳамин роҳ мунтазам беҳтар кардани сатҳу сифати 
зиндагии мардуми шарифи Тоҷикистон мебошад. 

Дар ин раванд, таҳким бахшидан ба нуфузу обрӯи Тоҷикистон дар 
арсаи байналмилалӣ низ аз ҷумлаи ҳадафҳои муҳимтарини мо ба ҳисоб 
меравад. 

Ин ҳадафҳо, дар навбати аввал, аъзои Ҳукумат, вакилони 
мардумӣ, роҳбарони ҳамаи сохтору мақомоти давлатӣ, аз ҷумла 
тамоми хизматчиѐни давлатӣ, инчунин, соҳибкорону шахсони 

саховатпеша ва ҳар як фарди бонангу номуси кишварро вазифадор 
месозанд, ки дар роҳи бунѐди давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ, 
иҷтимоӣ ва пешрафти Ватани маҳбубамон сарҷамъу муттаҳид бошанд. 

Дар замони ҷаҳонишавӣ ва бархӯрди тамаддунҳо танҳо соҳиб 

шудан ба истиқлолият басанда нест. Онро ҳифз намудан, дар андешаву 
тафаккури ҷомеа пайваста талқину ҷойгир кардан, ҳисси худшиносиву 
худогоҳӣ, ватандӯстиву ифтихори миллиро баланд бардоштан ва 

атрофи ғояҳои созанда сарҷамъу муттаҳид сохтан, роҳу усулҳои наву 
муосири тарғиботиву ташвиқотиро ба кор бурдан, аз таърихи гузаштаи 
пурифтихори миллӣ пайваста ѐдовар шудан амри воқеӣ ва зарурист. Чи 
хеле ки Сарвари давлат борҳо таъкид менамоянд ‚Ҳушуриву зиракиро 

бояд ҳеҷ гоҳ аз даст надиҳем‛. Вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳар лаҳза ҳушѐр 
медиҳад, ки аз ҳарвақта дида бояд ҳушѐру зирак бошем.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА И 

УЗБЕКИСТАНА В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО И 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Актуальность и предмет исследования данной статьи является 

правоотношения, возникающие в связи с функционированием 
дипломатических представительств  двух государств.  

Одним из первых вопросов общественно-политической жизни 
суверенного Таджикистана является один из первых вопросов внешней 
политики республики и сотрудничества с государствами дальнего и 
ближнего зарубежья. 
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 Изучение места и роли внешней политики Таджикистана, его 
политических, дипломатических, экономических, военных, научных и 
культурных связей со странами Узбекистана очень актуально и имеет 
не только важное научное и теоретическое, но и практическое значение. 
А также мировая экономика и развитие торгово-экономического 
сотрудничества с ближайшими соседями, в том числе с Узбекистаном. 

С давних времен таджики были тесно связаны, тесно сотрудничали 
с Республикой Узбекистан. Серия изменений, произошедших между 
двумя странами, сильно изменила отношения братских народов друг к 
другу. Лед тронулся, и дружба между двумя государствами укрепляется.  

9 марта знаменует собой важный день  приземления самолета 
Президента Узбекистана Шавката Миромоновича в аэропорту 
Душанбе, а основатель мира и национального единства, лидер нации, 
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали  Рахмон 
лично встретился со своим другом. 

Шавкат Мирзиеев сообщил журналистам, что таджикско-
узбекские отношения в ближайшем будущем вырастут до уровня 
стратегического партнерства и что Ташкент будет последовательно 
развивать отношения с Душанбе по всем направлениям. Лидер нации 
заявил, что Таджикистан полностью поддержит инициативы 
Узбекистана по развитию регионального сотрудничества. Президент 
Узбекистан пригласил Эмомали Рахмона посетить Узбекистан. Итак, 
визит главы Узбекистана в Республику Таджикистан, а главное, 
отношения между двумя братскими странами было улучшено и 
намечено дальнейшее сотрудничество и стратегическое партнерство[3]. 

Ведение независимой внешней торговли является одним из 
основных атрибутов суверенитета каждого государства. В случае с 
Республикой Таджикистан такая деятельность началась с 
провозглашения независимости страны. Конечно, в этой связи были 
подготовлены и приняты соответствующие документы - ряд 
постановлений, законов и постановлений, регулирующих 
внешнеэкономические отношения нашей республики с другими 
странами мира. Среди этих документов особое место занимает Закон 
«О внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан», 
принятый парламентом страны в 1993 году. 

Необходимость интеграции между Узбекистаном и 
Таджикистаном обусловлена значительными различиями в 
технологических, межэкономических и торговых отношениях между 
республиками. Так, в недавнем прошлом Узбекистан использовал 
продукцию из 58 отраслей экономики Таджикистана и одновременно 
поставлял свою продукцию в 78 секторов экономики Таджикистана. В 
то же время необходимо отметить, что в этот период в наших 
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отношениях наблюдались определенные нежелательные явления. К ним 
относятся, в частности, прекращение движения поездов, прекращение 
воздушного движения и создание препятствий для движения по 
автомагистралям.  

В 1996 году был достигнут значительный прогресс в решении 
экономической составляющей двусторонних отношений между 
Таджикистаном и Узбекистаном. Этому во многом способствовали 
межгосударственные контакты на высшем уровне. В мае состоялся 
рабочий визит Премьер-министра Яхѐ Азимова в Ташкент, после чего 
последовал ответный визит заместителя Премьер-министра Республики 
Узбекистан Р. Юнусова в Душанбе. В течение года поддерживались 
очень интенсивные двусторонние контакты для решения финансовых и 
экономических проблем. Таджикистан имеет относительно стабильные 
положительные интересы в соседнем Узбекистане.  

Между тем в 1997 г. в двусторонних исследовательских 
отношениях не произошло значительных позитивных сдвигов. 
Напротив, несмотря на относительно прочную правовую базу, 
сотрудничество было в одностороннем порядке ограничено 
практически по всем направлениям по инициативе узбекской стороны. 

Установившийся жесткий режим охраны таджикско-узбекской 
границы де-факто граничил с транспортной и коммуникационной 
блокадой Таджикистана. Вышеупомянутые и аналогичные действия 
узбекской стороны в то время не только препятствовали выполнению 
более 30 двусторонних документов, подписанных между соседними 
странами, но также зачастую прямо и намеренно нарушали их 
положения, в том числе Договор о дружбе, добрососедстве и 
сотрудничестве, подписанный главы государств Таджикистана и 
Узбекистана 4 января 1993 года.  

Таджикская сторона, руководимая своим намерением сохранить и 
укрепить исторические узы дружбы и добрососедства между 
таджикским и узбекским народами, свои договорные обязательства и 
интересы безопасности в регион по дипломатическим каналам принял 
меры по нейтрализации негативных двусторонних отношений на 
систематической основе.  

В частности, по инициативе Республики Таджикистан 10 июня 
1997 года в узбекском городе Бекабад состоялись переговоры с 
правительственными делегациями во главе с премьер-министрами 
обеих стран. В результате был подписан совместный протокол, в 
котором главам приграничных районов и районов поручено 
подготовить и подписать договор об использовании пастбищ 

таджикской стороной на территории Узбекистана    
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Стороны соглашаются устанавливать экономические связи путем 
прямого взаимодействия между экономическими операторами. Было 
решено, что Республика Таджикистан с 11 июня 1997 года, отмен ИТ 
сбор за въезд, выезд и транзит по таджикской территории в размере 5 
долларов США.  

В ходе рабочей встречи был рассмотрен сложный вопрос 
таджикско-узбекского сотрудничества на двусторонней основе 
правительственных экспертных групп в конце ноября 1997 г. в 
Ташкенте. 

Учитывая геополитическое положение Узбекистана, его 
политический и экономический вес в регионе, исторические связи 
братских народов обеих стран, а также особенности двусторонних 
отношений с точки зрения их независимого развития, дальнейшие 
дипломатические усилия в этой сфере были направлены на создание 
благоприятные условия для поддержания всесторонних добрососедских 
отношений. 

Экономические и торговые отношения между Таджикистаном и 
Узбекистаном уходят корнями в глубокую древность. Раньше были 
государства с такими названиями. В советское время эти отношения 
укрепились и после обретения независимости и подписания 
двусторонних торгово-экономических соглашений вышли на 
качественно новый уровень [1]. 

Таджикистан и Узбекистан - братские страны, у которых есть не 
только общее историческое прошлое, но и многочисленные семейные 
узы между населением этих государств. Водно-энергетические 
дисбалансы и неоднозначность административно-территориального 
деления стали неотъемлемой частью Центральной Азии после распада 
СССР. Это было в советские времена, когда можно было создать 
непрерывную систему водно-энергетического обмена между странами, 
когда Кыргызстан и Таджикистан обеспечивали достаточный речной 
сток своим соседям по равнине – Казахстану, Узбекистану и 
Туркменистану, а они в свою очередь каждая партия пытается 
проводить политику, отвечающую ее интересам. Сам формат 
национальных государств требует мышления в парадигме 
национальных интересов. 

До недавнего времени отношения между Таджикистаном и 
Узбекистаном можно было назвать «холодной войной», если только 
такая конфронтация между СССР и США не имела больше шансов 
конкурировать между успехами их систем, чем конфликтом двух 
культур и конфликтом между исторически близкие страны 
Центральной Азии» в двусторонних отношениях. Однако в последнее 
время отношения между двумя странами заметно потеплели.  
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Уровень и потенциал экономического развития Узбекистана и 
Таджикистана различаются. По прогнозам Всемирного банка, годовой 
рост ВВП Таджикистана составит -2% в 2020 году и 3,7% в 2021 году. 
Всемирный банк сделал наиболее благоприятный прогноз для 
Узбекистана: в 2020 году ВВП страны составит 1,5%, а в 2021 году - 
около 6,6%. Хотя уровень экономического развития Узбекистана и 
Таджикистана сложно сравнивать, но эти страны могут наладить 
взаимовыгодное сотрудничество. Душанбе может получить большие 
возможности для развития своей экономики за счет более развитой 
инфраструктуры Ташкента для экспорта своих товаров в Россию и 
страны ЕС и для перевозки товаров из Китая в Узбекистан [4]. 

Чтобы государство зарекомендовало себя на международной 
арене, оно должно укреплять отношения с соседним государством, в 
первую очередь думать о национальной безопасности, региональной 
безопасности. Эти государства, расположенные в одном регионе, 
должны доверять друг другу, чтобы противостоять различным 
незаконным группам или людям, которые находятся в опасности. 

Укрепление отношений между Таджикистаном и Узбекистаном - 
одно из важных событий на международной арене. Общность с 
соседями по региону, особенно с Узбекистаном, укрепляет 
стабильность Таджикистана, способствует развитию республики.  

Таким образом, можно сказать, что Ташкент и Душанбе имеют 
достаточно точек соприкосновения, чтобы в будущем претендовать на 
роль движущих сил регионального сотрудничества в поддержании и 
дальнейшем развитии активного политического и экономического 
взаимодействия. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҲЛИЛИ СОЗМОНҲОИ 

БАЙНАЛХАЛҚӢ 
 

Дар шароити муосири инкишофи низоми нави ҷаҳонӣ созмонҳои 
байналхалқӣ ва минтақавӣ механизми нисбатан рушдкардаи танзими 

ҳаѐти байналхалқӣ ба ҳисоб меравад. Ба таври назаррас фаъол 
гардидани созмонҳои байналхалқӣ, зиѐд гардидани миқдори умумии 
онҳо яке аз падидаҳои барҷастаи рушди ҷаҳонӣ ҳисобида мешавад. 
Онҳо на танҳо муносибатҳои байнидавлатиро танзим менамоянд, 

балки дар ҳалли масъалаҳои мухталифи глобалӣ фаъолона ширкат 
менамоянд. Дар шароити боло рафтани нақш ва мавқеи танзими 
муносибатҳои бисѐрҷонибаи байналхалқӣ, иштироки созмонҳои 

байналхалқӣ хусусиятҳои мухталифро касб менамояд.   
Ҳамкории байни кишварҳо дар доираи муносибатҳои сиѐсӣ ва 

иқтисодӣ ба роҳ монда мешавад, ки дар он нақши созмонҳои 
байналхалқӣ бузург аст. Мақсади асосии бунѐди созмонҳои 

байналхалқӣ муттаҳид намудани саъюу кӯшиши давлатҳо дар таъмини 
рушди иқтисодӣ, сиѐсӣ, ҳарбӣ, молиявӣ ва соҳаҳои дигар ба ҳисоб 
меравад. Қайд намудан зарур аст, ки дар чунин ҳолат созмонҳои 
байналхалқӣ ҳамчун миѐнарав байни кишварҳои аъзо баромад 

менамоянд. Дар ҳолатҳои зарурӣ давлатҳо баррасӣ ва ҳалли 
масъалаҳои нисбатан мушкил ва мураккабро ба души созмонҳои 
байналхалқӣ вогузор менамоянд. 

Дар шароити имрӯза яке аз масъалаҳои муҳим омӯзиш ва 

баррасии асосҳои назариявии ташаккул ва инкишофи созмонҳои 
байналхалқӣ ба ҳисоб меравад, ки диққати махсусро талаб менамояд. 
Дар ин самт таснифоти мафҳуми ‚созмони байналхалқӣ‛ муҳим аст. 
Мухталиф будани созмонҳои байналхалқӣ ташаккули таснифоти 

ягонаи онро то андозае мушкил намудааст. Мафҳуми ‚созмони 
байналхалқӣ‛ маънои бунѐдии фаромиллиро дорад ва барои ифода 
намудани созмонҳои байниҳукуматӣ (байнидавлатӣ), иттиҳодияи 
интегратсионӣ, форумҳо ва конференсияҳои байналхалқӣ, ширкатҳои 

фаромиллӣ, ҳаракатҳои муташаккили шаҳрвандӣ истифода карда 
мешавад. Қайд намудан зарур аст, ки дар таҳлили ин объектҳо инчунин 
мафҳуми ‚институти байналхалқӣ‛ низ истифода мегардад [2, 44]. 

Мафҳуми ‚созмони байналхалқӣ‛ дар доираҳои илмӣ ва ҳаѐти 
ҳаррӯза паҳн гардидааст, лекин истифодаи он таснифоти муайяро 
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талаб менамояд, зеро бо ин мафҳум мазмуну мундариҷаи мухталиф 

ифода карда мешавад. Одатан ду гурӯҳи асосии созмонҳои 
байналхалқиро ҷудо менамоянд: созмонҳои байналхалқии 
байниҳукуматӣ ва созмонҳои байналхалқии ғайриҳукуматӣ. Тафовути 

асосии байни ин ду гурӯҳи созмонҳои байналхалқӣ дар он зоҳир 
мегардад, ки гурӯҳи якум ин иттиҳоди давлатҳо буда, гурӯҳи дуюм – 
муттаҳидгардии шахсони ҷисмонӣ ва ҳуқуқӣ, ассосиатсияҳо, ҳаракатҳо 
ва созмонҳои ҷамъиятӣ аст.  

Созмонҳои байналхалқии байниҳукуматӣ ин конференсияҳои 
доимамалкунандаи намояндагони давлат аст, ки дар асоси 
шартномаҳои байналхалқии бисѐрҷониба бунѐд карда мешаванд. 
Таснифоти мафҳуми ‚созмони байналхалқии байниҳукуматӣ‛ дар 
қарори Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ чунин омадааст: Созмони 
байналхалқии байниҳукуматӣ – ин созмонест, ки дар асоси созишномаи 

байни давлатҳо бунѐд карда шудааст ва аъзои он худи давлатҳо ба 
ҳисоб мераванд [3, 76]. Ба созмонҳои байналхалқии байниҳукуматӣ 
СММ, Созмони давлатҳои Африка, Созмони аҳдномаи Атлантикаи 
Шимолӣ ва ғайраҳо дохил мешаванд.  

Аломатҳои асосии созмонҳои байналхалқии байниҳукуматӣ асоси 
ҳуқуқии фаъолият, мақомоти махсуси доимоамалкунандаи идоракунӣ, 
мавҷудияти воситаҳои молиявӣ, ҷой доштани ӯҳдадориҳои давлат 
нисбат ба иҷрои қарорҳо ба ҳисоб мераванд [3, 76].  

Созмонҳои байналхалқии ғайриҳукуматӣ ин муттаҳидшавии 
ихтиѐрии шаҳрвандон ѐ созмонҳо аз якчанд давлат аст, ки мақсади ба 
даст овардани даромадро надоранд. Мисоли чунин созмонҳои 
байналхалқӣ Ассосиатсияи ҳуқуқи байналхалқӣ, Кумитаи таҳқиқи 

фазои кайҳон мањсуб меѐбанд. 
Илова бар ин, дигар навъҳои созмонҳои байналхалқӣ мавҷуданд, 

ки иштирокчиѐни он ҳам давлат ва ҳам созмонҳои ғайридавлатӣ ба 
ҳисоб мераванд. Солҳои охир чунин созмонҳои байналхалқӣ пайдо 

шуданд, ки дар доираи онҳо давлат ва дигар созмонҳои байналхалқӣ 
ҳамчун иштирокчиѐни баробарҳуқуқ фаъолият менамоянд. Созмонҳои 
байналхалқие пайдо шудаанд, ки дар як давлат бунѐд гардида, 
фаъолияти худро берун аз ҳудуди давлате, ки пайдо шудаанд, ба роҳ 
мондаанд. Масалан, Хазинаи Конрад Аденауэр, ки дар Олмон бунѐд 
гардида, дар 120 кишвари ҷаҳон намояндагии худро дорад, Кумитаи 

байналхалқии Салиби Сурх салоҳияти махсуси ҷомеаи ҷаҳониро дар 
гузаронидани амалҳои характери гуманитарӣ ба даст овардааст [3, 77]. 

Қайд намудан зарур аст, ки як қатор созмонҳои байналхалқиро аз 
рӯи хусусияти аъзогӣ наметавон ба қатори созмонҳои байналхалқии 

байниҳукуматӣ ѐ ғайриҳукуматӣ дохил намуд, масалан, Созмони 
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байналхалқии меҳнат, ки ба системаи СММ дохил буда, созмони 

байналхалқии байниҳукуматӣ ба ҳисоб меравад, лекин дар як ҳолат 
намояндагии гурӯҳии иттифоқҳои касаба ва соҳибкоронро аз 
кишварҳои гуногун дарбар мегирад. 

Мувофиқи ченаки ҷуғрофӣ созмонҳои байналхалқии глобалӣ ва 
минтақавӣ ҷудо карда мешаванд. Аксарияти созмонҳои байналхалқӣ 
хусусияти минтақавиро доро мебошанд, масалан, иттиҳодҳои ҳарбиву 
сиѐсӣ ва гумрукӣ дар аксарияти ҳолатҳо хусусияти минтақавиро доро 

мебошанд. Як қатор созмонҳои байналхалқӣ, ки созмонҳои глобалӣ ба 
ҳисоб намераванд, иштирокчиѐнро аз минтақаҳои гуногун дарбар 
мегиранд, масалан, Созмони кишварҳои содиркунандаи нефт, Созмони 
шартномаи Атлантикаи Шимолӣ. 

Аз нуқтаи назари ченаки функсионалӣ, созмонҳои байналхалқиии 
салоҳиятҳои умумӣ ва салоҳиятҳои махсусро ҷудо менамоянд. Қайд 
намудан зарур аст, ки дар шароити имрӯза миқдори созмонҳои 
салоҳияти махсус нисбат ба созмонҳои салоҳияти умумӣ зиѐдтаранд. 

Танҳо миқдори маҳдуди созмонҳои байналхалқӣ дорои салоҳияти 
ҳалли доираи васеи проблемаҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 
мебошанд, масалан, СММ, Созмони ягонагии Африка. 

Аксарияти созмонҳои байналхалқӣ дорои салоҳиятҳои маҳдуди 
ҳарбӣ (Созмони аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ), иқтисодӣ (Бонки 
ҷаҳонӣ), иҷтимоӣ ва фарҳангӣ (СММ оид ба масъалаҳои маориф), илм 

ва фарҳанг (ЮНЕСКО), техникӣ (Агентии байналхалқии энергияи 
атомӣ) ва ғайра мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аксарияти 
созмонҳои байналхалқӣ созмонҳои иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд. 

Тамоми созмонҳои байналхалқии ғайриҳукуматӣ – созмонҳои 

дорои салоҳияти махсус ба ҳисоб мераванд, зеро онҳо мувофиқи 
манфиатҳои мушаххас: иқтисодӣ, динӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, касбӣ бунѐд 
карда мешаванд. Одатан созмонҳои байналхалқии ғайриҳукуматӣ дар 
соҳаи тиҷорат, истеҳсолоти саноатӣ, ҳифзи саломатӣ ва муҳити зист 
фаъолият менамоянд.  

Фаъолияти аксарияти созмонҳо ба ҳалли доираи маҳдуди 

масъалаҳо равона карда шудааст, аммо дар шароити имрӯза, онҳо 
ҳатто масъалаҳои функсионалиро иҷро намуда, наметавонанд аз 
муаммоҳои сиѐсӣ, минтақавӣ ва иқтисодӣ худро канор гиранд. Аз ин 
хотир, аксарияти созмонҳои байналхалқӣ ва минтақавӣ дар фаъолияти 

худ бо доираи васеи салоҳиятҳо саъюу кӯшиш менамоянд [10, 41]. 
В.Н.Федоров нақш ва мавқеи созмонҳои байналхалқии 

байниҳукуматиро баррасӣ намуда, қайд менамояд, ки онҳо як навъ 
марказҳои ҳамоҳангсозандаи манфиатҳои давлат ва мутобиқнамоии 

саъюу кӯшиши онҳо мебошад [8, 53]. Чунин созмонҳо давлатро фурӯ 
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намебаранд, ҳукмфармои онҳо намегарданд. Онҳо як навъ сохторҳои 

фаромиллӣ ба ҳисоб мераванд. Метавон ин ақидаро дастгирӣ намуд, 
лекин ба инобат бояд гирифт, ки ба салоҳияти аксарияти созмонҳои 
байналхалқӣ бунѐди меъѐрҳои ҳуқуқӣ дар соҳаҳои мухталифи 

муносибатҳои байналхалқӣ дохил мешавад, ки то андозае ба маҳдуд 
гардидани озодии давлат оварда мерасонад.  

Фаъолияти созмонҳои байналхалқии байниҳукуматӣ дар асоси 

меъѐрҳои муайяни ҳуқуқӣ фаъолият менамоянд. Меъѐрҳои ҳуқуқии 
фаъолияти созмонҳои байналхалқиро метавон шартан ба се гурӯҳи 
алоҳида ҷудо намуд, ки механизми фаъолияти онҳоро муайян 
менамоянд. 

Якум, ‚ҳуқуқи дохилӣ‛, яъне меъѐр ва қоидаҳое, ки фаъолияти 
созмонҳои байналхалқиро танзим менамоянд, характери вазифа ва 

вазъияти ҳуқуқии кормандони гуногунро, тартиби ҳалли масъалаҳои 
молумулкӣ ва молиявиро муқаррар менамоянд. Ин меъѐрҳо ва қоидаҳо 
шароит ва тартиби ворид гардидан ба созмон ва хориҷ гардидан аз он, 
сохтори созмон, вазифа, ҳуқуқ ва масъулияти мақомоти зинаҳои 

мухталифи созмон, тартиб, метод ва услуби техникии қабули қарор, 
вазъияти ҳуқуқии кормандон, муносибатҳои меҳнатӣ, шароити 
бақайдгирӣ, сарчашмаҳои ташаккули буҷа, методологияи ҳисоби ҳаҷми 

аъзоҳаққӣ, самтҳои истифодаи буҷа, тартиби ҳалли масъалаҳои 
молиявиро танзим менамояд. 

Дуюм, ‚ҳуқуқи берунӣ‛ – меъѐрҳои ҳуқуқӣ, ки мақоми созмони 

байналхалқиро дар системаи умумии муносибатҳои байналхалқӣ 
муайян менамоянд: бо ѐрии ин гурӯҳи меъѐрҳои ҳуқуқӣ, созмонҳои 
байналхалқӣ мақоми худ, алоқа бо дигар давлатҳо ва созмонҳои 
байналхалқиро дар шароити мушаххас таъмин менамоянд. Муносибат 

бо дигар созмонҳои байналхалқӣ масъалаҳои мухталифи ташкилӣ, 
молиявӣ, сиѐсӣ, ҳуқуқиро, ки дар ойинномаҳои созмонҳои байналхалқӣ 
ва шартномаву қарордодҳои алоҳида муқаррар гардидаанд, дарбар 

мегирад. Илова бар ин, дар ин самт харидорӣ намудани моликияти 
манқул ва ғайриманқул, гирифтани арзишҳои моддӣ аз дигар 
созмонҳои байналхалқӣ, тартиб додани шартнома ва қарордодҳо барои 
иҷро намудани корҳои муайян, иҷораи воситаҳои нақлиѐт, истифодаи 

суратҳисобҳо дар бонк, иштирок дар корҳои судӣ ва дигар ҷанбаҳо 
муқаррар карда мешаванд [7, 347].  

Сеюм, меъѐрҳое, ки асосҳои ҳуқуқии фаъолияти созмонҳои 
байналхалқиро пешниҳод менамоянд. Дар ин самт, меъѐрҳоеро метавон 

номбар намуд, ки иштироки як қатор созмонҳоро дар раванди  таҳияи 
меъѐрҳои ҳуқуқӣ таъмин менамоянд.  
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Созмонҳои байналхалқӣ, чун қоида, дар асоси принсипи 

баробарии кишварҳои аъзо бунѐд мегарданд, ки муқаррарот оид ба 
намояндагии ‚як давлат – як овоз‛ ва ҳуқуқи ихтиѐрии хориҷ шудан аз 
созмон шаҳодати он аст. Лекин ҳолатҳои истисноӣ аз ин қоида вуҷуд 

доранд. Созмонҳои байналхалқӣ дар асоси ризоияти давлатҳо 
метавонанд воситаҳоеро истифода намоянд, ки истиқлолияти 
давлатиро маҳдуд менамоянд. Масалан, нисбати масъалаҳои муайян 
қарорҳое қабул карда мешаванд, ки иҷрои он, новобаста аз мавқеи 

давлат, ҳатмӣ аст; нисбати давлатҳои аъзо чораҳои маҷбурнамоӣ 
(муҷозот) истифода карда мешавад; пешниҳоди маълумот оид ба ҳаѐти 
дохилии давлати алоҳида талаб карда мешавад.  

Ҳамин тариқ, давлат ба таври ихтиѐрӣ истиқлоли худро маҳдуд 

намуда, як қисми салоҳиятҳои худро ба созмони байналхалқӣ медиҳад, 
яъне ҳуқуқи амалӣ намудани чорабиниҳоро, ки салоҳияти созмони 
байналхалқӣ аст, аз даст медиҳад. Аммо, дар чунин ҳолат ивазкунии 
ҳуқуқҳои соҳибистиқлолии давлат бо салоҳиятҳои созмони 

байналхалқӣ ба миѐн намеояд, яъне созмони байналхалқӣ истиқлоли 
давлатро маҳдуд намекунад. Маҳдудияти суверенитети давлатӣ бештар 
аз ҳуқуқи байналхалқӣ бармеояд, ки ба ризоияти давлатҳо асос ѐфтааст.  
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фанҳои ҷамъиятии  

 

АКАДЕМИК МУҲАММАД ОСИМӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ Ӯ ДАР 

СОЗМОНИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЮНЕСКО 

 

Ном ва шӯҳрати академик Муҳаммад Осимӣ (1920-1996), фарзанди 
фарзонаи миллати тоҷик, донишманди мумтоз, устоди ғамхор ва 
созмондеҳи моҳири илм дар радифи арбобони барҷастаи илму 
фарҳанги тоҷик дар нимаи дуюми асри XX мақоми сазоворро ишғол 

намуда, аз худ нақши ниҳоят мунир ва муассир боқӣ гузоштааст. 
Академик Муҳаммад Осимӣ дар радифи устод С.Айнӣ, Б.Ғафуров, 

А.Лоҳутӣ, М.Турсунзода, С.Улуғзода ва даҳҳо дигар симоҳои бузурги 
илму фарҳанг ва адаби қарни XX, ки дар саргаҳи ташаккул ва рушди 

фарҳангу тамаддуни  замони нав қарор доштанд, барои эҳѐи таърих, 
забон, адабиѐт ва фарҳанги ғанӣ ва қадимаи мо саҳми беандоза 
гузоштааст.  

Фаъолияти академик Муҳаммад Осимӣ ҳамчун донишманди закӣ, 
сарвар ва ташкилотчии моҳири илм, ки қариб чоряк аср (1965 - 1988) 
дар мақоми президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон – 

сарситоди илми ҷумҳурӣ кору пайкор намудааст, хеле серпаҳлуву 
доманадор ва пурвусъату пурсамар буд. 

Пажӯҳишгоҳи ховаршиносӣ, олимони тоҷик бо созмони 
байналхалқии ЮНЕСКО ҳанӯз аз ибтидои солҳои 60 – уми қарни XX 
барқарор ва оғоз гардида буд. Дар барқароршавӣ ин робитаву ҳамкорӣ 
ва ба доираи барномаҳои илмӣ, фарҳангӣ, маърифатии ЮНЕСКО ҷалб 

намудани муассисаҳои илмии Тоҷикистон ва олимони тоҷик саҳми 
директори Пажӯҳишгоҳи ховаршиносии Академияи илмҳои ИҶШС 
академик Бобоҷон Ғафуров хеле бузург аст. Маҳз бо ташаббус ва 
дастгирии аллома Б.Ғафуров ва олимони тоҷик низ дар барномаҳои 
илмии ЮНЕСКО ширкат меварзиданд. 

Бояд гуфт, ки Бобоҷон Ғафуров ҳамчун сарвари бузургтарин 

маркази ховаршиносии ҷаҳон – Пажӯҳишгоҳи ховаршиносии АИ 
ИҶШС бо шавқу рағбати бузург лоиҳаи асосии ЮНЕСКО ‚Эътирофи 
тарафайни сарватҳои фарҳангии Шарқ - Ғарб‛ – ро (мухтасари ‚Шарқ 
– Ғарб‛), ки дар доираи фаъолияти ЮНЕСКО дар соҳаи фарҳанг аз 

соли 1957 то соли 1967 ба амал бароварда мешуд, ҷонибдорӣ намуда, 
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дар тадбиқи амалии он саъю кӯшиши зиѐд ва ҳиссаи арзанда 
гузоштааст [10, 39]. 

Лоиҳаи ‚Шарқ – Ғарб‛, ҳамчуноне, ки аз унвони пурраи он 

маълум мегардад, ба мақсади беҳтар намудани ҳусни тафоҳум ва 
ҳамгироӣ миѐни кишварҳои Шарқу Ғарб тавассути шиносоии тарафайн 
бо сарватҳои фарҳангии якдигар равона шуда буд. Дар доираи лоиҳаи 
мазкур як зумра ҳамоишҳои илмӣ ва мулоқотҳои байналхалқии 

донишмандон бахшида ба таҳқиқу омӯзиши таърих, фарҳанг ва 
тамаддуни Шарқ ва таблиғу ташвиқи он баргузор гардиданд, барои ба 
роҳ мондан ва ташкили ҳамкориҳои  донишмандони кишварҳои Шарқу 

Ғарб чораҳои мушаххас андешида шуда, дар баъзан кишварҳои Шарқ 
марказҳои илмӣ – фарҳангии тадқиқотии минтақавӣ барпо карда 
шуданд [10, 40]. 

Пас аз анҷоми лоиҳаи ‚Шарқ – Ғарб‛ бо ташабусси аллома Б. 
Ғафуров дар иҷлосияи XVI Конфронси генералии ЮНЕСКО дар охири 
соли 1966 лоиҳаи нав ‚Омӯзиши тамаддуни Осиѐи Марказӣ‛ ворид 
карда шуд. Доираи тадқиқотҳои лоиҳаи мазкур ҳудуди Осиѐи Марказӣ, 

Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон, Покистон, Ҳиндустонро дар бар 
мегирифт. Матолибе, ки дар машварати аввалини байналхалқии 
ховаршиносон (экспертҳо) доир ба Осиѐи Марказӣ дар қароргоҳи 

ЮНЕСКО – шаҳри Париж моҳи апрели соли 1967 тасдиқ гардида буд, 
масъалаҳои омӯзиши фарҳанг, санъати мардуми Шарқ, таърих, 
фалсафа, таърихи инкишофи илм, масъалаҳои этникӣ ва ғайраро дар 
даврони қадим, асрҳои миѐна ва давраи нав шомил буданд[9, 40]. 

Дар нахустин машварати коршиносони ЮНЕСКО доир ба Осиѐи 
Марказӣ таҳқиқу омӯзиши таърих ва фарҳанги замони Қӯшониѐн ба 
сифати муҳимтарин масъала ба барномаи нави ЮНЕСКО ворид карда 

шуд. Сарвари ҳайати вакилони шӯравӣ академик Бобоҷон Ғафуров 
пешниҳод намуд, ки дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе 
Конференсияи байналхалқии ЮНЕСКО доир ба тамаддуни замони 

Қӯшониѐн доир карда шавад. Пешниҳоди мазкурро тамоми 
ширкаткунандагони машварат ва котиботи ЮНЕСКО якдилона 
ҷонибдорӣ намуданд[14]. 

Минбаъд академик М.Осимӣ ба сифати президенти Академияи 
илмҳои Тоҷикистон дар тадбиқи лоиҳаи нави ЮНЕСКО, гузаронидани 
Конференсияи байналхалқӣ доир ба таърихи тамаддуни замони 
Қӯшониѐн ва дигар ҳамоишҳои байналхалқӣ дар доираи лоиҳаи 

‚Омӯзиши тамаддуни Осиѐи Марказӣ‛ хеле фаъолона ва пурсамар 
ширкат варзидааст.  

Тамоми корҳои омодагӣ ва роҳбарӣ оид ба созмон додан ва 
гузаронидани Конфронси ЮНЕСКО доир ба тамаддуни Кӯшон, ки таи 
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солҳои 1967 – 1968 ҷараѐн дошт, дар шаҳри Маскав академик 

Б.Ғафуров як дар шаҳри Душанбе академик Муҳаммад Осимӣ бар 
ӯҳдаи худ доштанд [14]. 

Конфронси байналхалқии ЮНЕСКО оид ба омӯзиши тамаддуни 

замони қӯшониѐн 27 сентябр – 6 октябри соли 1968 дар шаҳри Душанбе 
баргузор гардид. Дар кори он зиѐда аз 200 нафар донишмандон аз 22 
кишварҳои ҷаҳон иштирок намуданд. Иштирокчиѐни конфронс 

паѐмҳои табрикотии Раиси Шӯрои Вазирони ИҶШС, шоҳаншоҳи 
Эрон, Раиси Шӯрои Вазирони Тоҷикистон ва президенти АИ 
Тоҷикистонро хуш истиқбол намуданд.  

Конфронси мазкур, ки таҳти роҳбарии бевоситаи Б.Ғафуров ва 
М.Осимӣ баргузор гардида буд, дар сатҳи олии ташкилӣ ва илмӣ 
гузашт [14]. 

Дар арафаи конфронс таҳқиқоти пурарзиши илмии М.Осимӣ ба 
забонҳои русӣ, англисӣ ва тоҷикӣ – форсӣ (ба ҳуруфоти арабиасоси 
тоҷикӣ) таҳти унвони ‚Илми Осиѐи Миѐна дар аҳди Кӯшон ва роҳҳои 
омӯзиши он‛[2] аз нашр баромад ва ӯ дар ин мавзӯъ дар яке аз 

ҷаласаҳои илмии конфронс суханронӣ намуд. 
Муаллиф қайд менамояд, ки барои омӯхтани масъалаи мазкур 

метавон методҳои дедуктивӣ – мантиқӣ, интерполятсионӣ, 

ретроспективӣ ва ғайра истифода бурд ва сипас ӯ моҳияти ҳар методро 
шарҳу тафсир менамояд [2, 2-3]. Моҳияти методи аввал аз он иборат 
аст, ки азбаски маданияти моддӣ ва маънавии Осиѐи Миѐна дар замони 
Кӯшон дар сатҳи баланд қарор дошт, пас метавон ба чунин хулосаи 

мантиқӣ омад, ки илм низ ба дастовардҳои назаррас соҳиб гашта буд, 
зеро марҳилаи рушди илм маъмулан бо давраҳои рушду дастовардҳо ва 
комѐбиҳои иқтисодӣ робитаи қавӣ дорад [2, 3]. 

Моҳияти методи интерполятсионӣ аз он иборат аст, тадқиқотҳо 

оид ба таърихи илм дар кишварҳои ҳамсоя, масъалан Ҳиндустон ба 
инобат гирифта мешавад. Зеро Ҳиндустон низ ба ҳайати давлатҳои 
бузурги Кӯшон шомил буда, ба Осиѐи Миѐна робитаҳои мустаҳками 
таърихи, фарҳангӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ дошт, яъне ин давлатҳо дар 

фазои ягонаи илмию фарҳангӣ қарор доштанд. Бояд зикр намуд, ки 
вазъи илм дар Ҳиндустон дар сарчашмаҳо нисбат ба Осиѐи Миѐна 
бештар инъикос ѐфта ва омӯхта шудааст, аз ин рӯ боназардошти вазъи 
таърихӣ то дараҷаи эҳтимолияти муайян ин маълумотҳоро метавон ба 
Осиѐи Миѐна низ нисбат дод [2, 4].  

Методи ретроспективиро (бо гузашта аз нигоҳи имрӯз баҳо додан) 

устод М.Осимӣ чунин шарҳ додааст, ки пас аз сад – дусад соли истилои 
Осиѐи Миѐна аз ҷониби арабҳо ин сарзамин ба яке аз марказҳои 
бузурги илмӣ Шарқи мусалмонӣ табдил меѐбад. Аз ин рӯ метавон 
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хулоса баровард, ки дар Осиѐи Миѐна мактабҳо заминаҳо ва анъанаҳои 

мустаҳками илмӣ вуҷуд дошт [2, 4]. Моҳи сентябри соли 1969 дар 
Симпозиуми байналхалқии ЮНЕСКО доир ба санъати аҳди темуриѐн 
дар шаҳри Самарқанд, моҳи феврали соли 1969 дар Конфронси 

байналхалқии ЮНЕСКО бахшида ба ташаккули тафаккури иҷтимоии 
мардумони Осиѐи Марказӣ зери унвони ‚Осиѐи Марказӣ‛, ‚Ҳаракати 
халқҳо ва ғояҳо аз замонҳои қадимтарин то даврони муосир‛, худи 
ҳамон сол дар Конгресси байналхалқӣ бахшида ба 100 – солагии 

зодрӯзи Махатма Гандӣ ва дар кори Конфронси байналхалқӣ дар 
мавзӯи ‚Илм, маориф ва бартараф сохтани зӯроварӣ‛, ки ҳар се дар 
Деҳлӣ  (Ҳиндустон) баргузор гашта буданд, ширкат варзида буд. 

Соли 1970 М.Осимӣ дар Семинари байналхалқии ЮНЕСКО оид 

ба мутобиқсозии омӯзиш ва тадқиқотҳои бостоншиносӣ дар Осиѐи 
Марказӣ, ки дар шаҳри Кобул (Афғонистон) баргузор гардида буд, 
иштирок намуда, муовини раиси Кумитаи созмондеҳи ин машварати 
байналхалқӣ интихоб гашта буд. Соли 1971 бошад устод М.Осимӣ дар 

кори Симпозиуми байналхалқӣ дар мавзӯи ‚Ал – Берунӣ ва илми 
Ҳиндустон‛, ки бо ташаббуси АИ Ҳиндустон дар Деҳлӣ баргузор гашт, 
ширкат намуда дар мавзӯи ‚Рисолаҳои илмии ал –Берунӣ оид ба илми 
нуҷум‛ баромад намуд. Дар ин мулоқоти илмии байналхалқӣ ӯ раиси 

яке аз шӯъбаҳои (сексияҳои) симпозиум интихоб гашта буд. Соли 1972 
ӯ дар кори Конфронси байналхалқии ЮНЕСКО дар мавзӯи 
‚Инкишофи иҷтимоию фарҳангии кишварҳои Осиѐи Марказӣ дар 
асрҳои XIX – XX‛ дар пойтахти Туркманистон шаҳри Ашқобод 
баргузор гашта буд, ширкат варзид. 

Соли 1977 пас аз вафоти нобаҳангоми академик Б.Ғафуров устод 

М.Осимӣ вориси сазовор ва идомадиҳандаи фаъолияти пурсамари ин 
фарзанди фарзонаи миллати тоҷик дар созмони ЮНЕСКО гардид. 
М.Осимӣ президенти Ассотсиатсияи байналхалқӣ оид ба омӯзиши 
тамаддуни Осиѐи Марказӣ дар назди ЮНЕСКО интихоб гардид. 

М.Осимӣ ба ҳайси президенти Ассотсиатсияи байналхалқӣ оид ба 
омӯзиши тамаддуни Осиѐи Марказӣ раиси Кумитаи шӯравӣ оид ба 
омӯзиши тамаддуни Осиѐи Марказӣ дар ҳузури Комиссияи ИҶШС оид 
ба корҳои ЮНЕСКО ва раиси Кумитаи байналхалқии ЮНЕСКО оид 

ба нашри асари 6 – ҷилдаи  ‚Таърихи тамаддуни Оисиѐи Марказӣ‛ дар 
кори таҳқиқу омӯзиш, таблиғу ташвиқи таъриху фарҳанги мардуми 
Шарқ, ташкил ва гузаронидани конфронсу симпозиумҳои байналхалқӣ 

ва мулоқотҳои илмии донишмандони кишварҳои гуногун, таҳкими 
равобити илмии ховаршиносони ҷаҳон саҳми арзанда доштааст. 
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Моҳи октябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе Симпозиуми 

байналхалқии ЮНЕСКО доир ба масъалаи этникии таърихи қадимаи 
Осиѐи Марказӣ баргузор гардид ва дар гузаронидани ин симпозиум 
М.Осимӣ кӯшиши зиѐде ба харҷ дод. Ҳанӯз соли 1980 Кумитаи 

байналхалқии ЮНЕСКО оид ба нашри ин китоб таъсис ѐфта буд, ки 
М.Осимӣ раиси он интихоб гашта буд. Дар офаридани ин асари 
пурарзиши илмӣ ховаршиносони номии ҷаҳон аз ҷумла, олимони тоҷик 
ширкат варзидаанд. М.Осимӣ яке аз муаллифон ва муҳаррирони ин 

таҳқиқоти мӯҳташами илмӣ буда, ҳоло 4 ҷилди он бо пешгуфтори устод 
дар Париж таи солҳои 1992, 1994, 1996, 1998 ба нашр расид ва он дар 
арсаи илми ҷаҳонӣ ҳамчун яке аз таҳқиқотҳои хеле гаронқадр ва 
беҳамтои асри мо пазируфта шуд. М.Осимӣ дар дил орзу мепарварид, 
ки ин китоби камназиру нодир ва захираи илму маърифатро доир ба 
таъриху фарҳанги Ховарзамин ба забони модариаш барои ҳамватанон 

ва форсигӯѐни ҷаҳон тарҷума ва нашр намояд. 
Ҳангоми сафари охирини худ ба қароргоҳи ЮНЕСКО - шаҳри 

Париж моҳи апрели соли 1996 М.Осимӣ дастнависи китоби якуми 
ҷилди IV ‚Таърихи тамаддуни Осиѐи Марказӣ‛ – ро аз назар 

гузаронида, ба чоп тавсия намуд ва бобҳои ҷудогонаи китоби дуюм, 
ҷилди IV таҳрир менамояд ва дар маросими тантанавии расман 
пешниҳод намудани ҷилди III ин асар дар ҳузури дабири кулли 
ЮНЕСКО ҷаноби Федерико Майор иштирок менамояд. М.Осимӣ 

ҳамчунин дар кори ба чоп омода намудани асари дигари хеле 
мӯҳташаму нодир ‚Таърихи инкишофи илм ва фарҳанги башар‛ дар 
ҳафт ҷилд, ки он низ бо ташаббуси ЮНЕСКО ба нақша гирифта шуда 
буд, хеле фаъолона ширкат варзида, ҳам муҳаррири ҷилди IV ва ҳам 

муаллифи бобҳои алоҳидаи он мебошад.  
М.Осимӣ узви ҳайати мушовирии барномаи илмии ЮНЕСКО оид 

ба омӯзиши ‚Шоҳроҳи абрешим‛, узви ҳайати таҳририяи маҷаллаи 
хеле бонуфузи ‚Осиѐи Марказӣ‛ (маҷаллаи Анҷумани байналхалқии 

омӯзиши тамаддуни Осиѐи Марказӣ, ки ба забони англисӣ дар 
Покистон нашр мегардад), узви ҳайати таҳририяи маҷаллаҳои 
‚Таърихи илм‛ (Ҳиндустон). ‚Таърихи илми араб‛ (Сурия) ва дигар 
нашрияҳои бонуфузи байналхалқӣ буд. Миѐнаи моҳи декабри соли 1995 
(12 – 15 декабр) бахшида ба 50 – солагии таъсиси созмони 
байналхалқии ЮНЕСКО бо ташаббуси академик М.Осимӣ ва 

ибтикори Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишгоҳи 
давлатии Хуҷанд, Мақомоти ҳокимияти давлатии вилояти Ленинобод 
(Суғд) дар маркази вилоят – ш.Хуҷанд Конференсияи байналхалқии 
‚Фарҳанг: дирӯз, имрӯз ва фардо‛ баргузор гардид, ки воқеаи муҳим 

дар ҳаѐти илмии вилоят ва ҷумҳурӣ буд.  
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Дар кори ин конференсияи бонуфузи илмӣ як зумра 

донишмандони машҳури мамолики хориҷӣ, аз ҷумла раиси (ректори) 
Донишгоҳи Пешовари Покистон профессор Фарзанд Алӣ Дуронӣ, 
директори Маркази тадқиқоти Осиѐи Марказии Покистон, профессор 

Азамат Ҳаѐт Хон, профессорони Донишкадаи омӯзгории Тошканд ба 
номи Низомӣ Фозилҷон Исмоилов, Ҳомидҷон Ҳомидӣ, донишмандони 
шинохтаи тоҷик М.Осимӣ, Н.Неъматов, М.Диноршоев, Ӯ.Пӯлодов, 
Ғ.Ҳайдаров, А.Бобоев, А. Муҳаммадхоҷаев ва дигарон ширкат 
варзиданд [1, 79]. 

Яке аз дастовардҳо ва натиҷаҳои амалии конференсияи мазкур аз 

он иборат буд, ки Раѐсати Донишгоҳи давлатии Хуҷанд пешниҳоди 
академик М.Осимӣ, Раѐсати конференсия ва Қатънома (Резолютсия) –и 
онро дастгирӣ намуда, бо мақсади таҳким ва густариши равобити 
илмӣ, омӯзиш ва ҳифзу таблиғи фарҳангу тамаддуни мардумони Осиѐи 

Марказӣ, аз ҷумла тоҷикон дар назди донишгоҳ кафедраи илмӣ – 
тадқиқотии ЮНЕСКО – ро таъсис дод [1, 60]. Минбаъд он бо номҳои 
Пажӯҳишгоҳҳои илмӣ – тадқиқотии гуманитарии ЮНЕСКО ва 
маркази тадқиқотӣ гуманитарии ЮНЕСКО амал намуда, дар таҳқиқу 

омӯзиши Шарқу Ғарб дар робитаи мутақобила ва хориқаи ЮНЕСКО, 
тамаддуни Осиѐи Марказии асри XX дар сарчашмаҳо, осори хаттӣ, 
таърихи шаҳрсозӣ ва шаҳрнишинӣ дар Шарқ ва ғайра, тарбияи 
мутахассисони соҳибунвон саҳми муносиб гузошт[1, 80 - 82]. 

Фаъолияти хеле пурсамари М.Осимӣ ба манзури таҷлили зодрӯзи 
бархе аз алломаҳои шарқ аз қабили 650 – солагии Ҳофизи Шерозӣ 
(1971), 700 – солагии Амир Хусрави Деҳлавӣ (1975), 100 – солагии 
Муҳаммад Иқбол (1977), 100 – солагии Садриддин Айнӣ (1978), 1000 – 

солагии Абӯалӣ ибни Сино (1980), 1200 – солагии Ал – Хоразмӣ (1983), 
1400 – солагии Борбад (1990), 80 – солагии Бобоҷон Ғафуров (1989) ва 
ғайра созмон додани мулоқотҳои байналхалқии олимон дар сатҳи 
ЮНЕСКО ва ба ин васила омӯзиш, таблиғу ташвиқи таъриху фарҳанги 

қадима ва муосири Шарқ сазовори таҳсину тақдиранд. 
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ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДИИ ГЛОБАЛӢ 
 
Инсоният дар ҳар давру замон кӯшиши бунѐди низоми сиѐсии 

адолатпеша, озод ва қонеъкунандаи манфиати умумро ҷустуҷӯ 
менамуд. Дар замони муосир низоми демократӣ нисбат ба дигар 

системаҳои сиѐсӣ имконият медиҳад, ки инсон озодона ташаккул ѐбад, 
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дар ҳаѐти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва маданӣ дар чаҳорчӯбаи қонун 

фаъол бошад. Давлатҳои мутамаддини ҷаҳон, аз ҷумла Ҷумҳурии 
Тоҷикистон кӯшиши бунѐди давлати ҳуқуқбунѐду демократиро доранд. 
Бинобар ин, таҳқиқи назарияи мазкур дар шароити муосир аҳамияти 

муҳими илмӣ ва амалӣ дорад. Бояд қайд намуд, ки меҳвари асосии 
давлати демократӣ ва ҳуқуқбунѐдро ҷомеаи шаҳрвандӣ ташкил 
медиҳад.  

Таърихи пайдоиши мафҳуми ‚ҷомеаи шаҳрвандӣ‛ ба асри ХVII 

рост меояд, ки дар ин давра назарияи ҳуқуқӣ-табиӣ ва шартномаи 
ҷамъиятӣ ташаккул меѐбад. Ин давраи муборизаҳо бар зидди 
шоҳигарии мутлақ ва тавлидшавии демократияи буржуазӣ мебошад. 
Барҷастатарин намояндагони назарияи шартномаи ҷaмъиятӣ Г. 

Гротсий, Т. Гоббс, Ҷ. Локк, Ш. Монтескѐ, Ж. Ж. Руссо, Б. Спиноза, И. 
Кант, А. Фергюсон ва дигарон мебошанд. Онҳо ҳолати тодавлатии 
инсониятро давраи ваҳшоният (Ҷ. Локк), ҳолати табиӣ (И. Кант) 
номида, қайд мекунанд, ки дар ҷомеа беадолатию беқонунӣ ва ‚ҷанги 

ҳама зидди ҳама‛ (Т. Гоббс) ҳукмфармо буд. Сипас маҳз қарзи 
маънавӣ, вазифаи ахлоқӣ, аз ҷумла зарурати эҳтироми ҳуқуқи фитрӣ 
одамонро водор мекунад, ки ба ҳолати шаҳрвандӣ гузаранд, яъне 
давлатро дар натиҷаи шартномаи ҷамъиятӣ таъсис диҳанд. 

Барои маънидод намудани мафҳум ва моҳияти ҷомеаи шаҳрвандӣ 
як қатор тавсифу таърифҳо мавҷуданд, ки ҷомеаи шаҳрвандиро ба 
таври гуногун маънидод менамоянд. Инчунин, мақом ва мавқеи 
категорияи мазкур дар шароити муосири демократияи либералӣ 

номуайян аст. Як гурӯҳ муҳаққиқон ҷомеаи шаҳрвандиро дастоварди 
ҷаҳони Ғарб шуморида, бунѐди онро дар дигар минтақаҳо ғайриимкон 
медонанд. Гурӯҳи дигар ҷомеаи шаҳрвандиро маҳсули фалсафаи сиѐсии 

Замони нав шуморида, дар замони муосир номувофиқ будани онро 
исбот карданӣ мешаванд [4]. Олимони гурӯҳи севум бошанд, назарияи 
мазкурро шарти зарурии бунѐди давлати демократӣ медонанд [1]. 
Чунин гуногунрангӣ барои таҳлилу тадқиқи амиқи назарияҳои 

гуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ замина эҷод менамояд. 
Бо баробари рушди ҷомеаи инсонӣ, пешрафти илм ва рушди 

демократисозии ҷамъият назарияи ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамчун 
категорияи мустақили илми сиѐсат арзѐбӣ мегардад. Дар шароити 

инкишофи демократия ҳамчун шакли идоракунии давлатӣ ҷомеаи 
шаҳрвандӣ новобаста аз шакли давлат ва берун аз дахолати он 
ташаккул меѐбад. 

Дар илми сиѐсӣ баъзе мутафаккирон ҳатто оид ба боло рафтани 
нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ изҳори нигаронӣ менамоянд. Яке аз чунин 
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муҳаққиқони соҳаи илми сиѐсӣ, олим ва мутафаккири немис И. 
Шумпетер дар нимаи аввали асри ХХ навишта буд, ки давлат бояд дар 
амалигардии фаъолияти воҳидҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок намояд, 

то ки онҳо ба таври демократӣ идора шаванд, вагарна қисме аз ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ба қуввае мубаддал мегардад, ки дар роҳи худ ҳамаро нобуд 
менамояд ва ҷомеаро ба худ тобеъ мегардонад. Бинобар ин, 
тарафдорони ҷараѐни сотсиал-демократӣ пешниҳод менамоянд, ки 

давлат бояд равандҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва дигар соҳаҳои ҳаѐти 
ҷамъиятиро танзим намояд ва зиндагии ҳадди ақаллро кафолат диҳад. 
Лекин, бо гузашти вақт ҷомеаи шаҳрвандӣ хусусиятҳои навро доро 

гардида, ба воситаи воҳидҳои худ бо давлат ҳамкорӣ менамояд. 
Хусусияти мураккаб доштани муносибатҳои мутақобилаи давлат ва 
ҷомеаи шаҳрвандиро дорандаи Ҷоизаи Нобелӣ муҳаққиқи амрикоӣ М. 
Фридман қайд менамояд, ки ҷомеаро мо худ бунѐд менамоем. Бунѐди 

ҷомеае, ки озодии шахсро ҳимоя ва васеъ мегардонад, ба паҳншавии аз 
меъѐр зиѐди ҳокимият роҳ надода, назорат мебарад, ки ҳокимият 
ҳамчун ғуломи халқ боқӣ монад. 

Ба андешаи муҳаққиқони соҳа ҷомеаи шаҳрвандӣ 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 [1, 5]. Ба фикри мо ҷомеаи шаҳрвандӣ, 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 шаҳрвандӣ мебошад. Яъне, ҷамъиятеро, ки барои шаҳрвандони 
хеш тамоми шароити зарурии зиндагӣ ва фаъолияти истеҳсоливу 

ҷамъиятиро муҳайѐ сохтааст, метавон ҷомеаи шаҳрвандӣ номем. Яке аз 
омилҳои ниҳоят муҳимми ҷомеаи шаҳрвандӣ аз дахолати беасосу 
бедалели мақомоти давлатӣ озод будани шаҳрвандон аст. Аз ин лиҳоз, 
ташаккули заминаи қонунии ҷомеаи шаҳрвандӣ аз вазифаҳои 

аввалиндараҷаи мақомоти қонунгузор ва намояндагӣ мебошад. Дар 
ташаккули демократияи пойдор ҷомеаи шаҳрвандӣ, яъне сохти 
худтанзимкунанда ва ошкорои муносибатҳои байни одамон нақши 
бузург мебозад. 
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Рушди ҷомеаи шаҳрвандии муосир бо дигаргуниҳои иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ ва сиѐсие, ки зери таъсири ҷаҳонишавӣ арзи ҳастӣ намудаанд, 
алоқаманд мебошад. Дар замони муосир, инчунин, назарияҳое ба назар 
мерасанд, ки оиди ҷомеаи шаҳрвандии глобалӣ фарзияҳо пешниҳод 

менамоянд. Яке аз чунин назарияҳо қайд менамояд, ки бунѐди ҷомеаи 
шаҳрвандӣ дар чаҳорчӯбаи як давлат ғайриимкон аст, зеро 
фундаментализми динӣ ва миллӣ барои ташаккулѐбии ҷомеаи 
инкишофѐфтаи шаҳрвандӣ ва арзишҳои он ба монанди инсондӯстӣ, 

таҳаммулпазирӣ, озодии виҷдон ва ғайраҳо монеаи ҷиддӣ эҷод 
менамояд. Бинобар ин, зарурият барои бунѐди ҷомеаи шаҳрвандии 
глобалӣ ба миѐн меояд, ки дар асоси низоъҳои иҷтимоии муосир 
имконият медиҳад, ки бар зидди таҳдидҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла 

таҳаммулнопазирии динӣ ва миллӣ босамар мубориза барад. Вазифаи 
муҳими ҷомеаи шаҳрвандии ҷаҳонӣ мубориза бар зидди таҳдидҳои 
иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷаҳонишавӣ мебошад. Давлат, ки дар шароити 
ҷаҳонишавӣ ҳокимият ва фишангҳои пешинаи идоракуниро аз даст 

дода истодааст, бо ташкилотҳои ғайритиҷоратии байналхалқӣ ва миллӣ 
ба роҳ мондани ҳамкории судманд ба мақсад мувофиқ аст. Маҳз 
ҳамкорӣ ва муколама бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ба давлат имконият 
медиҳад, ки таъсири пешинаи худро нигоҳ дорад ва демократӣ гардад. 

Мафҳуми ‚ҷомеаи шаҳрвандии глобалӣ‛ аз ҷониби муҳаққиқон ба 
таври гуногун истифода мегардад. Бархе аз муҳаққиқон мафҳуми 
‚ҷомеаи шаҳрвандии фаромиллӣ‛-ро низ истифода мебаранд. Ғояи 
ҷомеаи шаҳрвандии глобалӣ аз ҷониби олимон Х. Анхайера, М. 

Глазиуса ва М. Калдор пешниҳод гардида, ба ақидаи онҳо ҷомеаи 
шаҳрвандии глобалӣ ҳамчун ‚фазои ғояҳо, арзишҳо, ниҳодҳо ва 
ташкилотҳое мебошад, ки байни оила, давлат ва бозор қарор дошта, аз 

сарҳади як ҷомеа, давлат ва иқтисодиѐт берун мебарояд‛ [4,17]. 
Профессори Донишгоҳи штати Вирҷиния Кришан Кумар қайд 

менамояд, ки ҷомеаи шаҳрвандии глобалӣ дар як вақт ҳам ҳаракат 
(movӯmӯnt) ва ҳам назария мебошад [6, 413]. 

Бояд қайд намуд, ки ба ақидаи муҳаққиқон ду вазъият ба 
ташаккули ҷомеаи шаҳрвандии глобалӣ таъсир расонидааст. Якум, дар 
солҳои 1970-1980 дар ҷаҳон теъдоди созмонҳои ғайриҳукуматии 
ғайритиҷоратӣ бамаротиб зиѐд гардид. Чунин вазъиятро Л. Саломон 

‚инқилоби ассотсиатсияҳо‛ номидааст [5, 109-122]. Аксарияти 
созмонҳои бавуҷудомада хусусияти байналхалқӣ доштанд. Аз соли 1960 
то соли 1997 миқдори созмонҳои ғайриҳукуматии байналхалқӣ 10 
маротиба зиѐд гардида, теъдоди онҳо тақрибан ба 16 ҳазор мерасад [2, 

55]. Ҳоло бошад теъдоди онҳо ба 40 ҳазор расидааст. 
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Дуввум, барҳам хӯрдани идеологияи коммунистӣ ва аз байн 

рафтани блоки ҳарбии Шӯравӣ дар Аврупои Шарқӣ вазъиятро дар 
низоми муносибатҳои байналхалқӣ дигаргун сохт. Акнун муаммоҳои 
глобалии иҷтимоӣ дар қаринаи зиддияти ду қутб матраҳ намегардид. 

Чаҳорчӯбаи арзишҳои кӯҳна аз байн рафтанд, арзишҳои нав дарҳол 
ташаккул наѐфтанд. ‚Халои холӣ‛ қимсан бо кӯшиши созмонҳои 
ғайриҳукуматии фаромиллӣ пурра гардид. Аксари созмонҳои 
ғайриҳукуматии фаромиллӣ ғояи ҳамкории байналхалқиро дар асоси 

арзишҳои умумиинсонӣ дастгирӣ менамуданд. 
Ҷомеаи шаҳрвандии глобалӣ ҳамчун падидаи эмпирикӣ 

васеъшавии фаъолияти созмонҳои ҳайриҳукуматиро дар сатҳи ҷаҳонӣ 
инъикос менамояд. Барои инкишофи он раванди ҷаҳонишавӣ ва 

инқилоби коммуникатсионӣ шароити мусоид фароҳам меорад. 
Таркиби ҷомеаи шаҳрвандии глобалӣ аз Созмонҳои ғайриҳукуматӣ, 
ҳаракатҳои иҷтимоӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, иттифоқи касаба, 
иттиҳодияҳои динӣ ва ғайра иборат аст. Унсури асосии ҷомеаи 

шаҳрвандии глобалиро созмонҳои ғайриҳукуматӣ ва созмонҳои 
ғайриҳукуматии байналмилалӣ ташкил медиҳанд. 

Ҳамин тариқ, дар замони муосир мафҳуми нав ‚ҷомеаи 
шаҳрвандии глобалӣ‛ ба илм ворид шудааст, ки мувофиқи он 

фаъолияти ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҳудуди як давлат берун 
баромада хусусияти фаромиллӣ пайдо менамоянд. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ, В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (НА 
НАПРИМЕРАХ ТГУ ПБП) 

 
В период независимости в стране был один из первых вновь 

созданных университетов страны – Таджикский государственный 
университет права, бизнеса и политики, который с момента своего 
создания под руководством первого ректора профессора Арслонбека 
Гозибекова начал расширять международные отношения. 

Следует отметить, что первое соглашение о сотрудничестве ТГУ 
ПБП было подписано 5 февраля 1996 года ректором МГУ им. М.В. 
Ломоносова и ректором А. Гозибекова. Согласно соглашению, 
состоявшему из 9 пунктов, оно также предосматривало обмен 
студентами, аспирантами и прподователями. 

На основании этого соглашения начальник отдела экономики 
предприятия Абдусамадов Г.С принимал участие и выступал на 
международной конференции МГУ им. М.В Ломоносова с 27 мая по 7 
июня 1997 г. В то же время в том же году проректор по оброзовнию 
Исмоилова М.М посетила Вашингтон, округ Колумбия, Атланта, 
Джексон, США, где она провела месяц на тему ‚Правовые реформы 
при переходе к рыночной экономике‛. А. Гозибеков и проректор по 
социально-экономическим вопросам Исматдинов М.Е отправился в 
Москву и привез большое количество учебников из МГУ им. М.В 
Ломоносова. [1, 124]. 

Университет подписал второе соглашение о сотрудничестве с 
зарубежным учебным завидением в 2000 году. В том же году было 
подписано  двустороннее соглашение с Международным 
университетом Кыргизской Республики (Бишкек), содержание 
которого включало совместную разработку учебных программ, 
взаимную подготовку преподователей, обмен студентами и 
аспирантами, совместные исследования. Таким образом, с первых дней 
своего создания университеты Худжанда, несмотря на политический, 
социальный и экономический кризис в стране, смогли предпринять 
шаги по укреплению материально – технической базы, проведению 
образовательной, организационной, научно – исследовательской и 
воспитательной работы, а также установлению международных 
отношений. 
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В 2007 году ТГУ ПБП подписал соглашение о сотрудничестве с 
одним из самых престижных российских вузов – Московской 
международной бизнес – школой. 7 мая 2007 года в университете 
состоялась встреча рабочего сообщества и студентов с проректором 
Московской международной бизнес – школы, доктором политических 
наук, профессором А.И Пановым. На встрече обсуждались условия 
сотрудничества – обмен опытом, отправка студентов в Москву для 
продолжения обучения, эффективное использование библиотеки 
Московской международной бизнес – школы, подготовка научно – 
педогогических кадров, приглашение опытных преподавателей для 
проведения занятий и т.д были обсуждены. А.И Панов подробно 
рассказал о дальнейших направлениях сотрудничества двух вузов. В 
мае 2007 года университет посетил заместитель главного редактора 
журнала ‚Сухани Ишк‛ Исламской Республики Иран Бону Озита 
Хамадони. В ходе встречи с руководством университета состоялся 
обмен мнениями о развитии сотрудничества между двумя народами 
одного языка и культуры и его светлое будущее. 8 апреля 2008 года 
Эрик Клинскиле, декан Нового колледжа Американской академии 
наук, штат Колорадо, и Регина Киреева, испольнительный директор 
Международной студентческой и кадровой компании, чтобы 
восстоновить сотрудничество.  

Во время встречи с руководством университета Эрик Клинскиэль 
объяснил цель своего визита в Таджикистан, в том числе в Согдийскую 
область, отметив, что новый Американский колледж через 
Международный образовательный центр Таджикистана расширит 
сотрудничество со школами и университетами. Ректор университета 
Джурабоев Ю.Х принял участие в Форуме интеллектуалов СНГ, 
который проходил с 23 по 26 сентября 2003 года в Минске, Беларусь. 
Результатом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве 
между нашим университетом и Белорусским государственным 
университетом. Кафедра международных отношений университета 
проделала плодотворную работу по развитию направлений 
сотрудничества с этим университетом. 

В 2014 году в университете было создано 32 образовательных, 
научных и культурных учреждения, в том числе 14научных и 
образовательных учреждений Российской Федерации, 6 отечественных 
учреждений, 3 учреждения Кыргизской Республики, учреждения 
Казахстана, США, Японии, Университет Центральной Азии, 
Финляндии, Украины, Беларусь, Китай, Индия подписали соглашения. 
В 2005 году университет подписал соглашения о сотрудничестве с 5 
вузами Российской Федерации, в результате чего количество 
учреждений международного сотрудничества достигло 37. Эти 
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соглашения предусматривают обмен преподователями и студентами, 
научное и образовательное сотрудничество с отечественными и 
зарубежными университетами. Роль правительственных организаций, 
международных фондов, которые финансируют международные 
программы и проекты, очень важна для развития образования и науки 
университета. Таджикский государственный университет права, 
бизнеса и политики с первых лет своего существования уделял особое 
внимание установлению международных научных связей. Например, в 
декабре 1994 г. По инициативе заведующего кафедрой общественных 
наук профессора ТГУПБП профессора А.Дж. Бобоева студенты 
встретились с зарубежными учеными: г-жой Илхом, г-жой Гульчехра,г-
жой Бинухонум (из Йемена), А. Муджариби (из Англии), доктор 
Грегори Глистен и Д. Геришин из Соединенных Штатов говорил о 
развитии мировых религий и теологии. 

Профессор Т.Е Бердиева о статусе арабского языка в 
экономических отношениях восточными странами, еѐ ценные научные 
иследования были отмечены Правительством Согдийской области 
науки имени Б. Гафурова и была принята в качестве академика 
(действительного члена) Академии педогогических и социальных наук 
Федерации России. 

29-31 мая 2003 г. В университете прошла международная научная 
конференция ‚Актуальные проблемы математики и ее применения‛. 
Известные ученые, академик Академии наук Республики Таджикистан 
Н.Р Раджабов, член – корреспондент Академии наук Республики 
Таджикистан З. Рахмонов, профессора Д. Муртажоев, А. 
Абдугаффоров (Узбекистан) и другие. 19-20 мая 2007 г.в университете 
прошла международная научно – теоретическая конференция 
‚Таджикистан и современные международные отношения: 
глобализация и региональные интересы‛. На конференции ученые со 
всего мира, в том числе Джеймс Кларк (США), Донакка О.Бахейн 
(Ирландия), Л.Ю. Гусев Г.В Битюкова, Т.В Полянников (Россия), Бону 
Озиттай Хамадони (Иран), О.А Абдуллоев (Кыргызстан) и другие. В 
сових докладах ученые обсуждали проблемы глобализации и 
региональных интересов с точки зрения философии, истории, 
политологии, экономики и права. Каримов совершил рабочий визит в 
Москву по приглошению Института социальной информации 
Академии наук Российской Федерации и Ассоциации политических 
наук Российской Федерации.Он впервые участвовал и выступал на 
международной научной конференции под названием ‚Политическая 
конкуренция и партии в бывших республиках Советского Союза‛. 

После распада Советского Союза процесс трудовой миграции 
активизировался, и изучение этого вопроса вышло на первый план. В 
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связи с этим ректор нашего университета профессор О.К Каримов в 
ходе рабочей поездки в Москву встретился с директором Института 
иследований социально – политических  проблем РАН академиком Г.В 
Осиповым и договорился о проведении международной конференции в 
Худжанде. 

В 2009, 2010,2011 годах Университет совместно с Институтом 
социально – политических исследований Академии наук Российской 
Федерации провели 1-й, 2-ой, 3-й международные симпозиумы 
«Миграционные деньги между Центральной Азией и Россией» на 
высоком уровне. В работе симпозиума приняли участие ведущие 
ученые Л.Л Рыбаков, С.В Разянцев, В.А Светков, В.Г Доброхлеб, 
Хорио Норио, Кумо Казухи, Давк Бавна, Нгуев Ан Ха, У.Я Эргашбаев, 
С.И Исламов и другие. 

Третий симпозиум, состоявшийся в 2011 году, собрал 
представителей (ученых, экспертов, практиков) из 23 стран. Симпозиум 
был организован рядом международных организаций и фондов, в том 
числе 29-ий Российской академией наук, Российским фондом 
фундоментальных иссследований, Международной организацей по 
миграции (МОМ), Фондом ООН по народонаселению 
(ЮНФПА/ҒNPF) и Европейским союзом (ИА/ӮҒ). При поддержке 
Фонда AWO. 

Преподователи вуза представили результаты своих исследований в 
виде докладов на международных конференциях, семинарах и 
симпозиумах.В качестве профессора университета на 
Центральноазиатской региональной конференции «Достижения 
молодых ученых в области экономического образования» (Ташкент, 15-
21 января 2000г.) международного семинара «Дифференциальное 
равенство и его реалзация» (Душанбе, 22 июня 2000 г.) 
международногосеминара по проблемам финансогого анализа (Санкт- 
Петербург, 4-11 июня 2000 г.) международный семинар по подготовке 
преподователей вузов (Москва, 4-11 ноября 2000 гю) международная 
конференция «Состояние буддизма и христианства в культурном 
наследии Центральной азии» (Бишкек, 3-5 октября 2002 г.) 
,региональный семинар для историков Центральной Азии «История 
Центральной Азии; новые перспективы и методологические проблемы» 
( Бишкек 5-7 декабря 2002 г.) и др. активно участвовал. Представители 
университета принимали активное участие в Международном форуме 
«Культурный диалог и актуальные проблемы региональных 
исследований в СНГ и ШОС», который состоялся 10-11 мая 2011 года в 
Алматы, Казахстан, по инициативе Университета международных 
отношений и мировых языков имени Абай Дуара. [3, 500-505]. 

Преподователями вуза являются кандидат экономических наук, 
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доцент Г.Н Турсунова совершила научный визит в Исламскую 
Республику Иран в 2011 году. Он принял участие в празднований 127 
ий годовщины создания Иранской торгово- промышленной палаты и 
выступил с речью Г.Н Турсунова также участвовала в международной 
конференции в марте 2013 года «Динамика Центральной Азии: вызовы 
и проблемы» (Центр исследований России и Центральной Азии, 
Бомбейский университет, Индия). 9-14 апреля этого года один из 
молодых преподователей университета, кандидат историческихнаук, 
доцент кафедры истории таджикского народа и общественных наук 
Каримов Мирзокосим посетил университет Восточной Финляндии 
(Каролина) и принял участие в международной конференции. 
Департамент международных отношений внес значительный вклад в 
организацию и мобилизацию Каримова Мирзокосима с научной 
поездкой в Финляндию. [4, 61]. 

Заведующий кафедры таджиксого языка, доктор филологических 
наук, профессор Туграл Шокиров наладил сотрудничество с Дворцом 
международных изданий LAP Lamӣӯt Acadӯmik Pғlishing в Германии и 
опубликовал несколько статей. 20-22 декабря 2012 г. В Москве прошла 
международная конференция «Проблемы современной науки и 
образования». Шикиров принял участие и выступил с докладом 
«Юриспруденцыальный комментарий и его особенности» [5, 1]. 

Также Шокиров Т. 25-29 сентября 2013 г.выступил на 
международной конференции «Перспективы развития университетской 
науки» ( Российская академия наук, г. Сочи) на тему «Национальное 
правоведение и его задачи». 

Начальник отдела международных отношений Н.Алиджонова 
выступила с докладом «Влияние трудовой миграции на социально- 
экономическую жизнь Республики Таджикистан» 24 октября 2012 года 
на международной конференции, состоявшейся в Университете 
Восточной Финляндии, Карелия. По приглашению и финансированию 
Центра российских и центральноазиатских исследований Индийский 
университет им. Джавахарлала Неру (Дели), проректор по 
международным отношениям А.Х Джураев принял участие в 
международной конференции «Евразийская политика: идеи, институты 
и внешние связи». С 28 октября по 4 ноября 2012 года он посетил Дели, 
Индию и выступил с докладом «Культура и демократия: национальный 
контекст». Заведующий кафедры мировой экономики, доцент Р.С. 
Шокиров посетил школу молодых ученых Шанхайской организации 
сотрудничества, которая прошла 12-19 октября 2013 года в Москве, и 
ознакомился с современными методами интеграции в рамках 
университета. Специалист Центра устойчивого развития и 
Университета Шанхайской организации сотрудничества Р.И. Самедов 
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принял участие в Международной конференции «Инновационное 
развитие российской экономики: междисциплинарное взаимодействие» 
в Москве (МГУ им. М. Ломоносова), 16-19 апреля 2014 года. 
Заведующий кафедры компьютерных систем Р.Б. Худжамкулов принял 
участие в Евразийском экономическом форуме 21-25 апреля 2014 года. 
Также в качестве представителя университета Р.Б 22 апреля 
Худжамкулов принял участие в организационном заседании Лиги 
университетов ОДКБ и подписал меморандум о взаимопонимании, 
который в настоящее время является членом Лиги университетов 
ОДКБ. Доцент кафедры уголовного права А.А Мухитдинов 24-25 
апреля 2014 года принял участие в Международной конференции 
«Уголовно – процессуальный процесс: процессуальная теория судебной 
практики» в г. Алушта, Автономная Республика Крым.  

Заведующий кафедры международных отношений, кандидат 
исторических наук, доцент Б. Алимов 29-30 мая 2015 года принял 
участие в международной конференции «Опыт этноконфессионального 
взаимодействия в пространстве исторической памяти» которая прошла 
в Казанском федеральном университете Российской Федерации. 

Заведующий кафедры гражданского предпринимательского и 
международного права, доцент С.Ш. Болтуев принял участие в 
международной конференции «Добросовестность в гражданском 
праве» 22-23 мая 2014 года, а 21-22 мая 2015 года в международной 
конференции «Юридические факты как основания возникновения 
изменения и преращения гражданских правоотношений» в Алматы, 
Казахстан. [6,8]. 

10-11 июня 2015 г. доцент кафедры судебного права и прокуратуры 
А.А Мухитдинов принял участие в международной конференции 
«Научная школа уголовного процесса и криминологии Санкт-
Петербургского государственного университета и современная 
судебная практика» на тему «Задержание уголовных дел в суде 
уголовное право Республики Таджикистан». Следует отметить, что в 
настоящее время наши ученые работают с авторитетными научными 
центрами страны (Академия наук, Национальные и технические 
университеты Таджикистана, Худжандский, Курган-Тюбе, Кулябский, 
Хорогский университеты и зарубежные научные учреждения, включая 
Академию педагогических и социальных наук, Таджикский 
национальный и технический университеты, наши государственные 
университеты Санкт-Петербург, Ташкент, Бишкек, Остана м т.д) имеет 
рабочие отношения.Несколько ученых ТГУПБП работают 
непосредственно с этими центрами. Например, доктор философских 
наук,профессор Х.Р. Пулодов в 1990-е  годы работал в Бишкекском 
международном университете, Российской академии наук, Московском 
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государственном университете и так далее. Бобоев встретился с МГУ, 
Институтом археологии РАН, профессор А.Б. Байзоев встретился с 
Сибирским отделением Российской академии наук, профессор Д.И. 
Исмаилов встретился с институтом математики Российской академии 
наук и МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Т.Е. Бердиева 
восстоновила сотрудничество с Российской академией педагогических 
и общественных наук. Исследования этих ученых неоднократно 
публиковались в публикациях этих стран. Работы ученых ТГУПБП 
также используются в учебно- исследовательском процессе этих 
центров. 

Сегодня университет подписал соглашения о сотрудничестве с 
более 30 университетами и научными учреждениями за рубежом. В 
частности, подписаны соглашения о сотрудничестве с Российской 
Федерацией, Республикой Казахстан и Кыргызстаном, Японией ,США, 
Китаем и Индией. На основании этих документов стало традицией, что 
делегация ведущих зарубежных ученых и специалистов посещает наш 
университет и читает им лекции. Например, визит директора Центра 
российских и центральноазиатских исследований Университета 
Джавахарлала Неру, профессора Аджая Патнике (2011), заведующего 
кафедрой образовательной политики и оценки в университете 
Кентукки, профессора Алана де Янга, профессора антропологии в 
Орегонском государственном университете Нэнси Розен, возглаляет 
руководитель Центра социальной демографии и экономической 
социологии Института социально-политических отношений 
Российской академии наук С.В. Рязанцев (2009, 2010, 2011), профессор 
Тоямского университета Японии Хорио Норио (2009, 2010), доктор 
Орифи Нашохи из Пакистана (2014), считается наиболее важные 
события в международных связях университета.Визит американского 
ученого Нэнси Розенберг в 2011 году был очень плодотворным. Во 
время своего визита в ТГУПБП она выступила с презентатциями для 
преподователей и студентов факультета бизнеса и менеджмента на тему 
«Женщины, общество, проблемы продовольствия и торговли», «На 
пути к правам и продовольствию: страны и различия» [7, 58]. 
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Марофиев Ф.М., 

унвонљӯи кафедраи 

фанњои љамъиятӣ 
 

ДОНИШ – АСОСИ ИНКИШОФИ ТАФАККУР 
 

Дар илми педагогика омадааст: ‚Дониш компоненти асосии 
маълумот аст. Дар он таҷрибаҳои ҷамъбастшудаи инсон ифода меѐбад. 
Ин таҷрибаҳо соҳаҳои гуногуни ҳақиқатро дар шакли фактҳо, қоидаҳо, 

хулосаҳо, идеяҳо, назарияҳо, ки илм дар ихтиѐр дорад, инъикос 
мекунанд‛ [1]. 

Омӯзгорон дар мактабҳои миѐна ва донишгоҳҳо ба муҳассилин на 
танҳо дониш, балки тафаккур кардан, ҳал кардани масъала ва ба худ 
боварӣ доштанро меомӯзонанд. Донишро хонандагон аз таҷриба ва 
озмоишҳо гузаронида, аз суханони омӯзгорон, китоби дарсӣ ва дигар 

адабиѐти иловагӣ гирифта метавонанд. 
‚Тафаккур‛ аз забони арабӣ гирифта шуда, маънояш ‚фикр 

кардан, андешидан‛ аст. Тафаккур дар бораи объекти хосият ва 
муносибатҳои олами воқеӣ, ки бевосита тавассути дониши ҳиссӣ ҳосил 
намешавад, дониш ҳосил мекунад. Тафаккур асоси физиологӣ дорад. 
Натиҷаи тафаккур фикрест, ки дар асоси масъалагузорӣ, фарзия, 

абстраксия, таҳлилу таркиб ҳосил мешавад. Мафҳум, муҳокима ва 
хулосабардорӣ шаклҳои асосии тафаккури мантиқӣ мебошад. Тафаккур 
дар асоси таҷриба ва маърифати ҳиссӣ пайдо шуда, баъд ташаккул 
меѐбад. Тафаккур якҷоя бо забон ва нутқ пайдо мешавад. Агар 

тафаккур воқеияти реалӣ, робитаҳои умумӣ ва такроршавандаи онро 
дар шакли мафҳумҳо инъикос кунад, мафҳумҳо ва ба ҳам пайвастани 
мантиқи онҳо ифода меѐбад. Дарки фикрию назарии олам, моҳияти он 
вазифаи асосии тафаккур аст. Мубодилаи афкор ва муносибати 
байниҳамдигарии одамонро забон таъмин мекунад. Аз ин ҷост, забон 
ва тафаккурро ду паҳлӯи як чиз меноманд. 

Мутафаккири барҷастаи рус Л.Н.Толстой  баҳодиҳӣ ба шахсро ба 
қасри одие монанд кардааст, ки сурати он аз баҳои дигарон ба дониши 
шахс ва махраҷи он аз баҳои шахс ба худаш иборат аст; яъне баҳои 
дигарон ба дониши шахс, ва баҳои шахс ба дониши худаш. Бо ин Л.Н. 



274 

Толстой инсонҳоро ба хоксорӣ, хештаншиносӣ, худбаҳодиҳӣ даъват 

мекунад. Аслан, фурӯтаниву хоксорӣ нишонаи донишмандӣ аст. 
Тадқиқотҳои дар охири асри ХХ гузаронидаи олимон-педагогон ва 
психологҳои машҳури рус Л.А. Аристова, Ю.К. Бабанский, Л.В. 

Занков, Н.А. Половникова, И.Я. Лернер тасдиқ намудаанд, ки дар 
байни омилҳои ба раванди таҳсилот фаъол таъсиркунанда, ‚тафаккури 
хонанда, тавассути фаъолияти ақлӣ ҳосил шудааст, мавқеи муҳимро 
ишғол мекунад‛ [4]. 

‚Ба зиммаи ҷараѐни таълим вазифаҳои гуногун гузошта шавад 
ҳам, вазифаи таълимии он ҳамоно барҷаста ба чашм мерасад, ки дуруст 
ва мувофиқи мақсад аст: асоси ҳар гуна инкишофро дониш ташкил 
медиҳад. Вале дониш метавонад илмӣ, ғайриилмӣ, хаѐлӣ, динӣ ва ғайра 

бошад. Мо ба дониши илмӣ таваҷҷуҳ дорем. Дониши илмӣ натиҷаи 
ақлу хиради инсони бошуур, ҷамъбасти таҷрибаи андӯхтаи он оид ба 
назарияи соҳаҳои гуногуни табиат, ҷамъият, қонуну қоидаҳо, ғояҳо, 
далелу хулосаҳо мебошад‛ [3]. Дониши илмӣ бе ќонуниятњо, назария 

намешавад. Одатан аз ягон соњаи илм барои омӯзиши хонандагон 
маводи таълимӣ интихоб мекунанд. Усули илмӣ будани таълим талаб 
мекунад, ки мавќеи донишњои илмӣ дар фаъолияти хониш асос бошад. 
Агар хонанда дар ваќти таълим ба ќонунњо, мафњумњо, терминњо, 
формулањо шинос гардад, чунин донишњоро донишњои илмӣ меноманд. 
Онњо дар инкишофи тафаккур ањамияти њалкунанда доранд ва барои 
азхудкунии мазмуни фанњои омӯхташаванда ва илмњо роњ мекушоянд. 
Амиќии донишњои илмӣ дар љараѐни таълим гуногун мебошанд. Яъне 

омӯзиши мавзӯъњо сол аз сол мураккабу серпањлӯ мешаванд. Дар ин 
љода омӯзгорро зарур аст, ин тағйиротњоро хуб дарк намуда, ба 
содагардонии мавод роњ надињад.   

‚Дониш асоси инкишофи фикр аст‛. Чӣ қадаре ки усулҳои ҳосил 
кардани донишҳо мукаммал бошанд, ҳамон қадар боарзишанд; чӣ 
қадар омӯзиш аз рӯи шавқу ҳавас ва мароқ бошад, раванди инкишофи 

фикр ва тарбияи сифатҳои мусбати шахсияти хонандагонро ҳамон 
қадар фаъолтар мегардонад‛ [6]. Аз њамин сабаб, фаъолияти таълимӣ 
бояд бо пешравӣ ба амал бароварда шуда, дорои њиссиѐти мусбат 
бошад. Воситањои њавасмандгардонӣ ба фаъолияти маърифатӣ зиѐд 
мебошанд. Хонандагон бояд ботинан аз ќабули дониш, ба фаъолияти 
таълимӣ руњан ва љисман омода бошанд. Бо ин маќсад ба омодагии 
азхудкунии донишњо воситањои аѐнӣ, китоби дарсӣ, маводи таќсимотии 

дидактикӣ, воситањои техникӣ, тахтаи синф ва ғайра диќќатро равона 
кардан лозим аст. 

Дар таърихи педагогика дар бобати инкишофи фикрӣ ду назария 
вуҷуд дошт: яке  назарияи маълумоти расмӣ ва дигаре назарияи 
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маълумоти моддӣ. Тарафдорони назарияи маълумоти расмӣ чунин 

мењисобанд, ки барои инкишофи фикрӣ танњо тараќќиѐти шаклњои 
тафаккур, ќобилияти маърифаткунии хонандагон, инкишофи хотираву 
тахайюлот, њушѐриву зиракӣ кифоят мекунад. Онњо кори таълимро як 
шакли равнаќдињии аќлонӣ мепиндоштанду ба таълими забонњо, 
адабиѐт ва риѐзиѐт диќќати махсус медоданд [2]. Намояндагони 
назарияи маълумоти моддӣ бошанд, барои инкишофи фикрӣ додани 
донишњои мушаххасро, ки фоидаи бештар мераванд, нињоят муњим 
медонистанд. Ин донишњо, гӯѐ худ ба худ дараљаи зарурии шаклњои 
тафаккурро таъмин мекунонида бошанд.  

Чуноне ки дар Паѐми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ Рањмон 
дар Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд шудааст: ‚Баланд 
бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии мардум ва дар навбати 

аввал, наврасону ҷавонон, тақвияти ҳисси миллӣ, арҷгузорӣ ва 
омӯхтани забон, таърих, фарҳанги бостонии тоҷикон, тавсеаи доираи 
донишу ҷаҳонбинии илмиву техникӣ ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ 
дар кишвар мебошад‛ [5]. 

Хушбахтона, миллати сарбаланди тоҷик дар таърихи 
чандинҳазорсолаи худ, барои ҷаҳониѐн донишмандони бузургро ҳадя 

намудааст, ки ғояњои мухталифро бо забони фасењу ширин ва гуворою 
гӯшнавоз саноеи олии сухан баѐн кардаанд, ки яке дигареро такмил 
медињанд, аз зумраи: Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ибни Сино, Носири Хисрав, 
Саъдии Шерозӣ, Ҷалолиддини Румӣ, ки нақши ҳар яки онон то имрӯз 

оид ба дониш андӯхтан пой бар ҷост. Аз тамоми мероси маънавии ин 
аљдодони кабири мо накњати илму дониш ва маърифат меояд. Дар 
эљодиѐти ин донишмандони бузург ба љузъ омӯхтан, дониш гирифтан, 
бо фарњанг шудан, ба њиммату равшандилӣ ва кӯшидан кори дигаре 
муњиму зарур нахоњад буд. Ҳаким Фирдавсӣ таъкид мекунад, ки илм 
омӯхтанро њељ гоњ мавќуф гузоштан нашояд, ки ќиммати шахс, пеш аз 
њама дар дониш санљида мешавад. Ин матлаби шоирро бо байте 
љамъбаст менамоем, ки дар боби доноӣ ва донишварӣ гуфта шуда, 
вирди забони њама ќарор гирифтааст: 

Тавоно бувад, њар кӣ доно бувад, 
Зи дониш дили пир барно бувад. 
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Маҳмудҷони Эркин, 

унвонҷӯи кафедраи 

сиѐсатшиносӣ 
 

МАСЪАЛАИ ТАЪЛИМОТИ ДИНИИ РАСМИИ ҶАВОНОН ДАР 

ШАРОИТИ МУОСИРИ ҶОМЕА 
 

Гарчи марҳилаи таҳкими давлатдории мустақили миллии тољикон 
мураккаб гузашт, вале имрўз Тољикистон ҳамчун давлати мустақил ва 
иштирокчии комилҳуқуқи муносибатҳои байналмилалї эътирофи 

комил ва мақоми шоистаи худро дар љомеаи љаҳонї пайдо кардааст. Ба 
шаҳрвандон имкон фароҳам гардид, ки масъалаҳои асосии раванди 
давлатсозї ва давлатдории худро ҳал намуда, љомеа ва давлати худро 
аз хатари нобудшавї раҳонида, бо азми устувори Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сўи ояндаи дурахшони худ ҳаракат 
намоянд. Дар ин роҳ яке аз муҳимтарин масъалаҳои раванди эҳѐи 
давлатдории миллии тољикон ва шинохти фарҳангу ҳувияти миллии 
мардуми Тољикистон муайян намудани мақоми дин дар љомеа ва 

татбиқи самараноки сиѐсати давлатї дар соҳаи дин мебошад. 
Дар љањони муосир чањонишавї аз хусусиятњои фарояндаи дунѐи 

кунунї ба шумор меравад. Ин раванди љадид, ки ба гуфтаи 
донишмандон аз нимаи дуввуми ќарни бист шуруъ шудааст, дар солњои 
наваддуми садаи бистум ба марњалаи љадиди худ ворид гардид, ки 
заминаи аслии онро информатизатсияи љомеа ташкил медињад. 
Истиқлолияти кишвар шароит фароҳам намуд, ки љавонони мо низ  
бањри омўзиши дониш ба њар гушаву канори олам сафар намоянд. 
Хусусан холигии фазои диние, ки дар даврони шуравї ба миѐн омад, 
зарурати аз худ намудани донишҳои динӣ ба вуҷуд омад. Насли љавони 
њамон давр, ки дониши кофии сиѐсӣ надоштанд бањри донишандўзї ба 
мамлакатњои араб сафар намуданд, ки мутаассифона ба онҳо бо 

мақсаду маром дигар ва аз рӯи мазҳаби барои ҷомеаи мо бегона таълим 
дода шунданд. Аз дигар ҷониб эмиссарњои ташкилотњои ифротї гўѐ бо 
роњи додани илми динї ҷавонони моро ба таълимоти барои ҷомеаи мо 
бегона равона сохтанд. Вазъият то ҷое расид, ки ҷавонон дар 

марказҳои динии кишварҳои хориҷа таҳсил гирифта, баъди баргаштан 
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ба таблиғи мазҳаби бегона шурӯъ намуданд ва он боиси зиддияти 

байни мазҳабҳо гардид. 
Сарвари давлат баъд аз тањлили дигаргунињои куллї дар сохтори 

геополитикии љомеаи љањонї ва дида тавонистани пешомади нохуби 
раванди ин тамоюл ба тамоми сохторњои дахлдори љумњурї дастур 
доданд, то аз муассисањои таълимии динии хориљ аз кишвар тамоми 
шањрвандони љумњурї баргардонида шаванд. 

Таѓйироти системаи иљтимої – сиѐсї собит намуд, ки ин дастури 
Пешвои муаззами миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон сариваќтї ва 
зарурї мебошад. Мо тањлили ин дастури Пешвои миллатро дар мисоли 
давлатњои Яман, Ироќ, Либия, Сурия ва њамсоя кишвари мо 
Афѓонистон дида метавонем. Баъд аз дастури Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз муассисањои таълимии динии хориљ аз кишвар ќисми 
зиѐди шањрвандон баргардонида шуданд. Муттаасифона, то имрўз 
баъзе аз сокинони шањру ноњияњои љумњурї бе иљозат ва огоњии 
масъулини маќомоти дахлдор, такроран барои идома додани тањсили 
динї бо бањонаи муњољирати мењнатї, табобат ба давлатњои арабї ва ѐ 
ба ном исломї сафар намуданд. Коршинос Тоатов Њ. дар ин назаранд, 
ки он љавононе, ки дар тўли зиндагии худ шањрвандии Руссияро 
гирифтаанд, метавонанд, озодона ба кишварњои дигар, аз љумла ба 
Ироќу Сурия сафар намоянд. Аз тарафи дигар ба доми террористон 
бештар љавонони муњољир ва ѐ муњассилини кишварњои арабї љалб 
мешаванд [7, 64]. Собиќ муфтии Љумњурии Ўзбекистон Шайх 
Муњаммад Юсуф Муњаммад Содиќ дар яке аз китобњои худ дар ин 
маврид чунин ишора намудааст: љавононе, ки дар хориља таълими динї 
гирифтаанд баъзе аз он ‚муллоњо‛ бо ташкилотњои маркази илмї 
робита пайдо намуда, бемазњабиро тарѓиб мекунанд, ки ин гуна њолат 
боиси ба миѐн омадани тафриќаву људогонї байни мусалмонон на 
танњо барои Ўзбекистон балки ба тамоми Љумњурињои Осиѐи Миѐна 
оварда мерасонад [8, 90]. Муфтии Русия Равил Гайнуддин дар љаласаи 
Шўрои муфтиѐни Русия 30 ноябри соли 1999 баромад намуда, чунин 
зикр намудааст: Донишљўѐни мо аз китобњое таълим мегиранд, ки 
муаллифаш хориљї аст ва ѐ аз мударрисони хориљї илм меомўзанд. 
Табиист, ки мударрисони хориљї асли воќеяти замон ва шароити моро 
бидуни тањлил тибќи барномаи худ таълим медињанд [3, 204]. 

Мутобиқи маълумоти шуъбаи дин, танзими анъана ва љашну 
маросими Маќомоти Иљроияи Њокимияти Давлатии вилояти Суѓд аз 
715 нафар шањрвандони вилояти Суѓд, ки дар хориља, бидуни розигии 
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба дин, таълими динї 
мегирифтанд, дар натиљаи вусъати корњои фањмондадињї бо волидайни 
донишљўѐн то ба имрўз 694 нафарашон ба Ватан баргардонида шуданд. 
Дар байни инњо њастанд љавононе, ки барои гирифтани илм ба ин 
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мамлакатњо ворид гардида, аммо фирефта шудаанд ва ба љиноят даст 
задаанд. Имрўз ќисме аз онњо љазои худро паси сар мекунанд ва ќисми 
дигар дар кофтукови расмии маќомоти њифзи њуќуќ ќарор доранд. Аз 
шумораи умумии донишљўѐни баргашта, то имрўз бидуни иљозат ва 
огоњии маќомоти дахлдор, такроран барои идомаи тањсили динї бо 
бањонаи муњољирати мењнатї ва ѐ бо гирифтани табобат 13 нафар ба 
хориљи кишвар сафар кардаанд[2]. 

Робита ба мавзўи тањсили љавонони тољик дар мактабњои динии 
хориљї солњои 20-уми асри гузашта дар њуљљати Гузориши Бюрои 
Осиѐи Миѐнагии Кумитаи Марказии Њизби Комунистии Иттињоди 
Шўравї мавриди тањлил ва баррасї ќарор гирифта буд. Муњити сарди 
муносибати Иттињоди Шўравї бо Британия бар вазъияти масъалаи 
тањсили љавонони тољик дар мактабњои динии хориљї таъсири манфї 
расонидааст. Дар њамон солњо љавонони зиѐди аз љануби Тољикистон 
барои тањсил ба мадрасањои динии Њиндустон мерафтаанд, вале  
муаллифони њуљљат беш аз њама аз он дар ташвишанд, ки Њиндустон 
мустамликаи Британия буда, рўњониѐни тањсилдида дар Њинд бисѐр 
ваќт гароиши бритониѐї ѐ ‚англияпарастї‛ пайдо мекунанд. Мисоли 
барљастаи ин амр, тањсили яке аз машњуртарин рўњониѐни Осиѐи 
Марказї дар даврони шўравї Мавлавї Ќорї Муњаммадљони 
Њиндустонї дар ин мадрасањо мебошад, ки њам унвони ‚мавлавї‛ ва 
њам тахаллуси ‚Њиндустонї‛–ро мањз ба њамин сабаб гирифта буд [1, 
42]. 

Дар паи нодуруст таълиму тарбияи динї додан аз тарафи 
њалќањои дарси динии ташкилшуда ва ѐ аз баъзе мадрасаву 
донишкадањои давлатњои арабї ва ѐ исломї имрўз зиѐда аз 70 равияву 
фирќањо мављуд мебошанд, ки њамаи намояндагони мазҳабҳо худро њаќ 
мешуморанд ва нисбати дигарњо њукм мебароранд.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумҳурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар ҳамаи 
баромадҳои худ аз минбарҳои љаҳон дар бораи таъмини амнияту 

оромии мардум, пешгирии ҳодисаҳои террористї ва пурзўр намудани 
мубориза зидди терроризм сухан мегўянд. Дар баромади худ дар 
конфронси мусулмонони љаҳон, ки 7-декабри соли 2005 дар 

Арабистони Саудї дар шаҳри Макка баргузор гашт, ки дар кори он 
роњбарони 54 давлати мусулмоннишини љаҳон иштирок доштанд, 
Пешвои миллат чунин баѐн намуда буданд: ‚Дини ислом, дини сулҳхоҳ 
ва ватанпарвар аст, вале бархе аз шахсон баҳри сиѐсати худро пеш 
бурдан дини исломро бадном мекунанд. Дини ислом ба терроризм ва 
экстремизм алоқа надорад. Ифротгарої ва терроризм дин, мазҳаб ва 

миллат надорад ва бо ин зуҳуроти нангин омехта кардани ислом кори 
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нодуруст аст‛. Бо ин суханњои наљиб ин марди таърихї тавонист, 
дидгоњи љомеаи љањониро вобаста ба дини ислом ва пайвастагї доштан 
ва ѐ надоштани он бо ифротгарої ва терроризм таѓйир дињад ва собит 
намояд, ки дини ислом дини  дањшатафкан нест. 

Вобаста ба масъалаи таҳсили шаҳрвандон дар кишвар дар моддаи 
1 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст, ки «Тољикистон 
давлати иљтимої буда, барои њар як инсон шароити зиндагии арзанда 
ва инкишофи озодонаро фароњам меорад» [5, 4]. Дар моддаи 41 бошад, 
чунин зикр гардидааст: «Њар шахс њуќуќи тањсил дорад. Таълими 
умумии асосї њатмист». Дар моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї» бошад омадааст, ки 
«Њар кас ба таври ихтиѐрї ба гирифтани тањсилоти динї дар алоњидагї 
ва ѐ њамроњи дигарон њуќуќ дорад» ва ѐ «Гирифтани таълими динї дар 
хориљи кишвар, аз љумла дар мактабњои олии динии хориљї танњо баъд 
аз гирифтани тањсилоти динї дар Љумњурии Тољикистон ва бо розигии 
хаттии маќомоти ваколатдори давлатї оид ба дин ва оид ба соњаи 
маориф иљозат дода мешавад», инчунин «Тартиби гирифтани таълими 
динии шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар хориљи кишвар аз 
тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад» [6, 
59]. 

Дар асоси заминаи њуќуќии ин ќонун ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 30 декабри соли 2011, № 662 «Дар бораи тасдиќи 
Тартиби гирифтани таълими динии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон дар хориљи кишвар» тасдиќ гардид. Мутобиќи ќисми 2 
ќарори мазкур: «Гирифтани таълими динї дар хориљи кишвар, аз 
љумла дар муассисањои тањсилоти олии динї танњо баъд аз гирифтани 
тањсилоти динї дар Љумњурии Тољикистон, бо розигии хаттии Кумитаи 
дин, танзими анъана ва љашну маросими назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Комиссияи љумњуриявї оид ба интихоб ва тайѐр 
намудани кадрњо дар муассисањои тањсилоти олї ва илмии давлатњои 
хориљї ба роњ монда мешавад». Њукумати љумњурї бо маќсади 
фирефта нагардидани љавонон ва бањри ба роњи рост њидоят намудани 
онњо мањз ќарори мазкурро ба тасвиб расонид. 

Инчунин, бо маќсади њифзи вазифаҳои асосии сиѐсати давлатї дар 
соҳаи дин бо дар назар доштани ҳадафҳои стратегї ва масъулиятҳое, ки 

давлат дар самти таҳкими истиқлолияти кишвар, таъмини амнияту 
манфиатҳои миллї, ҳифзи суботу оромї ва демократикунонии ҳаѐти 
љомеа дар шароити нави таърихиву сиѐсї дар пеши худ гузоштааст, бо 
фармони Президенти Љумњурии Тољикистон санаи 4 апрели соли 2018, 
тањти раќами 1042 ‚Консепсияи сиѐсати давлатии Љумҳурии 

Тољикистон дар соҳаи дин‛-ро ќабул карда шуд. Маќсади Консепсияи 
мазкур ин таҳкими робитаҳои созандаи давлат ва иттиҳодияҳои динї, 
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татбиқи кафолатҳои конститутсионии Љумҳурии Тољикистон дар соҳаи 

озодии виљдон, таъмини баробарї ва таҳаммулпазирии динию 
мазҳабї, пешгирии паҳншавии ғояву ақидаҳои ҳаракату равияҳои 
тундрав дар муҳити динї ва ба вуљуд овардани фазои таҳаммулпазирї 

ва ҳамдигарфаҳмї дар љомеаи Тољикистон иборат мебошад[4]. 
Аз ин нуќтаи назар, набояд таҳсили динии шаҳрвандон боиси 

тафриќаангезї ва олудашавии номи ислом, омили ифротгароӣ дар 
байни ҷавонон ва монеаи пешрафти ҷомеа гардад. Мутобиқи қонуни 

мавҷуда сурат гирифтани таҳсили динии шаҳрвандон бисѐр муҳим 
буда, он на танҳо ба ҳифзи суботу оромии кишвар ва ҳамчунин ба 
пешрафти кишвар низ мусоидат менамояд.  
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МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РЕМЕСЛЕННИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ В ПИЩЕВЫХ ПРОМЫСЛАХ ГОРОДА ХУДЖАНДА В 

КОНЦЕ XIX– НАЧАЛЕ ХХ ВВ. (НА ПРИМЕРЕ МЯСНИКОВ - 
«КАССОБ») 

 
Материальная и духовная культура каждого народа, являясь 

неотъемлемой частью его бытия, определяет особенности его 
существования и взаимодействия в рамках социума. Она передаѐтся от 
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поколения к поколению, обеспечивая сохранность накопленного опыта 
и преемственность знаний, полученных народом в течение нескольких 
тысячелетий. Именно материальная и духовная культура определяет 
своеобразие этноса и предопределяет особенности его развития. 

Исследование посвящено материальной и духовной культуре 
мясников города Худжанда конца ХIХ-начала ХХ века и нацелено на 
выявление особенностей культурного восприятия, свойственного этой 
категории ремесленников и сложившегося под характерным 
воздействием их деятельности.  

Издавна город Худжанд являлся городом ремесленников и 
мастеров, занимавшихся пищевыми промыслами, и каждому 
направлению деятельности были присущи специфические черты его 
материальной и духовной культуры, которые сочетались с общей 
культурой социума, в отдельных случаях перенимавшего элементы 
культуры, свойственной представителям тех или иных видов 
ремесленного промысла.  

На сегодняшний день существует множество научных работ, 
посвящѐнных ремесленникам города Худжанда и его пригородных 
селений. Многими отечественными историками изучались ремесла 
таджикского народа в целом, в их трудах имеются упоминания о 
материальной и духовной культуре ремесленников.  

Отсутствие систематических и полноценных исследований, 
касающихся пищевых промыслов позднефеодальных городов Средней 
Азии конца ХIХ-начала ХХ вв. присущей представителям данного вида 
деятельности, доказывают необходимость и актуальность подобного 
исследования. 

Пищевые промыслы Худжанда конца ХIХ – начала ХХ вв. 
включали широкий круг производств и состояли из следующих 
направлений:  

1. Мукомольное дело и толчение риса: а) размол муки, б) 
очистка риса от шелухи (рисорушное дело). 2. Маслоделие. 3. Убой 
скота и разделка туш. 4.Выпечка лепешек. 5.Поварское дело. 6. 
Кондитерское дело. 7. Добавочные промыслы по изготовлению 
лакомств: а) выделка виноградной патоки; б) приготовление жареного 
гороха, фисташек; в) изготовление различных видов традиционного 
мороженого. 

Жизнь и быт мясников Худжанда, в полной мере основанные на 
многосторонних проявлениях их материальной и духовной культуры, 
представляют особый интерес для исследователя-историка. С 
представителями данного промысла связаны многие мифы и легенды. К 
примеру, по сообщению нашего информатора Эгамберди 
Рахимбердиева (1947 - 2020), потомственного мясника из махалли 
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Масчиди Савр, одна из наиболее известных легенд об их бескорыстии 
связана с медресе Шердор, которое находится в Самарканде. 
Известный пастух и мясник Саид Вакаси Вали кормил строителей 
мясом во время возведения медресе. Правитель города спросил у 
пастуха, что он хочет взамен - один или два лаганд (подноса) золота. 
Мясник попросил правителя выделить ему место у входа медресе 
Шердор с тем, чтобы его там похоронили. Мясники не считают его 
покровителем своего ремесла, но почитают как известного пастуха и 
представителя своего дела.  

Рабочий день мясника начинался раньше, чем рабочий день 
большей части представителей других ремѐсел, – с пяти часов утра. 
Очевидно, это было связано с тем, что представители данного 
промысла предоставляли сырье ряду других производств 
(продуктовому, скорняжному), а также торговцам. Худжандские 
мясники работали со всеми видами копытного скота: овцами, козами, 
коровами и лошадьми. Однако жители Худжанда в описываемый 
период в основном употребляли в пищу баранину, что, по мнению 
нашего информатора, объясняется спецификой скотоводства и 
климатическими особенностями города. 

Употребление местными жителями говядины получило некоторое 
распространение только после завоевания Средней Азии Россией, а до 
этого коровы и быки использовались в хозяйстве как тягловый скот, а 
их мясо практически не употреблялось. В работе П.И. Пашино мы 
читаем: «Рогатый скот здесь непородист, по причине плохого ухода за 
ним, мелок и слабосилен, но дает много молока. Мясо его редко 
употребляется в пищу, и то бедным населением, так как говядина 
продается гораздо дешевле баранины» [3, 136]. 

Конина относилась к деликатесному мясу, поэтому лошадей 
забивали обычно в случае семейных торжеств, которые назывались 
«туй». 

В целом мясников Худжанда можно разделить на две группы. К 
первой группе – саллох – следует отнести мясников, которые 
занимались исключительно забоем скота. Основным местом их работы 
были скотобойни, находившиеся за городом. Так, в работе А.К. 
Мирбабаева мы читаем: «Начальник Худжандского уезда 
подполковник Н.С. Лыкошин 8 ноября 1907 г., обращаясь к 
туркестанскому генерал – губернатору, писал, что город Худжанд до 
настоящего времени не имеет городской скотобойни. Первая 
скотобойня была устроена за пределами городских ворот Масчиди 
Савр, недалеко от местности Дунги мазор. Указанная скотобойня 
находилась в арендном пользовании частных собственников» [2, 45]. 
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Мастера-саллох также могли выступить как ветеринары, так как 
обладали обширными знаниями о строении и болезнях крупного 
домашнего скота. 

Вторая группа мясников – кассоб – состояла из ремесленников, 
имевших собственные лавки и торговавших мясом забитого скота. 

По статистике, в Худжанде в описываемый период имелось более 
80 мясных лавок (Гейер И., 1894). Они в основном группировались 
вокруг базаров Чоршанбе и Панчшанбе. Мясник, как правило, покупал 
овец в живом весе и, приводя их в лавку, резал возле неѐ [2, 100]. 

К мясникам условно относились и повара, которые 
самостоятельно забивали скот для приготовления пищи. В отдельных 
случаях при организации семейных торжеств скот забивали на месте, 
где должно было состояться торжество. Мясника приглашали на дом, а 
его платой за труд считалась шея забитого животного, так как именно 
этот участок туши был основным «объектом» работы. 

Работать самостоятельно ремесленники-мясники начинали в 
относительно раннем возрасте – с 15-16 лет. Для этого было достаточно 
показать физическую силу, необходимую для работы с крупным 
скотом, и навыки в ремесле. 

Посвящение в мастера представляло собой своеобразный ритуал, 
во время которого мясники дарили посвящаемому новые предметы 
одежды: стѐганый халат, тюбетейку и поясной платок (чапон, руймол, 
тупи), читали Коран с целью призывания духа-покровителя ремесла и 
обязательно говорили, что к ним присоединился еще один мясник - 
«якта насибахур зиед шуд» (т.е. увеличилось число людей, кормящихся 
за счет этой специализации). 

В ходе полевых исследований выяснилось, что мясники жили 
группами во всех частях города, но в особенности селились в махалле 
Масчиди Савр и в местности Дунги мазор. Семьи таджиков 
традиционно были многодетными. Подобное явление наблюдалось и в 
семьях мясников, где в большинстве случаев было 10-11 детей. Так, в 
семье деда нашего информатора, Каландар-кассоба, было 10 детей: 
пять дочерей и пять сыновей. Сыновья Каландар-кассоба: Джура-
кассоб, Самандар-кассоб, Мурод-кассоб, Рахимберди-кассоб (отец 
нашего информатора, годы жизни 1892 - 1976) и Искандар тоже вначале 
были мясниками. В дальнейшем лишь один из сыновей, Искандар, 
выбрал другую профессию – кори (чтеца Корана). Факт, что многие 
дети, родившиеся в семьях мясников, доживали до зрелого возраста, 
подтверждает достаточно стабильное материальное положение данной 
категории ремесленников, хотя среди населения бытует такая 
поговорка: «Кассоб бой намешавад (мясник богатым не будет)».  
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Мясники высоко ценили принадлежность к профессии. Так, 
названный выше Каландар-кассоб просил, чтобы после смерти на его 
могиле написали «Каландар-кассоб», т.е. обязательно указали 
профессию. Это показывает, что он действительно происходил из 
потомственной семьи мясников и гордился своим делом. Все названные 
выше мясники относятся к потомственным мясникам Худжанда конца 
ХIХ - начала ХХ вв.  

Материальная культура мясников, как и представителей других 
ремесленных производств, базируется на особенностях изготовления и 
применения основных орудий труда. Для мясника таким орудием 
является нож. 

Мастер-мясник владел целым набором ножей, применение 
каждого из которых регламентировалось сложившейся ситуацией. Они 
различались остротой и величиной. Основной обязательный набор 
мясницких ножей состоял из: 

- корди сарбур (нож для отрубания головы); 
- корди пусткан (нож для снятия шкуры); 
- корд барои пора сохтан (нож для разделки мяса); 
- кайрок (специальный точильный камень-оселок). 
В описываемый период изготовлением ножей для мясников 

Худжанда занимались кузнецы города Истаравшана. 
Ножи, и в частности ножи мясников, неоднократно становились 

самостоятельным объектом исследования историков, так как играли 
немаловажную роль в быту и культуре жителей Худжанда. К примеру, 
Н.О. Турсунов в одной из статей пишет, что нож в качестве режущего 
инструмента широко применялся в различных сферах хозяйствования 
таджиков: в земледелии, в ремеслах, в промыслах, скотоводстве, 
горном деле, охоте, при собирании объектов флоры и фауны и в делах, 
имевших народнохозяйственное значение [5, 165-174]. 

Основу духовной культуры мясников Худжанда, как и всех 
ремесленников того времени в целом, составляют религиозные 
догматы, а также культ предков, который в некоторой степени был 
связан с ранними формами религии, которые существовали в Средней 
Азии. Духовная культура представителей всех ремесел и промыслов, их 
мифы и легенды носили воспитательный характер. 

Производство ремесленной продукции выполнялось по обрядовой 
системе. У всех ремесленников была собственная «рисола». Слово 
«рисола» происходит от арабского слова и означает «письмо, 
маленькая книжечка». В ней содержится описание обычаев и правил по 
организации промыслов ремесленников, и она являлась рабочим 
уставом ремесленной корпорации. Эти рисола очень похожи друг на 
друга и одинаковы по структуре их составления. Отличие между ними 
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заключалось в том, что у каждой профессии был собственный 
покровитель ремесла, а также имелась специфика в технических 
приемах и процессах выделки ремесленного продукта. 

«Почти все рисоля, – читаем у М.Ф. Гаврилова, – с хвалой к 
всевышнему Богу, его пророку и всем сподвижникам, затем следует 
изложение предания данного цеха в передаче имама Праведного 
Джафара; затем идут наставления ремесленнику относительно того, 
какие необходимо ему произносить коранические или другие изречения 
при исполнении своей работы и, наконец, в заключение приводятся 
обещания наград ремесленнику за исполнение правил рисоля и угрозы 
за нарушение или неисполнение этих предписаний; таков 
приблизительно план рисоля» [1]. 

Согласно поверьям, духовным покровителем мясников являлся 
пророк Ибрагим, который был настолько тверд в вере, что по 
повелению Бога готов был принести ему в жертву единственного сына. 

Отдавая дань пророку за его способность на великое 
самопожертвование ради Всевышнего, мусульмане ежегодно 
совершают обряд жертвоприношения в память этого события. 
Ритуальное заклание животного в праздничный день подразумевает 
духовное обращение к Единому Богу, покорность Всевышнему и 
просьбу о прощении грехов. В проведении этого обряда большую роль 
играли мясники. 

Сочетание элементов материальной и духовной культуры у 
мясников привело к возникновению уникальных поверий. Так, у 
населения бытовало мнение, что мясники могут лечит различные 
болезни, дотронувшись ножом до больного. Люди верили в 
магическую силу мясницкого ножа. 

В одном из источников читаем: «При заболевании болезнью 
бисмил, приводящей к отекам, например, водянке, для лечения 
призывался мясник, который ножом для убоя скота резал на кусочки 
шелковую нитку красного цвета, держа ее над телом заболевшего, а 
затем проводил лезвием по отекшему месту, делая вид, что надрезает 
его. При этом он приговаривал по-узбекски: кес – кес (режь - режь). 
Считалось необходимым, чтобы мясник, совершавший обряд, в свое 
время переправился через большую реку или даже непременно через 
Сырдарью» [4, 75]. 

Наши информаторы также подтвердили существование подобных 
поверий, в частности ими было отмечено, что мясники лечили свинку 
(худжандцы называли еѐ «тепку»), притрагиваясь к воспалѐнным 
ж`елезам ножом для убоя скота или кайроком (специальный точильный 
камень). Советуя отвести больного к мяснику, говорили: «Як ба як 
дору», т. е. именно эту болезнь он вылечит моментально. Как видим, 
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мясники лечили болезни, которые вызывали отеки. И название болезни 
«бисмил» также связывают с деятельностью мясника – процесс 
отрубания головы животного также назывался «бисмил». 

Таким образом, можно доказательно утверждать, что мясники 
Худжанда в конце ХIХ-начале ХХ века не только имели собственные 
элементы материальной и духовной культуры, но и эта культура 
оказала значительное влияние на формирование культуры общества. 
Представители данного промысла являлись уважаемыми людьми, к 
чьим словам прислушивались, то есть они были способны оказывать 
влияние на мировоззрение современников. 

В конце работы хотим отдать дань памяти за предоставленную 
информацию ныне покойному Эгамберди Рахимбердиеву (1947-2020), 
который происходил из семьи знаменитых мясников Худжанда и был 
знатоком своей профессии. 
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кафедраи сиѐсатшиносї  

 

МОДЕРНИЗАТСИЯИ СИЁСЇ – ТАҶАССУМГАРИ ҶАРАЁНИ 

ҲАЁТИ СИЁСӢ ВА РАВАНДУ ҲОДИСАҲО 
 

Фаҳмиши анъанавии модернизатсия дар илми иҷтимоию сиѐсӣ 
дар мисоли рушди давлатҳои Аврупо ташаккул ѐфтааст, ки дар 

таърихи он марҳалаҳои мушаххас дида мешуданд. Ҳамин тавр, 
гузариш аз ҷомеаи аграрӣ ба ҷомеаи саноатӣ як марҳилаи дурахшони 
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рушди тамаддуни аврупоӣ ва сипас гузариш аз ҷомеаи индустриалӣ ба 

постиндустриалӣ ва иттилоотӣ буд. Ҳамзамон, модернизатсия 
ҷанбаҳои гуногуни ҷомеаро фаро мегирад: иқтисод, сиѐсат, фарҳанг, 
ахлоқ. Қобили зикр аст, ки раванди модернизатсия на танҳо ба 

минтақаҳои алоҳида, кишварҳо ва ҷомеаҳо дахл дорад. Дар 
марҳилаҳои муайян (нимаи дуюми асри ва ХIХ ва нимаи дуюми асри 
ХХ) равандҳои модернизатсия аксари сокинони оламро фаро гирифта 
ба тағйироти ҷиддӣ дар муносибатҳои байнишахсї, қудрат ва сиѐсат, 

гурӯҳҳои табақавї-иҷтимоӣ оварда расониданд. 
Фаҳмиши модернизатсия ҳамчун раванди глобалӣ барои як зумра 

олимони муосир хос аст. М.Я. Гефтер қайд мекунад, ки таърихан 
модернизатсия, аз як тараф, муноқишаҳои табиии иҷтимоиро ба вуҷуд 

овардааст ва аз тарафи дигар, худи онҳо низоъҳои шадиди иҷтимоиро 
ба вуҷуд меоранд. Муҳаққиқон инчунин қайд мекунанд, ки бо 
сабабҳои объективии таърихӣ модернизатсия тавассути таҳкими 
омилҳои ҳокимияти давлатӣ ва омилҳои авторитаризм сурат мегирад. 

Аз як тараф, онҳо хусусиятҳои сохтори давлатӣ ва иҷтимоии 
кишварро инъикос мекунанд ва аз тарафи дигар, имконияти 
иштироки демократӣ ва бошууронаи шаҳрвандонро коҳиш медиҳанд 
[1]. 

Назарияи модернизатсия бо мафҳуми умумӣ бо назарияи рушди 
таҳаввулоти иҷтимоӣ, гузариши прогрессивӣ аз анъанаи консервативӣ 

ба намуди инноватсионии муосири давлат ва ҷомеа шабеҳ аст. 
Аммо омӯзиши равандҳои замонавии муосирро набояд танҳо бо 

парадигмаҳои пешрафти хаттӣ маҳдуд кард. Дар ин ҷо назари васеъ 
оид ба муайянкунандаҳо, шартҳо ва омилҳои модернизатсияи сиѐсии 

муосир, ки аз ҷониби Ю.А. Красин амалӣ карда мешавад, қобили 
дастгирист. Ҳамин тариқ, ҳангоми муайян кардани мушкилот ва 
зиддиятҳои модернизатсия табиати бисѐрҷабҳаи равандҳои сиѐсии 
муосир, инчунин номувофиқатии ислоҳот ва транзит ва табиати 

мушкилии ‚рахнашавии инноватсионӣ‛ ошкор карда шуданд. 
Интихоби роҳи рушд, инчунин технологияҳое, ки ин роҳро таъмин 
мекунанд, як мушкили мураккабест, ки на танҳо ҷанбаҳои сиѐсӣ ва 
ҳуқуқӣ, сиѐсӣ ва идоракунӣ, балки маънавӣ низ дорад. 

Аз ин рӯ, A.M. Старостин қайд мекунад, ки арзѐбии яктарафаи 
равандҳои сиѐсии марњилаи пасошӯравӣ ғайри имкон аст. Ҳама гуна 
утопияи меъѐрӣ, ки ҷунбиши ҷомеа алтернативӣ – ҳамчун пешрафт ѐ 

ҳамчун регрессивӣ маънидод карда мешавад, аз ҷиҳати методологӣ 
самаранок нест. Модернизатсия ҳамчун раванд падидаҳои зиѐдеро 
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дарбар мегирад ба монандӣ: ҳаракат, тағйирот, субот, рукуд, 

пешрафт, регресс ва ғайраҳо [6, 111]. 
Модернизатсия дар марҳилаи кунунӣ баланд бардоштани сатҳи 

камолоти сиѐсиву шаҳрвандии ҷомеа ва беҳтар кардани сифати 

хидмати давлат нисбат ба шаҳрвандонро дар бар мегирад. Илова бар 
ин, модернизатсия ба маънои васеъ ташаббус, эҷодкорӣ, пешрафт, 
субот ва бароҳатиро фароҳам меорад. Инчунин, модернизатсия 
намудҳои гуногуни тамоюлҳо ва тарзи ҳаѐт, озодии самтҳои сиѐсӣ ва 

иҷтимоиро бо риояи бечунучарои қонун пешбинӣ мекунад.  
Фаҳмиши назариявии модернизатсия ҳамчун як раванди ҷаҳонӣ 

ба ду навъ тақсим мешавад: органикӣ (ибтидоӣ) ва ғайриорганикӣ 
(дуюмдараҷа).  

Модернизатсияи органикӣ (ибтидоӣ) – таҳаввулотҳоии иҷтимоию 
иқтисодӣ ва сиѐсиеро дарбар мегирад, ки бо сабабҳои дохилӣ, омилҳо 
– объективӣ ва субъективӣ муайян карда мешавад. Ин ҷо, хусусиятҳое 
ба монанди навоварӣ, суръатбахшӣ, соҳибихтиѐрӣ ва ҳамзамон, 

идомаи амалҳои иқтисодӣ ва иҷтимоию сиѐсӣ ба назар мерасанд. 
Модернизатсияи органикӣ (ибтидоӣ) барои кишварҳои Аврупои 
Ғарбӣ (Австрия, Британияи Кабир, Олмон, Италия, Испания, 
Нидерландия, Фаронса ва ғайра) ва инчунин ИМА хос аст [3, 56]. Он 

дар доираи раванди умумии демократикунонӣ сурат гирифта, бо 
дигаргуниҳои назаррас (аз ҷумла инқилобӣ) дар соҳаи қувваҳои 
истеҳсолӣ, муносибатҳои истеҳсолӣ, менеҷменти сиѐсӣ, шаклҳои 
ташкилӣ ва худидоракунии сохтори ҷомеа ва стратегияҳои шахсӣ 

ҳамроҳ шуд. Дар маҷмӯъ, модернизатсияи органикӣ гузариш ба 
постиндустриализми иттилоотӣ мебошад.  

Модернизатсияи ғайриорганикӣ (дуюмдараҷа) на аз сабабу 

равандҳои объективии дохилӣ, балки аз ҷониби детерминантҳои 
беруна пайдо мешавад. Кишварҳо ва ҷомеаҳое, ки бо модернизатсияи 
ғайриорганикӣ (дуввумдараҷа) машғуланд, одатан тавассути таъсири 
омилҳои беруна ба чунин раванд эҳтиѐҷ пайдо мекунанд. Аз ин рӯ, 

модернизатсияи ғайриорганикӣ (дуюмдараҷа) бо бӯҳронҳои назарраси 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиѐсӣ, зиддиятҳо, низоъҳо, аз ҷумла дар 
шакли ҷанги шаҳрвандии маҳаллӣ, ҳамлаҳои террористӣ, 
репрессияҳои сиѐсӣ, люстратсия ва ғайра амалӣ мегардад. Барои 

мисол дар кишварҳои Аргентина, Бразилия, Булғористон, Гурҷистон, 
Полша, Россия, Украина ва ғайра чунин навъи модернизатсия мавҷуд 
аст. 

Чун қоида, модернизатсияи ғайриорганикӣ (дуюмдараҷа) ба 
кишварҳои камтар тараққикарда имкон медиҳад, ки ба давлатҳои 



289 

пешрафта баробар шаванд, аз ин рӯ ин кишварҳоро кишварҳои рӯ ба 

инкишоф меноманд. Бо назардошти сатҳҳои гуногуни рушди 
кишварҳо, сарфи назар аз он, ки дар он модернизатсияи органикӣ 
(ибтидоӣ) сурат гирифтааст, пеш аз ҳама дар кишварҳои Ғарб ва ИМА 

модернизатсия дар кишварҳои рӯ ба инкишоф, ки бо навъи ғарбӣ 
мегузарад, вестернизатсия ѐ ғарбгароӣ номида мешавад. 

Ҷиҳатҳои мусбат ва паҳлӯҳои ѓарбсозиро барои кишварҳои 
гурӯҳи рӯ ба инкишоф қайд кардан ҷоиз аст. Аз як тараф, чунин 

кишварҳо метавонанд аз таҷрибаи ҳосилкардаашон истифода баранд 
ва хатогиҳои дигаронро омӯхта, стратегияҳо, тактикаҳои 
таҳияшударо пайгирӣ кунанд, техника ва технологияҳои исботшударо 
ба кор баранд. Аз ҷониби дигар, чунин кишварҳо наметавонанд 

таҷрибаи модернизатсияи Ғарбро ба таври механикӣ ҷорӣ кунанд, 
зеро он аксар вақт ба шароити ин кишварҳо мувофиқат намекунад, 
аммо баъдтар маълум мешавад. 

Дар як вариант модернизатсияи маҷбурӣ, ки ҳадафҳои онҳо 
барои аксарияти аҳолӣ нофаҳмо мебошанд, тавассути идоракунии 
қатъӣ, зӯроварии сиѐсӣ-ихтиѐрӣ амалӣ карда мешаванд, ки ин барои 

ҳалли вазифаҳои гузошташуда имкон медиҳад, аммо ҳамзамон ба 
муқовимати бештар ѐ камтар муташаккилона ба ҷомеа, харобкорӣ, 
беитоатии шаҳрвандӣ оварда мерасонад, дар навбати худ, он сатҳи 
зӯроварӣ ва маҷбуркуниро баланд мебардорад. 

Дар дигар маврид модернизатсияи маҷбурӣ бо ислоҳоти шадид 
сурат мегирад, ки ба талафоти назаррас ва хароҷоти баланди иҷтимоӣ 
хос аст. Чунин ислоҳот аксар вақт аз назорати модернизаторҳо берун 
омада, ба натиҷаҳои ғайричашмдошт, аз ҷумла пошхӯрии иқтисодиѐт, 

барҳам хӯрдани системаи сиѐсӣ, шикасти системаи идеологӣ, инчунин 
низоъҳо, ҷанги шаҳрвандӣ, пошхӯрии давлатҳо ва ғайра оварда 

мерасонад. 
Барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва вазифаҳои таҳқиқот мо 

фарқияти навсозии сиѐсӣ ва модернизатсияи низоми сиѐсиро қайд 
мекунем. Агар самти якум ба ташаккули низоми нави сиѐсӣ, низоми 
сиѐсӣ ва идоракунии сиѐсӣ нигаронида шуда бошад, пас самти дуввум 
баланд бардоштани самаранокии низоми мавҷудаи сиѐсист. 

Дар шароити омӯзиш, мо ба тафсири М.К. Горшкова, ки қайд 
мекунад, ки модернизатсияи системаи сиѐсӣ маънои тағйироти 
куллиро надорад, балки такмил, оптимизатсия ва устувориву 
самарабахшии онро афзоиш медиҳад. Гузашта аз ин, ‚модернизатсияи 
системаи сиѐсӣ - демократикунонӣ ва либерализатсияи он - дар 
тафсири як қисми ҷомеа ва, баръакс, ташкили низоми сиѐсии 

сафарбаркунӣ - дар тафсири дигар‛. [2, 9]. 
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Тавре ки таҷриба нишон медиҳад, таъмин намудани тамоюли 

бомуваффақияти минбаъдаи модернизатсия бо мушкилот ва 
зиддиятҳо дар равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва иҷтимоию сиѐсӣ ба 
амал меояд, гуфтааст К.М. Самсонов. Таъмини заифии идеологӣ ва 

иттилоотии модернизатсияи сиѐсӣ, инчунин навсозии системаи сиѐсӣ 
низ мушкилоти назаррас ба ҳисоб меравад. Мақсад, вазифа ва самтҳои 
он дар ҳуҷҷатҳои сиѐсӣ ва доктриналӣ ба таври бояду шояд инъикос 
нашудаанд ва ба шаҳрвандон ҳамчун роҳи асосии инкишофи 

иҷтимоию сиѐсӣ тавзеҳ дода нашудаанд. Ҳамзамон, дар идеология ва 
амалҳои элитаи сиѐсӣ мухолифатҳои дохилӣ мавҷуданд, ки дар 
мавқеъҳои мухталиф – консервативӣ ва либералӣ мешаванд, овардааст 
С.Ф. Черняховский.  

Мушкилоти муҳимтарини навсозии системаи сиѐсӣ мушкилоти 
асосноксозӣ, самаранокӣ, дурнамо ва мушкилоти пойгоҳи иҷтимоӣ ва 

мавзӯи иҷтимоии он мебошад. Ҳамин тавр, В.П. Ляхов диққатро ба он 
ҷалб мекунад, ки ба он институтҳои анъанавии иҷтимоӣ – оила, 
мактаб, артиш ва инчунин ташкилотҳои ҷамъиятӣ дохил мешаванд [4, 
77]. 

Бояд қайд кард, ки навсозии системаи сиѐсӣ як модернизатсияи 
саноат нест, балки ба тамоми ҷанбаҳои ҳаѐти ҷомеаи муосир таъсир 

мерасонад. Ин сифати равандҳои модернизатсия, инчунин 
самаранокии техника ва технологияҳои онро ба назар мегирад. 
Ҳамзамон, тавре ки пурсишҳо ва мониторинг нишон медиҳанд, қисми 
зиѐди аҳолии кишварҳои сайѐра мазмун, мақсад ва вазифаҳои 
навсозии системаи сиѐсиро дарк намекунанд. 

Самаранокии модернизатсияи низоми сиѐсӣ аз бисѐр ҷиҳат аз 
сифат, омодагӣ ва эътимоди субъектҳои татбиқи он вобаста аст. Тавре 

ки В.П. Ляхов қайд кардааст: ‚инҳо изҳороти мушкилоти касбият, 
навоварӣ, масъулияти элитаи сиѐсӣ, гардиш ва таҷдиди онҳо 
мебошад‛ [4, 79]. 

Ибтикоркунандаи модернизатсияи системаи сиѐсӣ, пеш аз ҳама 
синфи сиѐсии ҳукмрон аст, ки дар давраи модернизатсияи сиѐсии 
ИҶШС зоҳир шуд. Роҳбарони баландпояи мақомоти давлатӣ ва сиѐсӣ 
давра ба давра, ки ба мушкилот ва мухолифатҳои муносибатҳои 

ҷамъиятию сиѐсӣ, равандҳои сиѐсӣ ва институтҳои сиѐсӣ мувофиқат 
мекунанд, ислоҳоти низоми сиѐсиро мегузаронанд. 

Чун қоида, элитаи сиѐсии кишвар модернизатсияро дар низоми 
сиѐсӣ дар ҳамон лаҳзае оғоз мекунад, ки мушкилот ва ихтилофҳо дар 

муносибатҳои байни ҳукумат ва шаҳрвандон ба вуҷуд омадаанд, вақте 
ки оппозитсияи системавӣ ѐ ғайрисистемавӣ ташаккул меѐбад, 
ҳангоми зарурати ҳалли масъалаҳои бузург ба монанди, сиѐсати 
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иқтисодӣ, иҷтимоӣ, дохилӣ ва хориҷӣ. Мантиқист, ки модернизатсияи 

системаи сиѐсӣ қабл аз суханронӣ, муроҷиатҳо, паѐмҳои сарони 
давлатҳо ва раҳбарони ҳизби ҳукмрон сурат мегирад.  

Модернизатсияи системаи сиѐсӣ бояд бо муколамаи мақомоти 

ҳокимият ва шаҳрвандон, инчунин муколамаи бошиддати байни 
ҳизбҳои сиѐсӣ, сиѐсатмадорон ва ходимони давлатӣ сурат гирад. 
Ислоҳоти татбиқшуда аз ҷониби аҳолӣ, коршиносон, роҳбарони 
ҳизбҳои сиѐсӣ, ҳаракатҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ пазируфта ѐ рад 

карда мешаванд. Чӣ хеле, ки С.В. Мареева қайд мекунад, аѐн аст, ки 
норозигии талошҳо ва фаъолиятҳои модернизатсия аз ҷониби 
шаҳрвандон, як омили ҷудошаванда аст ва муноқишаҳои дохилиро ба 
вуҷуд меорад [5, 84]. 

Хулоса ин њодисањо ба модернизатсияи системаи муосири сиѐсии 
ҷаҳони муосир комилан дахл дорад. Ин ҷо зарур аст, ки ҳам 

натиҷаҳои мусбат ва ҳам манфии модернизатсияи системаи сиѐсии 
ҷомеа қайд карда шаванд. Ҳамаи ин ҷанбаҳои проблемавии лоиҳаи 
модернизатсияи муосири кишварҳои гуногун бо натиҷаҳои пурсишҳои 
сотсиологӣ ва маводҳои таҳлилии иҷтимоӣ ва ғайра нишон дода 
шудаанд. 
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МАДАНИЯТИ СИЁСӢ: МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲОИ 

ТАШАККУЛЁБӢ 

 

Мавзўи маданияти сиѐсӣ зуњуроти хеле серпањлӯ буда, онро ќариб 
њамаи фанњои љомеашиносї мавриди омўзиш ќарор медињанд. Њар 
кадом фан пањлўњои ба худ дахлдори онро гирифта, назари хешро 
ифода месозанд. 

Маданияти сиѐсї чун ќисми таркибї ва ѐ яке аз унсурњои баѓоят 
мураккаби маданияти умумї, зуњуроти идеологї, тарзи фаъолияти 
амалї – маънавї ва муносибатњои чун таъминкунанда, 
инъикоскунанда, мустањкам ва амалї гардонандаи манфиатњои гурўњї, 
њизбї, синфї, миллї, маљмўи андешањои муайяни сиѐсї, арзиш, дониш, 
мањорат ва иштироки шањрвандон дар њаѐти љамъиятї – сиѐсї барои 
таъмини фаъолият ва инкишофи системањои сиѐсї, институтњои сиѐсї 
ва иҷтимоии меъѐр ва анъанањо мебошад. «Маданияти сиѐсӣ унсури 

асосии дарки ҳаѐти сиѐсӣ мебошад. Агар мо онро ба назар нагирем, пас 
намефаҳмем, ки чӣ гуна сиѐсат бо ҳама зуҳуроташ амал мекунад» [1, 
94].  

Дар бобати омӯзиши масъалаи маданияти сиѐсӣ мо саҳми олимони 
соҳаҳои гуногуни ҳам хориҷӣ ва ҳам ватаниро мебинем, ки ҳар кадом 
назару андешаҳои хешро баѐн намудаанд. Аз ҷумла, тањлили 

адабиѐтҳои сиѐсї нишон медиҳад, ки маданияти сиѐсї чунин 
масъалаҳои муҳими ҳаѐти сиѐсиву фарҳангии љомеаро фаро мегирад: 

 маданияти сиѐсї – ин маданияти шахс ва умумиятҳои иљтимої 
буда, дар худ маълумотнокии сиѐсї, шуурнокии сиѐсї ва фаъолияти 
оммавию сиѐсиро муттаҳид менамояд; 

 маданияти сиѐсӣ – ин қисми маданияти љамъиятї буда, ҳамон 

љузъиѐтҳоеро (элементҳо) фаро мегирад, ки бо раванди оммавию сиѐсї 
алоќаманд ҳастанд; 

 маданияти сиѐсї – ин кулли рафтори сиѐсии гурӯҳҳои муайян ва 
шахсони алоҳида мебошад; 
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 маданияти сиѐсї – ин имконияти амалї гардонидани донишҳои 

сиѐсї, намунаи рафтори субъектҳои иљтимої (шахс, синф, љомеа) дар 
шароити системаи муайяни таърихї мебошад. 

Аз гуфтаҳои боло чунин хулоса мебарояд, ки маданияти сиѐсї – ин 
маданияти тафаккури сиѐсї ва фаъолияти сиѐсї буда, аз дараљаи 
маданиятнокї, характер ва воситаю ўҳдадориҳои институтҳои сиѐсї, 
ташкилотҳо ва тамоми ҳаѐти сиѐсии љомеа иборат аст. 

Оиди муайян кардани шаклҳои маданияти сиѐсї дар адабиѐти 
сиѐсї андешаҳои гуногун вуљуд доранд. Консепсияи марксистї 

мазмуни маданияти сиѐсиро бо давраҳои ҷамъиятию таърихї вобаста 
мекунад. Бинобар ин, маданият ба маданияти ѓуломдорї, феодалї, 
капиталистї ва сотсиалистї ҷудо мешавад.  

Дар илми сиѐсатшиносии Ғарб аз ҳама назарияи эътирофшуда 
оиди маданияти сиѐсї ин таснифи сиѐсатшиносон Г.Алмонд ва С.Верба 
мебошад. Онҳо дар асари муштаракашон «Маданияти шаҳрвандї», ки 
соли 1963 аз чоп баромадааст, маданияти сиѐсиро ба се шакл тақсим 
кардаанд: патриархалї, фармонбардор (зердаст) ва фаъол [2, 28,30]. 

Маданияти патриархалї. Ин чунин шакли маданиятест, ки дар он 
манфиати шаҳрвандон дар сиѐсат вуљуд надорад. Ин шакли маданият 
дар шароити асримиѐнагї инкишоф ѐфта буд. Дар замони ҳозира ин 
намуди маданият бисѐртар ба мамлакатҳои сусттараққикарда тааллуқ 

дорад, ки аксари аҳолии онҳо бесаводанд ва чи тавре В. И. Ленин қайд 
кардааст, шахси бесавод аз сиѐсат берун аст. 

Маданияти сиѐсии фармонбардор. Ин шакли маданияти сиѐсї 
шањрвандонро ҳамчун субъекти мустаќил аз сиѐсат дур мекунад. 

Инчунин ба воситаи ин шакли маданият шаҳрвандон дар ҳолати 
пассивї ва бефаъолиятии сиѐсї нигоҳ дошта мешаванд. Онҳо ба 
иштироки фаъолонаи ҳаѐти сиѐсї тайѐр нестанд ва дар орзуи онанд, ки 
мушкилотҳои онҳоро каси дигар ҳал намояд. 

Маданияти сиѐсии фаъол. Ин намуди маданият ба шаҳрвандон 
имконият медиҳад, ки дар ҳаѐти сиѐсии ҷомеа фаъолона ширкат 
варзанд. Ин намуди маданият инъикоси фаъолияти ҳамаҷонибаи 

субъектҳои сиѐсат мебошад. 
Бояд қайд намуд, ки дар баробари олимони хориҷӣ олимони 

ватанӣ низ аз қабили Зокиров Г.Н., Маҳмадов А.Н., Пӯлотов А ва 
дигарон дар бобати омӯзиши маданияти сиѐсӣ саҳми назарраси худро 
гузоштаанд. 

Олим ва сиѐсатшинос Зокиров Г.Н. дар китоби худ 
«Сиѐсатшиносӣ» чунин қайд менамояд: «Барои он ки ба моҳияту 
хусусиятҳои маданияти сиѐсӣ сарфаҳм равем, зарур аст, ки онро дар 

муқоиса бо ҳодисаю пададаҳои ҳамшафату васеътар таҳлил намоем. 
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Маданияти сиѐсӣ ҳодисае нест, ки аз падидаҳои дигари ҷомеа дар 

канор бошад. Он зерсистемаи мафҳуми васеътари гурӯҳи мазкур 
мебошад. Ба маънои маҳдуд мафҳуми «маданият»-ро танҳо ба доираи 
ҳаѐти маънавии одамон нисбат медиҳанд. Маданияти сиѐсӣ ба сифати 

яке аз шаклҳои маданияти маънавӣ амал менамояд». [3, 318] 
Инчунин, сиѐсатшинос Зокиров Г.Н. якчанд вазифаҳои маданияти 

сиѐсиро нишон медиҳад: 
— маърифати раванди сиѐсӣ, ки ҳангоми он одамон донишҳои 

зарурии ҷомеаи сиѐсиро азбар намуда, дар дарки амиқи масъалаҳои 
ҳаѐти сиѐсии ҷомеа, дарѐфти роҳу воситаҳои ҳалли самаранокии онҳо 
душворӣ намекашанд. Дар одамон андешаҳо ва имони мустаҳками 

сиѐсӣ пайдо мешавад ва дар рушди инсон саҳм мегирад; 
— меъѐрию баҳогузорӣ. Маданияти сиѐсӣ ба ихтиѐри одамон, ба 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ, умумиятҳои бузурги ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ, созмонҳои ғайриҳукуматӣ ва мақомоти гуногуни давлатӣ 
қоидаҳо, меъѐрҳо, арзишҳо, дастурҳо, тарзи тафаккур, рафтор 
мегузорад, ки дар фаҳми моҳият ва хусусиятҳои раванду ҳодисаҳои 
ҳаѐти сиѐсӣ таъсири ҳалкунанда мерасонанд; 

—- тарбиявӣ. Маданияти сиѐсӣ манбаи асосии ташаккулу 
инкишофи шуури сиѐсӣ, фаъолияти сиѐсӣ ва воситаю заминаи ташхиси 
муносибатҳо ба системаи сиѐсӣ ва муносибатҳои сиѐсии ҷомеа 
мегардад; 

— мутобиқгардонӣ. Маданияти сиѐсӣ заминаи асосӣ ва воситаи 

муҳими дарѐфти талаботи доимии одамон оид ба дарки мақом ва 
мансубияти иҷтимоияшон мебошад. Он роҳу воситаҳои ҳимояи 
манфиатҳои иҷтимоию сиѐсиро мушаххасан ошкор месозад; 

— одатнамоӣ ба муҳити сиѐсӣ. Маданияти сиѐсӣ талаботу 
манфиатҳои одамонро дар худ инъикос намуда, имкониятҳои мутобиқ 
гаштан ба муҳити сиѐсиро фароҳам меорад. Инчунин имконият 

медиҳад, ки одамон аз ҳуқуқу вазифаҳои хеш истифода намуда, 
муносибаташонро ба ҳокимияти сиѐсӣ ва низоми сиѐсию ҳуқуқии ҷомеа 
муайян созанд; 

— сафарбарнамоӣ. Вазифаи мазкурро маданияти сиѐсӣ дар ҳолате 
иҷро карда метавонад, ки одамонро барои ҳалли самараноки 
масъалаҳои гуногуни ҳаѐти сиѐсии ҷомеа сафарбар карда тавонад; 

— интегратсионӣ. Маданияти сиѐсӣ ва рушди он боиси ташаккул 
ва инкишофи заминаи васею мустаҳками сатҳи сиѐсӣ гашта, тамоми 
нерӯҳои сиѐсии ҷонибдор ва хайрхоҳи онро муттаҳид месозад. Дар ин 

маврид, асосан ваҳдати иттиҳодияҳои гуногуни ҷамъиятӣ таъмин 
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мегардад. Агар кувваҳои оппозитсионӣ нисбати ҳокимияти сиѐсӣ вучуд 

дошта бошанд ҳам, онҳо хосияти позитивӣ доранд; 
— коммуникатсионӣ. Маданияти сиѐсии ҷомеа тавассути 

воситаҳои ахбори омма ва воситаҳои дигари коммуникатсионӣ ба 

наслҳои нав мегузарад. Дар ташаккулу инкишофи раванду ҳодисаҳои 
нав ва навтаъсису навбунѐд саҳм мегирад. 

Маданияти сиѐсии ҷомеа дар зери таъсири омилҳои гуногун 

тағйир меѐбад ва моҳияту хусусиятҳои хешро такмил медиҳад. Бисере 
аз назарияи муосир маданияти сиѐсиро ба мавҷудияти мухолифатҳо, 
муқовиматҳои байни субъектҳои ҳаѐти сиѐсӣ вобаста менамоянд ва 
роҳҳои ҳалли онҳоро ба табиати маданияти сиѐсии ҷомеа мансуб 
медонанд. 

Инчунин, ба якчанд намудҳо ҷудо намудани маданияти сиѐсӣ низ 
вуҷуд дорад: 

 — тарҳи рақобат. Мувофиқи он муқовимат ва моҷароҳоро дар 
ҳолате ҳал намудан мумкин аст, ки қарори қабулшударо аксарияти 
одамон дастгирӣ намоянд; 

— тарҳи мутаносиб, ки мувофиқи он ҳалли масъала ба сатҳи 
ҳамкории мақомоти давлатӣ ва иттиҳодияҳои сиѐсии ғайридавлатӣ 
вобастаанд; 

— тарҳи иерархияи бюрократӣ, ки дар мавриди он ҳалли 

масъалаҳо аз усулҳо ва методҳои авторитарӣ вобастаанд. 
Дар навбати худ маданияти сиѐсӣ ду хели зоҳиршавиро дорост: 
— маданияти сиѐсии маҳдуд, ки фақат дар доираи анъанаҳо ва 

қоидаҳои махсус бозсозӣ менамояд ва рӯ ба ҳодисаҳои дигар мениҳад; 
— маданияти сиѐсии кушода, ки метавонад ҳар замон рӯ ба 

тағйирот орад ва пайдоиши унсурҳои навро бипазирад. 

Дар баробари Зокиров Г.Н. саҳми олими ватанӣ Пӯлотов А. низ 
дар бобати омӯзиши маданияти сиѐсӣ хеле бузург мебошад. Олим дар 
бобати моҳияти маданияти сиѐсӣ андешаҳои хешро чунин баѐн 
намудааст: «Мо ҳамфикри он муҳақиқоне мебошем, ки маданияти 

сиѐсиро маҷмӯи амалҳои таърихан устувори фаъолияти сиѐсӣ 
меҳисобанд, ки аз тариқи донишҳои сиѐсӣ, ақида, анъана, эҳсосот, 
арзѐбӣ ва самтдорӣ муайян карда мешаванд» [4, 89]. 

Инчунин, дар омӯзиши масъалаи маданияти сиѐсӣ саҳми 

Маҳмадов А.Н. низ назаррас мебошад. Олим оиди алоқамандии 
маданияти сиѐсӣ бо навъҳои фаъолияти одамон андешаҳои хешро 
чунин баѐн намудааст: «Ҳар як навъи фаъолияти одамон, ҳар як 
зуҳуроти иҷтимоӣ дар ҷомеаи синфӣ бо сиѐсат алоқаманд аст. 

Маданияти сиѐсӣ амалан ба тамоми соҳаҳои ҳаѐти ҷомеа гузашта, ба 
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дигар намудҳои ҳокимият таъсир мерасонад. Соҳиби маданияти сиесӣ 

набуда, кас сиѐсатмадори соҳибтаҷриба ва ботадбир нахоҳад шуд» [5, 
229]. 

Маълум аст, ки ҳар як марҳилаи таърихӣ дар асоси талаботи 
ҷамъиятӣ шароити мусоидро баҳри пайдоиш ва таҳкими арзишҳои нав, 

идея, эътиқод ва назарияҳои нав ба вуҷуд меорад. Ин аст, ки доираи 
арзишии маданияти сиѐсӣ дар марҳилаҳои гуногун ба таҳаввулотҳои 
ҷиддӣ рӯ ба рӯ мешавад. 

Ташаккулѐбии маданияти нави сиѐсӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон дар 

шароити шадиди бархӯрди арзишҳо ба вуҷуд омадааст. Марҳилаи 
низоъ ва бесуботӣ дар ҷомеа метавонад худ нишонаи мавҷуд набудани 
арзишҳои муҳим аз қабили таҳаммулпазирӣ, инсонгароӣ, дасткашӣ аз 
зӯроварӣ ва адолату шафқат бошад. Бинобар ин, дар шароити мушкили 

сиѐсию иҷтимоии Тоҷикистон аввали солҳои 90 – уми қарни гузашта 
низоми ташаккулнаѐфтаи фарҳангӣ ва арзишӣ вазъиятро боз ҳам 
мушкилтар намуд. Авҷ гирифтани ҷанги шаҳрвандии таҳмилӣ низ, маҳз 
аз сатҳи пасти шуур ва маданияти сиѐсии ҷомеа маншаъ мегирифт [6, 
340]. 

Вале бояд қайд намуд, ки ҳамзамон нуқтаҳои ҳамгироӣ дар 

муносибатҳо муайян шудаанд. Маҳз дар ҳамин замина, маданияти нави 
сулҳ дар ҷомеаи Тоҷикистон пайдо гашт, ки асоси онро 
таҳаммулпазирӣ, гузашт кардан, эҳтироми муқаддасии арзишҳои 
умумимиллӣ ва дарки масъулият барои фардои Ватан ташкил медод. 

Фарҳанги сулҳи тоҷикон ҳамчун намунаи ҷадиди маданияти сиѐсӣ 
на дар марҳилаи оромию суботи ҷомеа, балки дар марҳилаи 
муташанниҷи он ташаккул ѐфта, бори дигар тасдиқи гуфтаҳои боло дар 
бораи мавҷудияти талаботи ҷамъиятӣ ба пайдоиши арзишҳои муайян 

мебошад. Маҳз дар натиҷаи пойдории ин фарҳанг ҷомеаи Тоҷикистон 
тавонист низои мушкили дохилиро паси сар намуда, ба суботи сиѐсии 
комил ноил гардад. 
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САҲМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР МУБОРИЗА БО 

МУАММОҲОИ ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Дар қатори масъалаҳои байналхалқӣ, масъалаҳои глобалӣ низ яке 
аз масъалаҳои муҳими ҳаѐти ҷамъиятӣ ба шумор меравад. Мафҳуми 

«global» аз забони фаронсавӣ гирифта шуда, маънои умумӣ ва 
фарогирандаи умумии тамоми сайѐраи заминро дорад. Аксарияти 
масъалаҳои глобалӣ ба монандӣ решаи чуқури таърихӣ доранд: 

масъалаҳои ҷанг ва сулҳ, касалиҳои сироятӣ, оммавӣ, ҷиҳатҳои 
фарқкунандаи инкишофи баъзе мамалакатҳо ва минтақаҳои сайѐра.  

Терроризм. Имрўз масъалаи мубориза бар зидди терроризм яке аз 
масъалаҳои асосие, ки хусусияти ҷаҳонӣ пайдо кардааст. Ин вабои аср 
ба амнияти тамоми давлатҳои ҷаҳон таҳдид намуда истодааст, ки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз он беканор намондааст. 
Вобаста ба пешгирии терроризм ҳамчун яке аз ҷиноятҳо ба 

муқобили асосҳои сохтори конститутсионӣ ва амнияти давлат дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои дохилӣ, ба монанди Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм», Консепсияи 
сиѐсати ҳуқуқии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2013, 
Консепсияи ягонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бар зидди 
терроризм ва экстремизм (ифротгароӣ) аз 28 марти соли 2006, 

Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба 
экстремизм ва терроризм  барои солҳои 2016-2020 аз 12 ноябри соли 
2016 таҳти рақами №776 ва санадҳои байналмилалӣ ба монанди 
Конвенсияи Шанхай дар бораи мубориза бо терроризм, ҷудоихоҳӣ ва 

ифротгароӣ аз 30 январи соли 2002 таҳти рақами №513, Протокол дар 
бораи тамдиди Шартномаи амнияти коллективӣ аз 15 майи соли 1992, 



298 

Қарор дар бораи Консепсияи ҳамкории давлатҳои аъзои Иттиҳоди 

давлатҳои мустақил дар мубориза бо терроризм ва дигар зуҳуроти 
зӯроваронаи экстремизм аз 1 октябри соли 2006 таҳти рақами №373, 
Созишнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии халқии Хитой 

оид ба ҳамкорӣ дар мубориза бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм 
аз 2 сентябри соли 2003. 

Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муқовимати 

шадид бар зидди терроризм дар сатҳи байналмилаӣ корҳои зиѐде ба 
сомон расонида шудааст. Аз ҷумла, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамаи шартномаҳо ва санадҳое, ки фаъолияти террористонро дар арсаи 

байналмилалӣ манъ месозад, эътироф ва ба имзо расонида, барои сари 
вақт дар амал тадбиқ намудани онҳо чораҳои қатъӣ меандешад. Барои 
мустаҳкам намудани заминаи ҳуқуқӣ 16 ноябри соли 1999 парлумони 
кишвар Қонун «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» - ро қабул 

намуд. Бар зиммаи ин Барномаи махсус таҳия ва «Консепсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бо терроризм» қабул карда 
шудааст. Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкилотҳои характери 
террористӣ ва экстремистӣ доштаро эълон ва фаъолияти онҳоро дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ кард. 
Санадҳои асосии ҳуқуқии байналмилалие, ки дар робита бар зидди 

терроризми байналмилалӣ қабул шудаанд, аз инҳо иборатанд: 
Конвенсияи СММ дар бораи пешгирӣ ва ҷазо додани ҷиноятҳо нисбати 

шахсони дар сатҳи байналмилалӣ ҳифзшаванда, аз ҷумла агентҳои 
дипломатӣ (1973); Конвенсияи Аврупо оид ба пешгирии терроризм 
(1977); Эъломияи СММ оид ба чораҳои рафъи терроризми 
байналмилалӣ (1994); Конвенсия дар бораи таркишҳои террористӣ 

(1997); Конвенсия дар бораи маблағгузории терроризм (1999); 
Шартнома дар бораи ҳамкории давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои 
мустақил дар соҳаи мубориза бар зидди терроризм (1999); Конвенсияи 
Шанхай оид ба пешгирии терроризм, сепаратизм ва экстремизм (2001); 
Конвенсия дар бораи амалҳои терроризми ҳастаӣ (2005) ва ғайра. 

Аъзогии кишвари Тоҷикистон ба созмонҳои бонуфузи 

минтақавию байналмилалӣ ба мисли Созмони милали муттаҳид 
(СММ), Созмони ҳамкории Шанхай (СҲШ), Иттиҳоди давлатҳои 
мустақил (ИДМ), Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ (СААД) ва 
ғайраҳо имконият фароҳам меоварад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муборизаи беамони хешро на танҳо дар дохили кишвар ва минтақа, 
балки дар сатҳи байналмилалӣ ба роҳ монда бошад. 

Яке аз созмонҳои бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ, Созмони миллали 
муттаҳид мебошад, ки дар баробари дигар масъалаҳо, дар самти 

муқовимат бо терроризми байналхалқӣ низ фаъолияти бевосита 
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мебарад. Дар доираи ин созмон якчанд қонуну қонвенсияҳо дар робита 

ба муқовимат дар самти терроризми байналхалқӣ қабул гардидааст. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки хатари терроризмро хуб медонад ва аъзогии 
он ба Созмони милали муттаҳид имконият медиҳад, ки муқовимати 

хешро алайҳи ин зуҳуроти номатлуб дар сатҳи байналмилалӣ ба роҳ 
монада бошад. Дар ин самт Тоҷикистон бо ин созмон ҳамкории 
мутақобила ва судманро ба роҳ мондааст. 

Суханрониҳои бевосита ва пайвастаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаҳои солонаи Ассамблеяи Генералии 
Созмони миллали муттаҳид оид ба муқовимат ба хатарҳои замони 
муосир, бахусус терроризм аз он шаҳодат медиҳад, ки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ барои бартарафсозии ин хатар бетараф набуда, барои 
дар сатҳи байналмилалӣ мубориза бурдан ҳамеша талош мекунад ва 
дар ин самт саҳми назаррас дорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи 
ин созмон, дар асоси ҳамкориҳои судманд бо кишварҳои ба он аъзо 

тавсеаи онҳоро низ дар роҳи мубориза алайҳи терроризм ва дигар 
таҳдидҳои глобалӣ мавриди истифода қарор медиҳад. Албатта, ҳамаи 
кишварҳо медонанд, ки мубориза бо терроризм мушкилоти 
дарозмуддат аст, аз ин рӯ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори 

муборизаи муштарак барои решакан кардани ин зуҳуроти номатлуби 
аср мебошад. 

Дар Сессияи 65-уми Ассамблеяи Генералии Созмони милали 
муттаҳид Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон чунин таъкид намуд: 

«Мо ҳолатҳои фоҷиабори кунунии замони муосирро дар робита ба 
терроризми байналмилалӣ дарк менамоем ва дар самти муқовимат бо 
ин гуна зуҳуротҳои номатлуби ба ҷомеаи инсонӣ хатароварранда 
ҳамеша кӯшиш намуда, конвенсия ва қонунҳои дар ин самт дахлдорро 

қабул ва тадбиқ менамоем». 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳои судмандро бо кишварҳои аъзои 

Созмони милали муттаҳид ҳамеша ба роҳ монда, барномаҳои муфид ва 
саривақтиро дар самти мубориза бо терроризм қабул ва пешниҳод 
менамояд. 

Иқдомҳои муҳимму арзандаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти муқовимат бар 
зидди падидаи терроризм ва ифротгароӣ мавқеъ ва нуфузи Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ бисѐр баланд намудааст. Дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз соли 1999 доир ба масъалаи муқовимати 

фарогир бар зидди терроризм ва ифротгароӣ як қатор санадҳои 
меъѐрию ҳуқуқӣ қабул карда шудааст. 
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 16 – 

уми ноябри соли 1999 ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
мубориза бо терроризм» имзо гузошт. 21 - уми ноябри соли 2003 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бо экстремизм» ба 
тасвиб расид. Қабули ин ду қонун барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
имкониятҳои фарохеро дар таҳкими мубориза бо терроризм ва 
ифротгароӣ ба вуҷуд овард. Ин масъала дар Паѐми Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин зикр гардидааст: «Ман чандин 
маротиба аз минбарҳои Созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳои 

бонуфузи байналмилалӣ таъкид карда будам, ки террорист ватан, 
миллат ва дину мазҳаб надорад. Гузашта аз ин, зуҳуроти даҳшатноку 
нафратовари терроризм, ки аксаран таҳти шиорҳои диниву мазҳабӣ 
сурат мегирад, баръакс, аз ҷониби душманони ин дини муқаддас 

роҳандозӣ шуда, аз ваҳшонияти асримиѐнагии террористӣ, пеш аз ҳама, 
кишварҳои исломӣ ва мусулмонони сайѐра зарар мебинанд». 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми конвенсияҳои зиддитеррористиро, 
ки дар чаҳорчӯбаи Созмони милали муттаҳид ва Созмони ҳамкории 

Шанхай қабул гардида буданд, мавриди таъйид ва тасдиқ қарор дод. 
Тоҷикистон, ки дар байни кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои 

мустақил, Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва Созмони 
ҳамкории Шанхай дар ҷабҳаи аввали мубориза бар зидди терроризм ва 

ифротгарии динӣ қарор дорад ва дар асл амнияти тамоми кишварҳои 
узви ин созмонҳоро таъмин намуда, дар роҳи пешгирии тавсеаи 
терроризм ва ифротгароии динӣ дар ҳудуди онҳо ҳамчун сипар 
истодааст. 

Ҳамин тавр, мубориза алайҳи терроризм – ин ҷараѐни номдор 
буда, барои ноил шудан ба ин мақсад шароити зарурии зеҳнии муайян 

лозим мебошад. Ҳамчунин, бояд қайд намуд, ки аз болои терроризм бо 
методҳои зӯрӣ, бо воситаҳои террористӣ пурзӯриро ба даст овардан 
имконпазир аст. Муҳим он аст, ки ҷомеа ва ҳамаи нерӯҳои сиѐсӣ бояд 
мӯътақид (этиқодманд) бошанд, ки мушкилоти айнӣ ва зиддиятҳо ба 

нияти бад истифода набаранд. Яъне роҳи зӯроваронаи ҳалли ин 
мушкилот роҳи сарбаста мебошад. 

Роҳҳои ҳалли ин мушкилӣ аз такмил ва мутобиқкунонии 
қонунгузории миллӣ бо қонунгузории байналмилалӣ; ташкил додани 

системаи боэтимоди муқовимат ба терроризм ва экстремизм; амалӣ 
намудани чорабиниҳои огоҳкунӣ, оперативӣ – ҷустуҷӯйӣ ва амалиѐтҳои 
махсуси мувофиқакардашудаи байнидавлатӣ; мустаҳкам кардани 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ,омодагӣ ва такмили ихтисоси кадрӣ, таъминот 

бо воситаҳои моддӣ – техникии муосир; ҷалби сохторҳои давлатӣ, 
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ҷамъиятӣ ва шаҳрвандон дар пешгирӣ ва қатъ гардонидани фаъолияти 

террористӣ ва экстремистӣ; васеъ ва пурқувват намудани ҳамкории 
байналмилаӣ ҷиҳати мубориза бар зидди терроризм; табодути 
иттилоот дар самти мубориза бар зидди терроризм ва ғайра иборат 
мебошанд. 

Масъалаи оби ошомиданӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони 

соҳибистиқлолии давлатӣ барои муаррифӣ ва рушди ҳамаҷонибаи худ 
муносибатҳои дипломатиро бо кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ 
ба роҳ монда, ҳамкориҳои гуногунҷабҳаро роҳандозӣ намуд.  

Аъзо шудани Тоҷикистон дар чанде аз созмонҳо имкон фароҳам 

овард, ки кишвар дар доираҳои гуногуни давлатҳо эътироф ва 
пазируфта бишавад. Гарчанде ҷанги шаҳрвандӣ боиси ба таври манфӣ 
шинохта шудани Тоҷикистон аз ҷониби субъектони дигари 
муносибатҳои байналмилалӣ гардид, вале он минбаъд имкон фароҳам 

овард, ки бо Роҳбарии Президенти кишвар мактаби бузурги 
дипломатияи тоҷик инкишоф биѐбад. Маҳз аз замони ба вазифаи Раиси 
Шўрои Олӣ интихоб шудани Эмомалӣ Раҳмон ў баробари ба 

масъалаҳои дохилӣ машѓул шудан, дар самти сиѐсати берунӣ қадамҳои 
назаррас гузошта, бо давлатҳои дуру наздик ва созмонҳои минтақавию 
байналмилалӣ ҳамкориҳои гунгунсамтаро ба роҳ монд. 

Марҳилаи нави рушди сиѐсати хориҷӣ, ки боиси баланд шудани 

эътибори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мегардад, 
маҳз бо пешниҳоди Президенти кишвар дар Иҷлосияи 54-уми Маҷмаи 
Умумии СММ (1 октябри 1999) алоқамандии бевосита дорад. Дар 
асоси ин ташаббус 20 сентябри соли 2000 дар Иҷлосияи 55-уми Маҷмаи 

Умумии СММ соли 2003 ҳамчун соли байналмилалии оби тоза эълон 
карда шуд. Ҳамчунин пешниҳодҳои дигари Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ин аз тарафи СММ эълон шудани солҳои 
2005-2015 – ро ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии амал ‚Об барои ҳаѐт‛ 

ва соли 2013 – Соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об мебошад. 
Ҳамаи ин ташаббусҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
ҷонибдории аксарияти кишварҳои аъзои Созмони миллали муттаҳид 
амалӣ гардиданд. 

Ниҳоят яке аз ташаббусҳои охирини Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаи об аз ҷониби аксарияти аъзоѐни Созмони милали муттаҳид 
пазируфта шуд, ки дар асоси он солҳои 2018-2028 даҳсолаи 
байналмилалии «Об барои рушди устувор» эълон гардид. Воқеан, 

ҳамаи ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон на танҳо ҷавобгў ба 
манфиатҳои миллии кишвар ҳамчунин он барои кулли давлатҳои ҷаҳон 
аҳамияти ҳаѐтӣ дорад. Ҷумҳурии Тоҷикстон бо чунин иқдомҳои худ 
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тавонист, таваҷҷўҳи ҷомеаи ҷаҳониро рўӣ масъалаи оби тоза ҷалб 

намуда, ҳаллу фасли онро ба мавзўи баррасии кишварҳои ҷаҳон табдил 
бидиҳад. Чи тавре, ки дар ин бобат вазири корҳои хориҷӣ Сироҷиддин 
Аслов қайд намудаанд: «Акнун бо роҳандозӣ шудани ташаббуси нави 

Президенти мо, яъне Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди 
устувор», солҳои 2018-2028 ин раванд ҳамчунон идома ѐфта, бо 
баргузории чандин нишасти ҷаҳонӣ ва амалӣ шудани даҳҳо лоиҳаву 
барномаҳои калонҳаҷм, назари ҷаҳониѐн ба мавзўи об бештар ҷалб 

хоҳад шуд. Дар айни ҳол, Тоҷикистон имкон пайдо мекунад, ки 
тарҳҳои обӣ ва гидроэнергетикии худро бо истифода аз майдонҳои 
васеи байналмилалӣ ба иҷро расонад ва дар ҳалли масоили ҷаҳонӣ 
нақш гузорад». 
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ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ВА ИҶЛОСИЯИ ХVI ШӮРОИ ОЛИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Тоҷикистони соҳибистиқлол, ки дар шароити ниҳоят мураккаби 
таърихӣ ташкил ѐфт, ҳаѐти навини худро оғоз намуд. Аммо дар чунин 

давраи ҳассос қувваҳои гуногуни сиѐсӣ бо дасисаи душманони беруна 
ва мансабхоҳиву ҷоҳталабии сиѐсатмадорони дохилӣ гирдиҳамоиҳо 
ташкил намуда, мардумро ба гурӯҳҳо, ба маҳалу минтақаҳо ҷудо карда, 
истиқлолияти кишварро зери хавф ва хатар гузоштанд. Бо дахолати 
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неруҳои  берунӣ, дар натиҷаи ин ҷудоиандозиҳо дар мамлакат оташи 

чанги шаҳрвандӣ аланга зад, ки садҳо, ҳазорҳо одамони бегуноҳро ба 
комаш кашид. Хонаву манзилҳо сӯхтаву мардуми зиѐд бесарпаноҳ ва 
гуреза гардиданд. Ҷанги шаҳрвандӣ боиси курбониҳои азими ҷонӣ, 

талафоти зиѐди молӣ ва маънавӣ гашт. Ҳукумати онвақтаи фалаҷшудаи 
Муросои Миллӣ пеши ҷанги хонумонсӯзро гирифта натавонист. Аз 
рӯзҳои аввал ин ҳукумат дар зери фишори сахти  қувваҳои муҳолифин 
амал карда, барои ба эътидол овардани вазъи сиѐсӣ ва хомӯш 

гардонидани ҷанги дохилӣ кореро анҷом дода натавонист. Баръакс, 
домани ҷанги васеъ гардида, муқовимати мусаллаҳонаи  тарафҳои 
дигар бартараф намешуд. Ҳазорҳо тоҷик рӯ ба ғурбат оварданд. Ин 
буд, ки Ҳукумати Муросои Миллӣ нафақат аз тарафи аксарияти аҳолии 

Тоҷикистон дастгирӣ наѐфт, балки аз ҷониби дигар давлатҳо низ 
эътироф нагардид. Пояҳои асосии давлатдори фалаҷ шуда, 
қонуншиканӣ ва бесарусомониҳо кишварро фаро гирифтанд. Ин ва 
дигар омилҳои сиѐсӣ боис гаштанд, ки Ҳукумати Муросои Миллӣ дар 

ҳайати пурра ба истеъфо равад. Бинобар ин, зарурати воқеии давлат 
намудани Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии ва ташкили ҳукумати нави 
қонунӣ ба миѐн омад. 

Маҳз дар ин давра табақаҳои гуногуни ҷомеа  бо иснод ба хирад 

ва фарҳанги халқ дар назди намояндагони худ дар ҳокимияти олии 
намояндагӣ ва қонунгузори мамлакат – Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо қатъияти том масъала гузоштанд, ки пеши роҳи ҷанги 
шаҳрвандӣ ҳарчи зудтар гирифта шавад. Иродаи халқ бечунучаро 

бартараф кардани зуҳуроти зиддиконститутсиониро талаб мекард. Дар 
ин вазъ равшан буд, ки баргузории иҷлосияи навбатӣ дар пойтахт– 
шаҳри Душанбе ба иллати набудани таъмини амнияти депутатҳои  

халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ғайриимкон аст. Аз ин сабаб, Раѐсати 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор кард, ки Иҷлосия дар шаҳри 
бостонии Хуҷанд доир гардад. 

Бояд ба эътибор гирифт, ки ин Иҷлосия барои бартараф намудани 

душвориҳое, ки ба миѐн омада буданд, нақши бузург бозид. Аз ҳама 
кори муҳиме, ки Иҷлосия анҷом дод, роҳбари сиѐсии кишварро 
интихоб кард. Вакилони халқ бо дарки масъулияти бардушдошта ва 
тақозои ваъияти ба амаломада ба ҷои идоракунии президентӣ 

идоракунии парлумониро ҷонибдорӣ намуданд. Дар ин чорабинӣ 
интихоби раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид 
ва бо аксарияти овозҳо Эмомалӣ Раҳмон ба ин мансаби олӣ интихоб 
шуд. Намояндагони халқ Эмомалӣ Раҳмонро бо назардошти қобилияти 
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кордонӣ, ҳақталошӣ ва ватандӯстӣ бо амри дилу виҷдон  интихоб 
намуданд. 

Дар ин бора Ғайбулло Икромов номзади илми таърих, мудири 

кафедраи таърих ва назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии 
забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода дар мақолааш бо номи 
«Нақши Иҷлосияи тақдирсоз дар рушди давлатдорӣ» аст, чунин иброз 
менамояд: Иштирокчии куҳансоли Иҷлосияи таърихӣ ду карат 

Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ Абдуғаффор Самадов дасти раиси 
навинтихобгардидаи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон – Эмомалӣ 
Раҳмонро бо меҳру муҳаббат фишурда чунин гуфта буд: «Писарам, 

умеди тамоми Тоҷикистон ба шумост! Шуморо мо дар давраи мушкилу 
сарнавиштсоз роҳбари мамлакат интихоб намудем. Дили ҳамаи мо 
гувоҳ бар он аст, ки пайи қадами Шумо файзбор меояд». 

Роҳбари ҷавони мамлакат дар ҷавоб даст болои сина гузошта, 

чунин иброз намуд: «Падар, як роҳ моро ба мурод мерасонад. Ин сулҳу 
салоҳ аст»[4, c.118]. 

Барои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи 

душвортарини фаъолияташ   дар мақоми сардори давлат марҳилаи  
роҳбари Шӯрои Олии ҷумҳурӣ будан, яъне аз ноябри соли 1992 то 
ноябри соли 1994 буд. Дар ин солҳои барои кишвар душвортарин, 
ҳамзамон ӯ маҷбур буд, ки бо мухолифони силоҳбадаст мубориза 

барад. Мақомоти марказии ҳокимияти давлатиро барқарор созад, 
аҳолиро ба маъводи ғизоӣ таъмин намояд, хоҷагиҳо, мактабҳо ва 
беморхонаҳои дар айѐми ҷанг харобгардидаро барқарор созад, бо 
кишварҳои хориҷӣ гуфтушунидҳо гузаронида  ва ба бисѐр масъалаҳои 
дигар шинос шавад. 

Хангоме, ки Тоҷикистон дар вазъи номуайяну ғуборолуд қарор 

гирифт, ҷанги мудҳиши шаҳрвандӣ тамоми дастгоҳи сиѐсату иқтисодро 
бекор намуд ва як кишвари бесомон бо ҳукумати нотавон, бо саноату 
иқтисоду кишоварзии хароб, бо аҳолии гурезону парешон боқӣ монд. 
Зиндагии иҷтимоӣ аз рӯи рушду пешрафт ва маънавиѐту иқтисодиѐт ба 

нуқтаи фарҷом расида буд. Замон ва таърих  сабки ҷадиди ҳокимият ва 
шахси қудратмандро тақозо дошт, ки ба қавли Хоҷа Ҳофиз - «фалакро 
сақф бишкофему тарҳи нав дара андозем». 

Дар чунин вазъи нобасомон шаҳрвандони тамоми манотиқи 

кишвар ба ҳайси  сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ тавассути 
вакилони халқ дар мақоми олии намояндагии мамлакат бо дифоъ ва 
ҳаққу ҳуқуқи худ дар бунѐди давлатдорӣ муваффақ шудаанд, ки барои 
барқарорсозии давлатдорӣ ва таъмини қонуният, сулҳ ва ризоияти 

миллӣ 16-ноябри соли 1992 дар Қасри Арбоби шаҳри Хуҷанди бостонӣ 
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Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати 

дувоздаҳум) баргузори гардид. 
Дар айѐми баргузории Иҷлосияи шонздаҳуми Шӯрои Олии 

Тоҷикистон дар қасри овозадори Арбоби шаҳри Хуҷанд, замоне, ки 

ҳоло сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон мақоми Раиси комиҷроияи 
вилояти Кӯлобро бар дӯш доштанд, зимни муҳокимаи масъалаи авзоъи 
Тоҷикистон аз минбари ин анҷумани саодатофар пайки наҷот ва орзуи 
расидан ба сулҳу суботро бо итминон ва бовар ба нерӯи ақлонии 

миллати хеш баѐн доштанд: «Ба ҳеҷ кас ва ҳеҷ қуввае қисмат кардани 
Тоҷикистони азиз муяссар намегардад. Онҳое, ки ба зӯрии яроқ сари 
қудрат омадаанд ва ҳокимияти конститутсионро ғасб кардаанд, 
лаънатзадаи халқ ҳастанд. Мо омода ҳастем ва қувваи кофӣ дорем, ки 

ба онҳо муборизаи беамон барем». Дар он фурсатҳое, ки толори 
иҷлосия ҳанӯзам аз хархашаву баҳсҳои мухталиф, сару садоҳо лабрез 
буд, бори нахуст фазои сукуту оромии таҳаммулборро соҳиб шуд ва 
ҳатто аксаран андаруни қалбҳояшон нидо дар доданд, ки кош дар 

чунин марди ҷасур ва соҳибифтихор ва мутмаин бар қудрати худу 
миллати хеш соябони сари халқ гардад. Чун дар ҳарфу ҳиҷои вакили 
мардумӣ Эмомалӣ Раҳмонов эътимод ва бовар, огаҳӣ аз таҷрибаҳои 
таърихии миллат ва андешаи муттако дар ин андӯхтаҳои таърихӣ 

нуҳуфта буд, ки метавонист маҷмӯан роҳеро барои фардоҳо чароғон 
кунад. Ба иқболи мардуми тоҷик ҳамин тавр ҳам шуд ва ба қавли 
маъруфи тоҷикон фариштаи омин дар гузар буда, ки вакилон якдилона 
садои ниҳонии қалбии хешро ба берун кашиданд ва бо ҳамовозии 

самимона раҳнамову ҳодии асили миллат – Эмомалӣ Раҳмонро соябоне 
ҳақиқӣ бар сари миллати хеш пазируфтанд. Сарвари тозаинтихоб дар 
аввал фурсати раҳнамоии худ ба мардуми шарифи Тоҷикистон бо 

муроҷиати бародарона ва фарзандона изҳор дошт, ки халқи мо имрӯз 
душвортарин ва фоҷиатноктарин давраҳои таърихи хешро аз сар 
мегузаронад. 

Халқи Тоҷикистон дар марҳилаи наву тақдирсоз симои роҳбари 
худро дар шахсияте медид, ки он бевосита аз байни халқ баромада ва 
барои халқ дар шароити гузариш  фаъолияти пурмасъулиятро ба душ 
гирифта метавонад. Эмомалӣ Рахмон ҳамчун вакили халқ, ки дар байни 

зиѐда аз даҳ номзад интихоб гардида буд, ҳамеша ба ростгўӣ, 
хақиқатҷӯӣ, серталабӣ нисбат ба худ ва дигарон дар ҳамаи иҷлосияҳои 
Шўрои Олӣ нақши аввалиндараҷа мебозад.  

Дар ин ибороти софу содда, ки дар фазои ғуборолуди яъсу 
ноумедиҳо бо ихлосу муҳаббат, бо имону эътиқод садо дод, як ҷаҳон 
маънӣ ва калиди кушоиши ҳама мушкилот нуҳуфта буд. Ин нидои 



306 

Сарвари навқирони тоҷикон на танҳо паѐми оштиву созиш миѐни 

бародарони ҳамтан ва ҳамимон, балки занги бедорӣ, фасли бозгашт ба 
асолати зиндагӣ, фасли эҳѐи иқтидори рӯҳоние буд, ки миллати 
тоҷикро дар дарозои ҳазорсолаҳо зиндаю поянда медошт. Гардиши 

айѐм, ки доваре холис ва мунфису одил аст, собит намуд, ки фарҳанги 
сулҳ дар ниҳоди маънавӣ, ҷаҳоншиносӣ ва иродати ахлоқиву инсонии 
Эмомалӣ Раҳмон асли зиндагисозе аст, ки дар рисолат ва сиѐсати 
давлатдории ӯ мувозинату оромишро дар вуҷуди ҳар инсон, дар ҳастии 

ҷамъият ва дар муносиботу муомилот бо қавму миллатҳои дигар 
меҳвари ҳама пирӯзиҳо ва паиндорҳои нек ба шумор меравад. 

Ичлосияи ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан 
иҷлосияи таърихи буда, боиси ифтихори ҳар шахси ватандӯсту худогоҳ 

ва ниҳоят миллати тоҷик мебошад. Зеро замоне, ки Иљлосияи ХVI 
Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешуд, бисѐр замони 
ҳассос ва вазнин буд[1, 221]. 

Ичлосияи ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати 

дувоздаҳум) воқеъаи бузургест, ки дар таърихи навини мо ва дунѐ 
ҳамто надорад ва мо маҳз ба шарофати он ба ҳаѐти осоиштаву 
созандагӣ расидем. Ҳар қадар, ки вақт моро аз ин Иҷлосияи тақдирсоз 
дур мебарад, ҳамон қадар аҳамияти бузурги таърихиву сарнавиштсози 

он барои давлату халқи Тоҷикистон бештар аѐн мегардад. Бо итминони 
комил метавон гуфт, ки рушд ва таҳкими давлатдории навину 
истиқлолияти воқеии Тоҷикистон, якпорчагии он, ваҳдати миллӣ ва 
истиқрори сулҳ дар сарзамини бостониамон, амалӣ кардани ислоҳоти 

сиѐсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ дар роҳи бунѐди ҷомеаи шаҳрвандӣ аз 
Ичлосияи  ХVI Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ибтидо мегиранд. 
Аз ин  рӯ, омӯхтан ва пос доштани таърихи ин Иҷлосия барои ҳар яки 

мо, наслҳо ва ҷомеъаи имрӯзаю оянда ниҳоят муҳим, ибратомӯз ва 
қарзи фарзандию ифтихори ватандорӣ ба ҳисоб меравад. 

Хулоса, мардуми мамлакат, роҳбарони мақомоти марказӣ ва 
маҳаллӣ барои он ҳам дар атрофи Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид шуданд, 

ки медиданд амали ӯ бо гуфтораш, ки дар нахустин суханрониаш баъд 
аз интихоб шудан ба вазифаи Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон гуфта буд: «ман њатто ҷонамро барои сулҳ дареғ 
намедорам», тавъам аст ва мардум ӯро гоҳе дар м интақаҳои ҷангзада 

медиданду гоҳе дар ҳалқаи коргарон ва гоҳе мешуниданд, ки ба 
гуфтушунид бо сардори силоҳбадастоне рафтааст. 
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ТЕРРОРИЗМИ ЭЛЕКТРОНЇ ВА ФАЗОИ ИТТИЛООТИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Яке аз типњои терроризми байналхалќї, ки нисбатан љавон аст ва 
зуњуроти вазнини љамъиятї ба њисоб меравад, кибертерроризм 
мебошад. Чуноне ки маълум аст, терроризм њамчун зуњурот љинояти 
байналњалќї мебошад ва ин ба њама намуду типњои вай, алалхусус ба 
кибертерроризм ѐ терроризми электронї дахлдор мебошад. Тањлили 
љараѐнњои љањонї нишон дод, ки тањдиди терроризми электронї сол ба 
сол зиѐд мегардад. Инро бе њеч шакку шубња пешгўї кардан мумкин 
аст [8, 163]. 

Маълум, ки наќши асосиро дар фаъолияти сохторњои њокимияти 
давлатї ва амнияти миллї институтњои љамъиятї бозї мекунанд, яъне 
яке аз сохторњои рахнапардози инфрасохтори трансмиллии давлатњои 
љањон дар замони муосир ба шумор мераванд. Ҷањонишавии 
иќтисодиѐти муосир, пайвастшавии он бо технологияњои нави 
иттилоотї – телекоммуникатсионї ва иттилоотикунонии соњањои 
њаѐтан муњими љамъият, дар мисоли алоќа, энергетика, системањои 
нигоњдошти нафт ва газ, маблаѓгузорї ва системаи бонкї, мудофиа ва 
амнияти миллї ва инчунин сохторњои таъминоти фаъолияти босамари 
коргузории вазоратњо, кумитањо ва гузариши онњо ба методњои 
идоракунии электронии равандњои технологї дар истењсолот ба фикри 
мутахассисони варзидаи љањонї сабаби сар задан ва пањн гаштани 
кибертерроризм мегардад. 

Ин тањдиди назариявї нест. Чуноне, ки дар конфронси соли 2006 
дар Вашингтон дар мавзўи муаммоњои њимоя аз кибертерроризм 
Ричард Кларк – њамоњангсози амнияти дохилї ва њимоя аз 
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террористони резиденсияи роњбари давлати ИМА гуфта буд: «Перл-
Њарбори электронї назария нест, балки њаќиќат аст». Терроризми 
компютерї тањдиди љиддї ба амнияти миллии њамаи давлатњо, ба 
сохторњои бонкї, наќлиѐт ва энергетика, инчунин ба маќомоти 
њокимияти давлатї ва сохторњои хусусии кишварњо, ба монанди ИМА, 
Фаронса, Љопон, Ингланд, ба технологияњои муосири љањонї, 
алалхусус Интернет дорад, тањдид мекунад [5,44]. 

Имрўзњо гуфтан мумкин, ки Интернет тамоми давлатњои дунѐро 
фаро гирифтааст. Бо истифодаи технологияњои муосир ба монанди 
таљњизоти мобиливу радифї, метавон аз њама ќисмати курраи замин ба 
Интернет пайваст шуд. Агар дар бораи инфрасохтори умумиљањонї 
њарф занем, пас Интернет зиѐда аз 180 давлати дунѐро фаро 
гирифтааст.  

Дар зери мафњуми «кибертерроризм» њаракате фањмида мешавад, 
ки бо тезташкилии системањои информатсионї ва тавассути он тањдид 
ба њаѐти одамон, расонидани зарари калон ѐ дигар њаракатњои ба ин 
монанд, вайрон кардани амнияти љамъиятї, тарсонидани ањолї таъсир 
ба маќомоти њокимиятї ва дигар фаъолиятњое, ки бо чунин маќсад 
содир карда мешавад, фањмида мешавад.  

Хусусияти хоси кибертерроризм ва фарќияти вай аз 
киберљинояткорї дар он аст, ки вай кушоду равшан ва васеъ пањн 
карда мешавад. Кибертерроризм ин хатари бузург барои инсоният 
мебошад, ки онро бо терроризми ядрої, бактериологї ва кимиѐвї 
муќоиса намудан мумкин аст. Дар робита ба ин дараљаи тањдиди он аз 
љињати нав буданаш то охир дарк ва омўхта нашудааст. Таљрибае, ки 
имрўз љомеаи љањонї дар ин соња дорад, исбот менамояд, ки њамаи 
давлатњои дунѐ дар пеши роњи он беамниятанд. Алалхусус, 
кибертерроризм њудуд ва сарњадњои давлатї надорад. Кибертеррорист 
метавонад тањдидашро ба њама системањои давлатњои дар ќитъањои 
гуногуни курраи замин воќеъбуда расонад. Дарѐфт ва бартараф 
намудани кибертеррорист хеле душвор аст, зеро ў дар раванди 
иљроиши љиноят ќариб, ки изи худро намегузорад. Агар инро бо њаѐти 
воќеї муќоиса намоем, маълум мегардад, ки љинояткор изњои бисѐреро 
дар љои љиноят мегузорад. Барои маќомоти ќудратї амалиѐти 
террористие, ки бо воситаи шабакаи љањонии Интернет содир карда 
мешаванд, ташвишовар аст. Чуноне ки ФБР ќайд менамояд, аз 
маъхазњои кушод технологияњои яроќи биологї, кимиѐвї ва њатто 
ядроиро дастрас намудан мумкин аст, ки бо воситаи он террористон 
метавонанд яроќи худро ихтироъ ва истењсол кунанд. 

Бо воситаи шикастани сайтњо кибертеррористон метавонанд 
маълумотњои махсуси пинњониро соњиб шаванд. Дар шабакањои бисѐре 
аз маќомоти давлатї маълумоти махсуси махфї нигоњ дошта мешавад, 
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масалан, схемањои коммуникатсияњои зеризаминї ва бевосита онњо 
метавонанд ба почтањои (сањиба) шахсии одамон то имконоти алоќаи 
электрониашон роњ  ѐбанд. Аз нишони хона то раќами телефони 
мобилї ва маълумоти мухтасар дар бораи шахсият, њатто ба кортњои 
кредитї, ки ба ин восита дуздидани пул имконпазир аст. Мувофиќи 
маълумоти экспертони Шўрои Аврупо танњо дуздї аз кортњои кредитї 
њамасола ќариб 400 млн. доллари ИМА-ро ташкил медињад. Зарар аз 
вирусњо ќариб 12 млрд. доллари ИМА буда, вайрон кардани њуќуќи 
соњибмулкї ќариб ба 250 млрд. ИМА баробар мебошад [8, 165]. 

Мувофиќи изњороти директори Маркази Њимояи Инфрасохтори 
Миллии ФБР ИМА, Роналд Дика, ки дар сайти расмии коргоњаш 
баровардааст, дар дунѐ шакли нави терроризм ба вуљуд омадааст, ки он 
кибертерроризм мебошад. Онњо компютер ва шабакаи алоќаро барои 
вайрон намудани ќисматњои инфрасохтори миллї ва расидан ба 
маќсадњои худ истифода мебаранд. Мо њар рўз ба њуљумњои компютерї 
ба ташкилотњои њукуматї рў ба рў мешавем. Љои нозуктарини ИМА ин 
васеъ шудани талабот ба системањои компютерї ва технологияњои 
информатсионї мебошад. Ин њатто ба раќибони мо хуб маълум аст, 
масалан, ду афсари чинї китоберо нашр намуданд, ки дар он љињати 
таъсир ба иќтидори њарбии ИМА бо тариќи кибератакањо ва вирусњо 
нишон дода шудааст. Имрўзњо як ќатор ташкилотњои террористї ин 
воситаро барои пур намудани њисоби худ истифода мебаранд. Дар 
бобати кўшиши шикастани сайтњои расмии давлатии ИМА бошад, 
гуфтан љоиз аст, ки њисоб кардани он хеле душвор мебошад. Танњо дар 
се соли охир ба намояндагињои расмии интернетии њукумати ИМА 
зиѐда аз як миллион атакањо ба љо оварда шуданд.  

Назар ба террористи оддї, ки барои ба маќсад расидан маводи 
тарканда ва яроќи оташфишонро истифода мебарад, кибертеррорист 
барои расидан ба маќсад технологияњои муосири информатсионї, 
система ва шабакањои компютерї, барномањои махсуси таъминотї ва 
захирањои информатсионии сайтро барои вуруд шудан ба системањои 
компютерии ташкилотњои мухталиф истифода мебарад. Пеш аз њама, 
ин закладкањои барномавии компютерї, ки маълумотро ѐ медуздад, ѐ 
ин ки кўр мекунад, вирусњо, «бомбањои мантиќї», барномањои троянї, 
сниффер-барномањо ва дигар намудњои яроќи информатсионї 
мебошанд.  

Вируси компютерие, ки 1 майи соли 2000 дар ќитъаи Осиѐ сар дода 
шуд ва бо номи  ‚I lovӯ yoғ‛ ба Интернет ворид гашт, бо суръати 
нињоятан баланд ба курраи замин пањн шуда, кору фаъолияти 
сохторњои њукуматї, парламентњо, корпоратсияњо ва компанияњои 
хусусии бисѐр давлатњоро боздошт. Пентагон бо њамкории 
ташкилотњои хусусї дар самти амнияти компютерї корро оѓоз намуда, 
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барои сохтани алайњивирус кўшиш ба харљ дод. ФБР-и ИМА бо тезї 
парвандаи љиноятї оѓоз карда, тафтишотро дар ин самт оѓоз намуд. Бо 
маълумоти ФБР Бюрои миллии тафтишотии Филиппин барои дастгир 
намудани хакере, ки вируси ‚I lovӯ yoғ‛-ро ба шабакаи Интернет сар 
додааст ва дар наздикии шањраки Манила зиндагї доштааст, чорањои 
мушаххас андешид. Мувофиќи бањодињии гурўњи амрикоии ‚Компютер 
экономик‛ вируси ‚I lovӯ yoғ‛ ин акти кибертерроризм ба шумор 
рафта, аз њама љиддитарин дар таърихаш ба шумор меравад. Дар панљ 
рўзи аввали сар додани вирус зарари моддї дар њаљми зиѐда аз 6.7 
млрд. доллари ИМА расонида шуд. Имрўзњо тањдиди кибертерроризм 
хеле баланд шуда истодааст. Аз он асосан иќтисодиѐти ИМА зарари 
калон дида истодааст. Ин фикрро собиќ ѐвари президенти ИМА оид ба 
амнияти миллї ва собиќ котиби давлатии ИМА Кондолиза Райс изњор 
дошта буд: «Имрўзњо соњаи мавзеи кибернетикї яке аз ќисматњои 
иќтисоди мо гаштааст. Шумораи ањдњои тиљоратї, ки тариќи Интернет 
дар ИМА баста мешаванд, дар солњои охир ќариб ба 400 млн. доллари 
ИМА расидааст. Ба ѓайр аз ин мувофиќи гуфти Райс ќариб, ки њамаи 
соњањои хољагии давлат, ба монанди энергетика, наќлиѐт, алоќа ва 
сектори банкї шабакањои компютериро истифода мебаранд ва ѐ аз 
дуруст кор кардани онњо вобастаанд. Вайрон кардани кори ин 
шабакањо метавонад давлатро бекор кунад», гуфт дар баромадаш Райс 
дар форуми амнияти компютерї.  

Терроризми информатсионї аз криминали информатсионї фарќ 
мекунад. Терроризми информатсионї, пеш аз њама, маќсади дигар 
дорад, яъне њамоне, ки дар терроризми сиѐсї мушоњида карда мешавад. 
Љињати асосї дар тактикаи терроризми информатсионї дар он аст, ки 
он мекўшад, ки амалиѐти террористї оќибатњои дањшатовар дошта 
бошад ва васеъ дар байни ањолї пањн гардида, воњимаи калони 
љамъиятиро соњиб шавад. 

Раванди ҷаҳонишавї ба рушду такомули технологияи ВAO 
мусоидат намуда, доираи аудиторияи расонахои хабариро аз марзи 
давлатҳо ба берун кашонд ва боиси мавќеъ пайдо намудани субъектони 
иттилоотии нав дар фазои иттилоотии кишвар гардид. 

Имрӯз дар фазои иттилоотии Тољикистон воситаҳои ахбори 
оммаи хориљї на танњо сарчашмаи алтернативии иттилоот, балки 
иштирокчии фаъоли раванди иттилоотонї дар љамъият ба њисоб рафта, 
њадафњои стратегии давлатро бо истифода аз имкониятхои технологї 
ба амал татбиќ мекунанд. Иљрои ањдофи стратегї дар мисоли 
расонањои хабарии абарќудратњо, ки дар таъмини манфиатњои 
кишварашон нақши пешсаф доранд, аксаран тавассути гумроњсозии 

иттилоотї ва пахши иттилооти бардурӯѓ нисбат ба љањони сеюм сурат 
мегирад. Масалан, солњои охир воситањои ахбори оммаи Русия дар 
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робита ба Тољикистон гузориш медињанд, ки вазъи нигањбонии сарњади 
байни Тољикистон ва Афѓонистон нигаронкунанда буда, интиќолу 
ќочоќи маводи мухаддир нисбат ба солњое, ки масъулияти хифзи сарњад 
ба души афсарони пойгоњи 201-уми Русия ќарор дошт, афзоиш ѐфтааст. 
Њамин тавр, бо маќсади бозгардонии марзбонони рус ба марзи 
Тољикистон, пойдории њузури низомї ва бањрабардорї аз фурудгоњи 
низомии Айнї доирањои манфиатдори сиѐсї бо истифода аз 
фишангњои мухталиф, аз чумла пахши иттилоъ доир ба мављудият ва 
таљаммуи њар гуна гурӯњњои мусаллањ дар сарњади Тољикистону 
Афгонистон, созмонњои террористии тањдидгари суботи минтаќа, 
монанди Толибон ва Њаракати исломии Ӯзбекистон (ХИУ) ва ѓайра ба 
Тољикистон фишор оварданї мешаванд. Тањдилњо нишон медињанд, ки 
аксарияти хабарњои расонањои хабарии Русия доир ба Тољикистон дар 
мењвари хамин гуна мавзӯъњо чарх мезананд. Дар њамин хол, раванди 
муњољирати мењнатии шањрвандони Тољикистон ва шароити будубоши 
онњо дар Русия ба сурати фишанги асосии тањдиду фишор истифода 
мегардад, ки инро сиѐсатмадорони рус на ҳамчун иќдоми нољо, балки 
«коидаи бозии њалол» маънидод мекунанд. 

Бояд таъкид дошт, ки расонаҳои русиягие, ки дар Тољикистон 
фаъолият доранд ѐ тавассути моњвораву шабакаи интернет дастрас 
мегарданд, аксаран расонањои мустакил буда, зохиран ба Њукумати 
Русия тобеият надоранд. Аммо маълум аст, ки њама гуна воситаи 
ахбори оммаи ба истилоњ, мустаќилу бетараф, чи аз Ӯзбекистон бошад 
ва чи аз Русияву давлатҳои дигар, хоҳу нохоњ мавқеи Њукумати 
кишвари худро њимоя мекунанд. Ин расонањо дар замони бад будани 
муносибатњои расмї њарчи бештар ба танќиди миллати тољик 
мепардозанд. Дар шароити роњандозї гардидани маъракаи сиѐсї бар 
зидди ин ѐ он давлати дигар, аз љумла дар нисбат ба тољикон кулли ин 
расонањо љонибдори як андеша ва як мавқеъ мешаванд, ки аз як љињат 
барои љомеа ва расонањои хабарии ватании мо њам омӯхтанист. Яъне 
дар миѐни расонањои хабарии Русия њангоми инъикоси масъалањои 
дохилии ин кишвар ихтилофи назар зоњиран ба чашм расад њам, ваќте 
манфиатњои давлатї ва геополитикї ба миѐн медароянд, ихтилофњо гуѐ 
фаромуш мешаванд ва аз њама забонњо як сухан садо медињад. Дар ин 
њол, давлату њукумати Тољикистон расонањои худро, ки барои 
аудиторияи хориљї роњандозї кардааст, аз љумла ољонсии иттилоотии 
«Ховар», ТВ «Љањоннамо» ва шабакаи радиоии «Овози тољик»-ро 
љињати ба роњ мондани контрпропаганда бояд самаранок истифода 
намояд [9, 21]. 

Ба андешаи мо, мавќеи муассир доштани расонањои хориљї, 
бахусус ВАО-и Русия дар фазои иттилоотии Тољикистон аз як ќатор 
омилњо вобастагї дорад, ки дар сурати бартараф намудани онњо коњиш 
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додани хатари бархӯрдњои иттилоотї, ки тавассути расонањои хориљї 
роњандозї мешаванд, муяссар гардида, зарари иттилооти бардуруѓ як 
андоза пешгирї хоњанд шуд: 

1. Дар бештари њолатњо ба ВАО-и хориљї рӯ овардани хонанда, 
бинанда ва шунаванда аз руи маљбурї сурат мегирад. Аз ин рӯ, њама 

гуна кӯшишњо љињати мањдуд намудани озодии баѐн ва мављудияти 
ВАО-и ошкоргӯ ба афзоиши таъсиру нуфузи расонањои хабарии хориљї 
дар кишвар мусоидат мекунанд. Ба ин маънї, вакте ки аудитория 
имкони қонеъ намудани талаботи иттилоотии худро аз расонањои 
ватанї пайдо накард, ҳатман ба радиову телевизион ва дигар намуди 
расонањои хабарии хориљї мурољиат мекунад. ВАО-и ватанї бояд 
имконияти гуфтани мушкилотро дошта бошанд, ба њадде ки зарурати 
мурољиат ба ВАО-и хориљї боќї намонад. 

2. Мазмуну мундариљаи матолиби расонањои ватанї бењбудї 
металабад. Дар тӯли солњои соњибистиќлолї дар Тољикистон сензура аз 
миѐн рафта, матбуоти гуногунаќида ба вуљуд омад. Аммо хеле кам ба 
назар мерасад, ки нашрияе, ки манфиати умумимиллиро бо риояи 
меъѐрњои касбї дар сатњи љумњурї ба миѐн гузорад. Матлабњои 
танќидї зиѐд бошанд њам, мавзуи бањс дар аксари њолатњо аз доираи 
масоили фарњангиву маишї берун намераванд. 

3. Воситањои ахбори оммаи хориљї њодисоти Тољикистонро 
вобаста ба вазъи муносиботи байнидавлатї тањлилу инъикос мекунанд. 
Аз ин рў, бо маќсади обуранги мусбат гирифтани симои Тољикистон 
дар расонањои хориљї зарур аст, ки муносибатњои дипломатї байни 
кишварњо ба кадри имкон дар вазъи муътадил ќарор бигирад. 

4. Барои рањої аз таљовузи иттилоотии расонањои хориљї ВАО-и 
Тољикистон бояд пурќувват бошанд. Дар ин росто, мавзуи тарбияи 
кадрњои баландихтисосу забондоне, ки иќтидори њимояи манфиатњои 
давлатиро дошта бошанд, ањамияти хоса касб мекунад. 

5. Њамкории пайвастаи мансабдорони ватанї бо расонањои 
хабарии ватанї метавонад наќши муассири расонањои хориљиро дар 
Тољикистон коњиш дињад. Аммо воќеият нишон медињад, ки феълан 
мансабдорони сатњи гуногуни давлатї ба њамкорї бо расонањои 
хориљї моил буда, аз ибрози андеша ба ВАО-и ватанї бештар 
канораљуи мекунанд. 
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ТАШАККУЛЁБИИ АФКОРИ БЕГОНАПАРАСТӢ ДАР БАЙНИ 

ҶАВОНОН ВА ПАСОМАДҲОИ ОН 
 

Дар фарҳанг мафҳуми ‚радикализм‛ ҳамчун ‚қатъиятҷуӣ‛, 
‚қатъиятпарастӣ‛ шарҳ дода шуда, дар ҷомеа асосан вобаста ба 

табиати индивидуалии ҳар як фард дар амали ў ифода мегардад. Бо 
ибораи дигарон аз рўи табиати психологии инсонҳо он решаҳои 
генетикӣ ҳам дорад, баъдан дар зери таъсири муҳити иҷтимоии мавҷуда 
ва ташаккулѐфта (оила, мактаб ва дигар институтҳои иҷтимоии ҷомеа) 

бо рангҳои гуногун хурўҷ менамояд, ѐ тавре мегўянд, дар амали 
иҷтимоии шахс зоҳир мегардад. Барои ҷомеа он вақт моҳияти хоса 
пайдо менамояд, ки он характери гурўҳӣ ҳувайдо мегардад [1, 272]. 

Оид ба таърихи пайдоиши ин равия корманди илмии институти 
фалсафа, ҳуқуқ ва сиѐсатшиносӣ Калонзода А.Ғ. чунин ақида дорад: 

http://www.mmk.tj/
http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/stat/staty
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«ҳамчун мафҳуми илмӣ он дар Аврупо арзи вуҷуд намуда бошад ҳам, 

хоси ҳама гуна сохторҳои идораи ҷомеаи башарист. Ҳатто, дар замони 
шӯравӣ ин падида вуҷуд дошт, аммо он чандон аѐн набуд, зеро 
‚назорат‛ хело сахт буд, вале ниҳоят шурўи ислоҳоти сиѐсӣ ‚бозсозӣ‛ 
пардаро аз миѐн бардошт ва аѐн гардид, ки сиѐсатмадорони радикал – 
ҷудоиталаб ва радикал-миллатчиѐн дар тамоми қабатҳои мухталифи 
ҷомеа вуҷуд доранд, ҳатто дар сафҳои Ҳизби коммунистӣ ҳам, бо 

вуҷуди мавҷудияти сензура ва дигар шаклҳои фишор ба ҳар сурат он 
дар шакли нуҳуфта вуҷуд дошт. 

Аз ҳамин сабаб, ин падида мудом дар ин ѐ он шакли ‚хос‛ ва 

дараҷаҳои гуногун дар ҷомеа вучуд дорад. Ин тарзи тафаккур ва 
муносибати равонӣ нисбат ба воқеияти муҳити иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва 
иқтисодии ҷомеа дар аъмоли иҷтимоии аъзоѐни он (бахусус насли 
ҷавон) ташвишовар аст» [8, 68]. 

Тадқиқотҳои сотсиологии замони муосир аз он шаҳодат медиҳанд, 
ки инкишоф ѐфтани ин падида (дар шакли негативӣ) дар байни ҷавонон 
аз чунин сабабҳо иборат мебошад, ки онҳоро метавон манбаи асосии 
ташаккулѐбии тафаккури радикалӣ ҳисоб кард: аввал, ҳарос ва 

ноумедии ҷавонон нисбати фардои худ; дуввум, гирифта натавонистани 
маълумоти хуб, сеюм, хатари аз даст додани кор. 

Чунончӣ, аз пурсишномаи сотсиологҳо, ки дар он ҷавонон 
иштирок карданд, маълум гардидааст, ки 60 фисади ҷавонони 
хатмкунандаи мактабҳо ҳароси дар оянда бекор монданро доранд, 
ҳамин адад низ қайд намудаанд, ки дар оянда маълумоти хуб гирифта 

нахоҳанд тавонист. Дар ин баробар ашхоси аз авҷи порагирӣ ва ришва 
изҳори ҳарос намуда, 70 фисадро ташкил менамояд, мутаносибан 70 
фисад баландшавии нархҳо ва 80 фисад беқурбшавии пулро низ манбаи 
ҳарос ва ноумедӣ барои имрўз ва оянда қайд менамоянд. Ба ақидаи 50 

фисад хатари аз даст додани кор низ барои имрўзи ҷомеа хос аст. 
Агар бо ин мафҳум аз назари мазмун ва мундариҷа назар андозем, 

як навъи изҳори норизоӣ ба чизе, ҳодисае, амале ва ѐ қароре аст, ки дар 
шакл ва мазмунҳои мухталифи амали инсонҳо, махсусан, ҷавонон 

зоҳир мегардад. Зеро ки ҷавонон нисбатан серталабанд, дунѐи 
нуҳуфтаи орзуҳоеро мемонанд, ки ҳануз амалӣ нашудаанд ва онҳо 
тайѐранд барои амалӣ намудани он орзуҳо аз тамоми имкониятҳо 
истифода намоянд. Аз ин ҷо шурӯъ мешавад, эътироз ва зуҳури 

тафаккури радикалӣ дар аъмоли онҳо. Мутаассифона, имрўз дар 
ҷомеаи мо зуҳури радикализми сиѐсӣ – иҷтимоӣ (норизоӣ аз сиѐсат ва 
директиваҳои ҳокимияти идоракунанда ва мушкилоти иқтисодии 
ҷомеа), радикализми динӣ (дар ҷойи аввал гузоштани арзишҳои динӣ, 
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тарғиби шаклҳои мухталифи фанатизм ва ҷараѐнҳо, сектаҳои 

экстремистӣ) мутаносибан ташакулѐфта ба назар мерасанд. 
Бояд гуфт ки тамоюли инкишофи радикализми ҷудоихоҳӣ низ ба 

андозае дар байни насли ҷавон вуҷуд дорад, ки аз дараҷаи пасти 

инкишофи худшиносии миллӣ дар байни як теъдоди муяйяни онҳо 
шаҳодат медиҳад. Албатта омилҳои такондиҳанда, ки метавонад ба 
инкишоф ва ташаккулѐбии шакли негативии зуҳури радикализм 
оварад, ин пеш аз ҳама, тағйиркунии сохтори сиѐсии идораи ҷомеа, 

тағйирпазирии арзишҳо, мушкилоти ҷараѐни иҷтимоишавии насли нав, 
тарбияи нодуруст дар оила, дараҷаи пасти худшиносӣ, гирифтории 
маънавӣ ба «идеяҳои таҳмилӣ» ва амсоли инҳо аст.  

Қобили зикр аст, ки дар ҳама кишварҳои ноороми башарият 

кувваи асосии такондиҳанда ин ҷавонон ҳастанд. Бинобар он аз лиҳози 
равонӣ онҳо мутаносибан хело ҳассосанд ва категорияи фаъоли 
аҳолианд. Вазъи буҳронӣ дар ҷомеа, хоҳ нохоҳ имкониятҳои онҳоро 
барои худамалисозӣ маҳдуд намуда, барои истифодаи самараноки 

қувваҳои ‚акс‛ (сепаратистҳо, экстремистҳо, террористҳо, фанатҳои 
динӣ) роҳи васеъ мекушояд. Далели воқеӣ он аст, ки имрўз дар ҷомеа ин 
шакли тафаккур, самтгирии иҷтимоӣ ва ахлоқ дар байни ҷавонон дар 
шакли манфӣ (негатив) рўз аз рўз бештар авҷ гирифта истодааст, ки он 

аз мазмуни вазъи ҷории ҷомеа бармеояд. Аз ин ҷост, ки ҳамаи он 
мушкилоте, ки дар замони муосир ба назар мерасанд, минбаъд, 
метавонад ба густариши бегонапарстӣ дар байни ҷавонон оварда 
расонад. 

Аз ин лиҳоз, бояд роҳи ҳалли худро ба таври зинавӣ пайдо намояд 
ва аз доираи назари мақомоти лозим берун набошад. Ба нишони 
президент ва мақомоти давлатӣ, ки тавассути интихоби озод интихоб 
шудаанд, бўҳтонҳои афсонавӣ сохтан ва тафаккури оммаро вайрон 

намудан, ин бадтарин тарзи муносибат ва эҳтироми миллат ва ватани 
худ аст. Маҳз ҳамин гуна муносибат имконияти ба руҷӯи тафаккури 
радикалӣ дар ҷомеа бештар мусоидат менамояд. 

Ҳодисаҳои солҳои аввали 90-уми садаи ХХ ба ѐд биѐрем ва имрўзи 

ҷомеаро бубинем, яқин аст, ки ҷомеа дар як ҷой наистодааст ва он 
пешрафтҳо бараъло намоѐнанд, ҳоҷат ба баѐн нест, гарчанде 
мушкилоти мухталиф дар ҷабҳаҳои алоҳида, бахусус ҳимояи ҳуқуқӣ ва 
дастгирии иҷтимоии насли нав ҳанўз вуҷуд дорад, вале муноқишаю 

пофишорӣ ин роҳи ҳалли масъала нест. Чунончӣ, то инқилоби 
болшевикӣ ва муаррифии унсурҳои маданияти аврупоӣ пушидани 
шиму костюм, дур кардани фаранҷӣ аз сари занон ҷой надошт ва мо 
инро қабул кардем, магар ин хато буд? Чунин мисолҳо хело зиѐданд ва 

имрўз ҳам дар қабули унсурҳои мутаносибан озод ва барои мо роиҷ 



316 

ҳаросидан набояд. Бале, гўш кардани оҳанги класикии ‚Шашмақом‛ 

хело олӣ аст, аммо агар мо симфонияҳои Мотсарт ва Бетховенро низ 
дўст дорем ва бо камоли майл гўш кунем, аз ин ҷаҳонбинӣ ва фаросати 
ақлонии мо зиѐд мегардад, на кам. Маданият ва фарҳанги башарӣ бо 

гуногунрангӣ зебост, аммо он ҳамчун узви ягона барои ҳамаи 
инсонҳост (новобаста ба нажод, ранги пуст, дин ва миллат). 

Дуруст аст, ки барои ҷомеаи навбунѐди мо вазифаи асосӣ аз он 
иборат аст, ки бо руҷӯи бемайлони бегонапарстӣ дар шакли барои 

ҷомеа хатарнок роҳ надиҳем, то ки сатҳи он дар ҷомеа паст карда 
шавад ва дар як низоми муайян идора гардад, то он дар ниҳоят боиси 
таркиши иҷтимоию сиѐсӣ нагардад.  

Ҷиҳати паст кардан сатҳи инкишофи тафаккури радикаливу 

бегонапастӣ дар афкор ва аъмоли насли нав имкониятҳои бештари 
худамалисозиро барои ҷавонон муҳаѐ бояд намуд, барномаҳои махсуси 
маслиҳатӣ барои интихоби дурусти касби оянда дар байни ҷавонон 
қабул кард. Инчунин, бо мақсади гирд овардани идеяҳои нав ва 

омўхтани динамикаи тағйирпазирии масъала дар ҷомеа ташкили 
мизҳои мудаввар аз тариқи васоити ахбори умум, махсусан телевизион 
ва радио, гузаронидани конфросҳои илмӣ бо иштироки мутахассисони 
соҳа аз манфиат кам нахоҳад буд. Дар ин ҷода бояд мақомотҳои соҳавӣ 

кору фаъолият намоянд ва бо аҳли ҷомеаи шаҳрвандӣ робитаи қавӣ 
дошта бошанд.  

Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2000 то имрӯз 21 
маротиба бо Паѐми солонаи хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва дар маҷмӯъ ба кулли мардуми кишвар оид ба 

масъалаҳои муҳими сол ва дурнамои соли минбаъда муроҷиат ва 
суханронӣ намудаанд. Ин рӯйдод имрӯз дар ҳаѐти кишвар ба як 
маъракаи муҳими сиѐсии давлатӣ мубаддал гардидааст. Мӯҳтавои 
Паѐм аз лиҳози сохтор самтҳову масъалаҳои гуногуни сиѐсӣ, фарҳангӣ, 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва соҳаҳои асосии ҳаѐти кишварро дар бар мегирад. 
Боз ба таври ҷузъӣ назар намоем, он масъалаҳои маориф, тандурустӣ, 
ҷавонон, варзиш, занон, таълиму тарбия, мудофиа, сиѐсата хориҷӣ, 
беҳтар намудани сатҳи некӯаҳволӣ ва ғайраро дар бар мегирад. Аммо 

дар оғози Паѐм пеш аз баррасии вазъи соҳаҳои ҳаѐти ҷомеа, вазъи 
мавҷудаи баӣналмилалӣ ба таври мухтасар баѐн мегардад. 

Зеро вазъи сиѐсии ҷаҳони имрӯза, аз ҷумла давлатҳои исломӣ хеле 

муташанниҷ буда, таъсири он ба тамоми кишварҳои олам, аз ҷумла 
давлати мо расидааст. Барои ба чунин ҳолат расидани мамлакатҳои 
ҷудогона ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ манфиатдор 
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дониста мешаванд. Имрӯз олами ислом ба қатлу қитол, талаву тороҷ, 

ваҳшонияту даҳшат гирифтор шудааст ва аҷибтар аз ҳама он аст, ки 
тамоми корҳои ғайришаръӣ, балки аъмоли куфр аз номи дини мубини 
ислом анҷом дода мешавад. 

Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон иброз медоранд, ки «Паѐми 
имсола ба мақоми олии қонунгузори мамлакат ва мардуми шарифи 
Тоҷикистон дар шароити торафт мураккаб гардидани вазъи ҷаҳони 
муосир, густариш паӣдо кардани зуҳуроти ниҳоят хатарноки асри нав – 

терроризм ва экстремизм, вусъати бесобиқаи бархурди манофеи 
қудратҳо барои аз нав тақсим кардани ҷаҳон вобаста ба ин, боз ҳам 
печидаву муташанниҷ гардидани вазъи сиѐсии саӣѐра, инчунин шиддат 
гирифтани бӯҳрони молиявию иқтисодӣ дар бисѐр кишварҳои олам 

пешниҳод мегардад»[9, 7]. 
Ҳамаи ин воқеияту рӯйдодҳо ҳақиқатеро таъкид менамоянд, ки 

мушкилоти аср ва таҳдидҳои нав ба тамаддуни башарӣ мунтазам 
афзоиш ѐфта, амнияти давлатҳои хурду бузурги олам ва ҳатто тақдири 

тамоми аҳли башарро ба хатари ҷиддӣ рӯ ба рӯ сохтаанд. Ин ҳодисаҳо 
бори дигар исбот намуданд, ки терроризм ва экстремизм, аз як ҷониб, 
чун вабои аср хатари глобалии ҷиддӣ буда, аз ҷониби дигар, аъмоли он 
гувоҳ аст, ки террорист ватан, миллат ва дину мазҳаб надорад, 

ҳамзамон як таҳдиде ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҷони ҳар як сокини сайѐра 
аст. Ин зухуроти фалокатбор ҳеҷ умумияте ба дин, аз ҷумла дини 
мубини ислом надорад ва бо истифода аз номи ислом ба хотири 
ҳадафҳои сиѐҳу ғаразноки сиѐсӣ содир карда мешавад. 

Терроризм ва экстремизм яке аз муаммои асосии замони муосир 
буда, махсусан ҷавононро бо ҳар гуна ваъдаҳои бардурӯғи динию 
дунявӣ ҷалб намуда, онҳоро ба ҷараѐнҳои террористӣ сафарбар 
менамоянд. Террористҳо гурӯҳҳои хурде буда, ба ҷомеаи имрӯза бо ҳар 

гуна роҳ зиѐн мерасонанд. Дар ҳар як сомонаи сиѐсӣ, иҷтимоӣ, 
фарҳангӣ ва ғайра мавзӯи асосӣ ба пайвастани шаҳрвандон ба гурӯҳҳои 
тундрав равона шудааст, ки ин яке аз мушкилоти асосии ҷомеаи 
имрӯзаи мо мебошад. 

Ба оташи андешаи ботили ин гуна шахсон аз «Давлати исломӣ» 
cap карда, то толибону ҳизбҳои дигари ба номи «исломӣ» таъсир 
мерасонанд [10,1]. 

Дар замони муосир сафи низомиѐну ҷангиѐни гурӯҳҳои террористӣ 

аз ҳисоби ҷавонони ноогоҳу бесавод меафзояд ва ба назар мерасад, ки 
дар тамоми кишварҳо ҳамин гуна наврасони ба доми фиреб афтода кам 
нестанд ва онҳо ҷони худро бехабар аз мақсаду мароми роҳбаронашон 
қурбон мекунанд. Ба назар мерасад, ки ноогоҳӣ аз асолати фарҳанги 
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исломӣ ва камсаводӣ ҳамчун омили муҳими гумроҳшавии ин ҷавонон 
аст. 

Терроризм ба ягон дин, мазҳаб ѐ миллат хос нест. Барои он ки 

дини мубини ислом минбаъд ҳамчун манбаи зӯроварию фишор 
инъикос нагардад, бояд ба ҷаҳолат маърифатро муқобил гузошта, ба 
ҷои муқовимати тамаддунҳо гуфтугӯи тамаддунҳо ба роҳ монда шавад. 
То замоне, ки инсоният ба ҳамкорӣ ва гуфтугӯи судманд муваффақ 

нагардад, хатари терроризм ва ифротгароӣ боқӣ мемонад. 
Дар ин давраи ҳассос ҷавонон бояд бениҳоят хушѐр ва эҳтиѐткор 

бошанд. Ба эшон тарзи ҳаѐти солим, бидуни ҳар гуна ҷангу ваҳшоният 

тарғибу ташвиқ гардад. Таълиму тарбия тавре ба роҳ монда шавад, ки 
барои бекориву зоеъ рафтани вақти холӣ фурсат намонад. Бештар ба 
забономӯзиву ҳунармандӣ ҷалб гардида, дар оянда зиндагии шоиста 
намоянд.  

Дар ҳақиқат терроризм падидаи номатлуби замони муосир буда, 
фаҳмиши он дар содир кардани ҷиноятҳои вазнин, аз қабили қатлу 
куштори мардум, ба гаравгон гирифтани одамон, тарконидани 
иншоотҳои маишиву фароғатӣ, рабудани воситаҳои гуногуни нақлиѐтӣ 
ба сифати гарав ва амсоли он дониста мешавад. Экстремизм бошад, 
хислати ҷудоихоҳӣ, ифротгароӣ ва иғвоангезиро дар худ таҷассум 
намуда, бо терроризм алоқаи зич дорад. Бо ибораи дигар, оқибати 
экстремизм терроризм аст.  

Тоҷикистонро давлати ҷавонон ном бурдани Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ифодагари он аст, ки қувва ва 

иродаи ҷавонони кишвар бузург аст ва умед ба он баста мешавад, ки 
ҷавонони кишвар ин рисолати худро сарбаландона ва пурифтихорона 
иҷро менамоянд. Зеро қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи сиѐсати давлатии ҷавонон» ифодагари мақом ва таваҷҷӯҳи хосаи 
роҳбарият ба ин қишри ҷомеа мебошад [10,2]. Пас аз қабул шудани 
санади мазкур яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиѐсати иҷтимоии 
Тоҷикистон сиѐсати давлатии ҷавонон ташаккул ѐфт ва тарбия 

намудани инсони комил дар руҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ, 
садоқату орият, бофарҳангиву маданиятнокӣ оғоз гардад. Яке аз 
масъалаҳое, ки боиси нигаронии ҷомеаи кишвар гаштааст, коста 
шудани маърифату худогоҳии ҷавонон оид ба пос доштани таъриху 

фарҳанг, арзишҳои ахлоқӣ ва маънавии миллӣ, ноогоҳӣ ва сатҳи пасти 
маърифати ҷавонон мебошад, ки ин боиси гаравидани онҳо ба 
гурӯҳҳои иртиҷоӣ, зиѐд гаштани майли ҷавонон ба арзишҳои бегона 
мегардад. Бояд дар замири ҷавонон ҳисси баланди миллӣ, эҳсоси 

худшиносиву ватандӯстӣ, ахлоқи ҳамида, сабру таҳаммул, омӯзиши 
илму дониш ва касбу хунари муосир, ҷиддияту меҳнатдӯстӣ ва 
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эҳтироми волоияти қонун ташаккул ѐбад. Ҷавонон дар оянда ҳамчун 
намояндагони сазовор ва шоистаи миллати хеш Ватани азизро дар 
арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ карда, рисолати таърихӣ ва эҳсоси масъулияти 

хешро дар баробари ниѐгони гузашта, ҷомеаи имрӯза ва наслҳои оянда 
амиқ дарк намоянд, ба хотири таҳкими давлату давлатдорӣ, ҳифзи 
дастовардҳои даврони истиқлол, ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва рушди 
минбаъдаи иҷтимоиву иқтисодӣ тамоми нерӯи ақлониву ҷисмонии 
худро равона созанд. 

Бояд қайд намуд, ки ҷавонон яке аз қишрҳои осебпазири ҷомеа ба 

ҳисоб мераванд ва гурӯҳҳои сиѐсиву динӣ ба хотири амалӣ намудани 
манофеи сиѐсиву геополитики хеш аз ин гурӯҳ самаранок истифода 
менамоянд. Чихеле ки муҳаққиқи тоҷик Шаъбонов Н.Н. қайд 
менамояд: «Ҷавонон ҳамчун гурӯҳи муайяни ҷамъиятӣ барои ҳокимият 

ва ҳукумат метавонад ҳамчун қувваи ҳимоятгар, таҳрикдиҳанда ва ѐ 
муқовиматкунанда аз ҷониби ҳизбу ҳаракатҳо ва ҳатто шахсони 
алоҳида истифода гарданд». Инқилобу бетартибиҳое, ки вақтҳои охир 
дар давлатҳои гуногун ба вуқуъ омада истодааст, на аз ҷониби 

калонсолон, балки қисми асосии онҳоро ҷавонон ташкил медиҳанд. Ё 
қисми азими ҳайати бо ном «давлати исломи»-ро асосан ҷавонон 
ташкил медиҳанд, ки сабаби асосии воридшавии онҳо ба чунин 

созмонҳои ифротии динӣ паст будани саводи динӣ ва ҷаҳонбинии тангу 
торик мебошад. Сабабҳои шомил гардидани ҷавонон ба ҳизбу 
созмонҳои ифротӣ ва паҳн гардидани таассуб дар байни ҷавонон омили 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ, маърифатӣ, динӣ ва ғайра дорад, ки умуман хатари 

созмонҳои ифротиро барои миллати тоҷик, ҷомеаи тоҷик, давлати 
Тоҷикистон ва умуман аҳли башар бисѐр ҷиддӣ буда, бетарафӣ ва 
бепарво будан нисбат ба ин падида оқибатҳои ниҳоят бад дорад. 
Хосатан бо дарназардошти фарҳангу анъана, шакли диндорӣ, шароити 

иҷтимову иқтисодӣ, сиѐсиву геополитикӣ, мушкилоту хатарҳои 
минтақаи Осиѐи Марказӣ паҳн гардидани ифротгароии динӣ 
мушкилоти зиѐдро ба миѐн меорад. Бо ҳамин маънӣ, пешниҳоди 
Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оиди соли 2017 эълон 

намудани «Соли ҷавонон» дар доираи Созмони ҳамкории Шанхай 
бисѐр бамаврид ва муҳим мебошад. Имрӯз дар ҳақиқат вақти он 
расидааст, ки ба ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардад, то ин қишри 
ҷомеа ба самти созандагӣ, бунѐдкорӣ, суботофарӣ ва рушди ҷомеа 

сафарбар шаванд ва ба сӯи харобкорӣ, ифротгароиву тундгароӣ ва 
терроризм майл намудани онҳо пешгирӣ карда шавад. Барои ин кор, 
албатта заҳмату кӯшиши бештар, барномаи таълимӣ-маърифатии 
пухтаву санҷида ва сармоягузории зиѐд лозим мебошад. Бояд қайд 

намуд, ки масъалаву мушкилоти ҷавонони кишварро ба таври умумӣ 
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дар якҷоягӣ хулоса ва баҳогузорӣ кардан душвор ва нодуруст аст. Зеро, 

имрӯз ҷавонони тоҷик ҳамонҳое ҳастанд, ки дар мактаб мехонанд, дар 
донишгоҳ таҳсил мекунанд, дар соҳаҳо ва сохторҳои давлатию 
ғайридавлатӣ кор мекунанд ва ниҳоят, дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор 

доранд. Ин тақсимбандиҳо аз як тараф зинаҳои алоҳидаи камолоти 
ҷавонон буда, ҳар яки ин бахшҳо масъалаҳо ва мушкилоти худро 
доранд, ки ҳаллу баррасии ҷудогонаро мехоҳанд.  

Зимнан, ҳалли мушкилоти як соҳа бевосита ѐ бавосита таъсири 

хешро ба соҳаҳои мухталиф мерасонад. Агар мушкилоти ҷавонон 
имрӯз қадам ба қадам ҳалли худро наѐбанд, ҳукумат ба он диққат 
надиҳад, баъди чанд сол метавонад он ба сари ҷомеа мушкилоту 
масъалаҳои сангинро ба вуҷуд орад. Зеро ҷавонон ва умуман инсонҳо, 

маъмулан вақте дар зиндагӣ муваффақ шуданд, дар бештари ҳолат 
худро сабабгор медонанд ва агар рафту соҳиби зиндагии хуб нашуданд, 
на худро, балки ҳукумату давлатро сабабгор мешуморанд ва қаҳру 
ғазаби худро бо роҳҳои гуногуни қонуниву ғайриқонунӣ ифода 
мекунанд. 
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ТАШАККУЛИ МАДАНИЯТИ СИЁСИИ ҶАВОНОН ДАР 

ЉУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар Паѐми Президенти кишвар, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки санаи 26-уми декабри соли 
2019 ироа гардида буд, 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.  

Дар мавриди рушди љавонон ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки 
онро ба таври муфассал ифода намудан лозим мебошад. 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 нерӯи 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. 
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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. Маќом ва наќши љавонон 
дар бунѐди давлатдории муосир ба сифати як нерўи нињоят 
пуриќтидори бунѐдкор ва пешбарандаи њаѐти љомеа шинохта ва 
эътироф шуданд. 

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 љавонони љумњуриро эњсос мекунам. 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, 272]. 

Таваљљуњи бевоситаи Пешвои миллат Эмомалӣ 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, 34].  

Суханронии Эмомалӣ 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. 
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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, 88]. 

Воќеаи фаромўшнашавандаи таърихи сиѐсии љавонон мулоќоти 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалӣ 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 Эмомалӣ 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 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» [3, 88].  

Бо назардошти даъвати СММ, талаботи замон ва амалӣ 
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 чорањои бењтар намудани кор бо љавонон» 
дар бораи таъсис додани Кумитаи кор бо љавонони назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ќарор ќабул кард [5, 2]. 

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 
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муќаддастарини давлату давлатдорї дарк намудан ва эњтиром 
гузоштан вазифаи муњими љавонон ба шумор меравад. 

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 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.  

Хулоса, дар шароити ба вуљудомадаи таърихї, таъмини суботу 
амнияти миллї, шинохти ҳифзи суннату арзишҳои миллї, омўхтану 
тадбиќ намудани дастовардҳои илмиву технологии давлатҳои 
пешќадам дар кишвар ва ниҳоят бунѐди љомеаи шаҳрвандии пешрафта, 

омилҳои муҳим дар ҳифзи соҳибистиќлолии 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 
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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 омўзиши љиддї ќарор дињем‛ [7, 
14].  

Тарбияи тафаккури сиѐсии љавонони донишљўѐн, магистрантон ин 
раванди маќсаднокӣ ба вуљуд овардани малакаву дониш дар љавонони 
донишљў 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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МАВҚЕИ ҶАВОНОН ДАР ГУСТАРИШИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ 

ДАВЛАТӢ, ВАҲДАТИ МИЛЛӢ ВА СУЛҲУ ОРОМӢ ДАР 

ТОҶИКИСТОН 
 

Интињои асри ХХ ба таърихи бисѐр халќу миллатњо, аз љумла ба 
таърихи халқи тољик таѓйироти куллї ворид сохта, гардиши таърихӣ 
онњоро соњибистиќлол намуд. 

Ҷумҳурии Тољикистон аз оғоз роњи бунѐди давлати демократию 
њуќуќбунѐд ва дунявиро пеша намуд. Ин роњи ягонаи дуруст мебошад, 
ки бо он марҳила ба марҳила рушд ѐфта, дар сафи мамлакатњои 
пешсафи љањон маќоми арзанда ишѓол кардан мумкин аст. Дар бунѐди 
давлатдории муосир маќом ва нақши љавонон ба сифати як нерўи 
нињоят пуриќтидори бунѐдкор ва пешбарандаи њаѐти љомеа шинохта ва 
эътироф шуданд. 

Бо ибтикори сарвари давлат Эмомалӣ Рањмон 2 феврали соли 1993 
мулоќоти роњбарияти Тољикистон бо љавонон баргузор гардид. Он 
ваќт оташи љанг њанўз хомўш нагардида, дар баъзе нињияњо садои тиру 
туфанг ба гўш мерасид. Сарвари мамлакат Эмомалӣ 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 доштам ќаблан бо падарону 
барнодилону рузгордида мулоќоте доир намоям, чунки онњо зиндагиву 
њастии худро барои обод намудани љумњурї сарф карданд. Аммо 
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љавонии шумо аќидаамро дигар кард, маро водор сохт, ки аввал бо 
шумоѐн вохўрї намоям.  

Мехоњам, ки дар ин сўњбати рўйоруй андешањои худро иброз 
дошта, њадафњоямро фањмонам. Дар ин толор љавононе њастанд, ки 
барои пешравии љомеаи мо маслињату пешнињодњои муфид медињанд». 

Љавонон бо дарки масъулияти хеш, ќавл доданд, ки сиѐсати 
пешгирифтаи сарвари давлатро љонибдорӣ мекунанд ва дар њаѐти 

сиѐсию иќтисодї ва фарњангии љумњурӣ бо фаъолиятмандии бештаре 
ширкат меварзанд.  

4 сентябри 1993 Сарвари давлат Эмомалӣ 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 љидду љањдашро 
ба дастгирии љавонони ѓаюру далери Ватан равона кард. Мо 
корнамоињои бењамтои љавононамонро дар барќарор кардани адолату 
њаќиќат ва њукумати ќонунӣ њељ гоњ фаромўш намекунем ва ба 
ќањрамонињои бемисоли онњо њамду сано мехонем. Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ба аќлу заковати љавонон боварии калон 
доранд‛. 

Суханронии Эмомалӣ 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 саъю талош ба кор баранд. «Идеали сиѐсии 
мо вањдати миллї, дўстию бародарӣ ва пешрафти Ватани азизамон 
мебошанд» - таъкид кард роњбари давлат.  

Эмомалӣ Рањмон ба тарбияи ватандўстї ва муносибати 
эътиромона ба гузаштаи таърих диќќати махсус дода, љавононро 
таъкид менамояд, ки аз фаъолияти ќањрамононаи насли калонсол ибрат 
гиранд: «Ваќте, ки љавононро барои бунѐди роњи оњани Термез – 
Душанбе, азхудкунии заминњои Вахш, каналњои калони Фарѓонаю 
Њисор, роњи мошингарди Душанбе – Хоруѓ, сохтмонњои азиме чун 
нерўгоњи барќи Норак ва ѓайра сафарбар карданд, онњо бо фидокорӣ 
ва ќањрамонии беназири худ љањониѐнро ба њайрат гузоштанд». 

Њанўз соли 1995 СММ ба муносибати 10 солагии, соли љавонони 
њамаи давлатњо, аъзоѐни ин созмонро даъват намуда буд, ки сиѐсат ва 
мавќеи худашонро оиди муносибат ва љавонон аз нав дида барояд. 
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Боиси зикр аст, ки таъсис додани стипендияњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон барои барои хонандагони мактабњои тањсилоти 
њамагонӣ, литсейњо, гимназияњо, омўзишгоњњои касбию техникї, 
техникумњо ва колељњо, 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. 

Сиѐсати иҷтимоии ҷавонон, маҷмўи тадбирҳое мебошад, ки ба 
таъминоти иҷтимоии ҷавонон, мутобиқат ба бозори меҳнат, таҳсилот, 

беҳдошти вазъи саломатӣ, камолоти комил ва эмин нигоҳ доштани 
(пешгирии) насли ҷавон аз хатари рафтору кирдорҳои номатлуб равона 
гардидааст. Рафтору кирдорҳои номатлуб маҳз дар ҳамон қишри 
ҷавононе дида мешавад, ки қобилияти тобоварӣ, яъне, дурӣ ҷустан ѐ 

малакаи худмуҳофизиро нисбат ба онҳо надоранд. Сабаби ин 
тамоюлнокӣ, пеш аз ҳама каммаълумотӣ ва камфаъолии насли ҷавон 
нисбат ба пешгирии ин омилҳо дар ҳаѐти ҷамъиятӣ, инчунин шахсӣ 
мебошад. 

Истиќлолият барои њар як сокини Ватани азизамон неъмати 
бебањост ва он ифодагари рамзи саодат, озодї, худшиносиву худогоњї 
ва соњибватаниву соњибдавлатї мебошад. Ҷавонон – қувваи 

пешбарандаи ҳар як ҷомеа ба ҳисоб рафта, хушбахтона баъди 
соҳибистиќлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати 
мамлакат барои беҳдошти вазъи таълиму тарбия, соҳиби ихтисос, 
касбу ҳунар ва ҷойи кор таъмин шудани љавонон тадбирњои бузург ва 

корҳои шоистаро ба анҷом расониданд ва ин кор минбаъд низ 
мунтазам идома ѐфта истодааст.  

Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон сиѐсати давлатии љавононро 
самти афзалиятнок дониста, чунин таъкид намудааст: «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 
омўзиши љиддї ќарор дињем» [1,4]. 

Дастоварде, ки хусусияти муњим дорад ва асоси татбиќи сиѐсати 
давлатии љавононро дар Тољикистон ташкил медињад, ин созмон 
ѐфтани маќомоти ваколатдори давлатї дар соњаи кор бо љавонон 
мебошад, ки тамоми фаъолияти њамбаста ба љавононро њамоњанг 
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намуда, хадамоти алоќамандро тањия ва барои татбиќ муосидат 
менамояд. 

Баҳри амалӣ гардидани ин ҳадафи муҳим заминаи ҳуқуқии рушди 
мусоид фароҳам гардидааст. Имрўз дар кишвар вобаста ба татбиќи 
афзалиятњои сиѐсати давлатии љавонон асноди меъѐрию њуќуќї аз 
ќабили Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати 
давлатии љавонон», Консепсияи миллии сиѐсати давлатии љавонон, 
Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон то соли 2020, Барномаи миллии 
«Љавонони Тољикистон» (оѓоз аз соли 1999 пай дар пай барои њар се 
сол инљониб), Барномаи давлатии тарбияи ватандўстии љавонони 
Тољикистон (оѓоз аз соли 2002 инљониб) ва Барномаи рушди саломатии 
љавонон дар Љумњурии Тољикистон (оѓоз аз соли 2006 инљониб) амалї 
гардида истодаанд [1, 5]. 

Сарвари давлат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат дар Паѐми хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 
декабри соли 2016 сиѐсати давлатии ҷавононро ҳамчун яке аз самтҳои 
муҳими рушди ҷомеа мавриди тањлил қарор дод. Бо дарназардошти 
саҳми ҷавонон дар рушди ҷомеа ва иштироки фаъолонаи онҳо дар 

ҳаѐти сиѐсиву иқтисодии мамлакат пешниҳод гардид, ки соли 2017 дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Соли ҷавонон‛ эълон карда шавад.  

Ба ин масъала њанўз аз рўзњои аввали соњибистиќлолии 
кишварамон эътибор дода мешуд. Сарвари давлатамон ба љавонон 
таваљљуњи хоса зоњир намуда, мулоќоти нахустини расмии худро бо 
намоядагони љавонони ҷумњурї  њанўз 2 феврали соли 1993 баргузор 
намуда буд ва то ин дам борњо бо љавонон вохўриву мулоќотњо доир 
намуда, дар маърўзаву суханронињои худ масъалањои љалби насли 
љавон ба фаъолнокии сиѐсї, роњнамоии љавонон ба фардои нек ва 
равонасозии онњо ба бунѐди давлати аљдодї, дастѐбї ба мустаќилияти 
комил, њуввияти миллї ва эњѐи арзишњои миллї, таҳияи консепсия оид 
ба сиѐсати ҷавонон, Барномаи миллии ҷавонони Тоҷикистон, эълон 
намудани 23 май Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва андешидани тадбирҳо 

дар самти пешгирии ҷинояткорӣ ва нашъамандӣ, ташаккули тарзи 
ҳаѐти солим, рушди соҳибкорӣ, паст кардани сатҳи бекорӣ ва амсоли 
онро мавриди баррасї ќарор додаанд[2, 5]. 

Таъсиси Шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 8 июли соли 2015, №526) ҳамчун мақоми 
доимоамалкунандаи машваратӣ аз ѓамхорињои сарвари давлатамон 
нисбати љавонон шањодат медињад [2, 6]. 

Давлат ва Њукумати Тољикистон барои дастгириву 
ҳавасмандгардонии ҷавонони болаѐќат тӯли солҳои истиқлолият як 
қатор имтиѐзҳо, аз љумла стипендияњои президентӣ, квотаи президентӣ, 
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Стипендияи байналмилалии президентӣ – ‚Дурахшандагон‛, грантҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар 
соҳаи тарбияи ватанпарастии ҷавонон, ҷоизаи давлатии ба номи 
Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавон, дастгирии давлатӣ оид ба ҷудо 

намудани манзилу қитъаи замин барои бунѐди макони зист ва амсоли 
инњо муқаррар гардидааст. Ҳукумати Ҷумҳурии  Тоҷикистон аз соли 
1997 барои ҷавондухтарон, инчунин аз соли 2005 барои ҷавонписарони 
минтақаҳои дурдасти кӯҳистон квотаи Президентӣ муқаррар намуд.  

Њукумати мамлакат сол аз сол барои дастгирии иљтимоии љавонон 
бо баланд бардоштани њаљми маошу стипендияњо ба ин иќдомњои 
шоиста идома дода истодааст. Дар ин замина ҷалби ҷавонони 
лаѐқатманд ба идоракунии давлатӣ ва пешбарии онҳо ба корҳои 
роҳбарикунанда чун зуҳуроти ғамхории доимии Ҳукумати мамлакат 
мунтазам густариш меѐбад. Њамаи ин тадбирњо бањри ташаккули 
њамаљониба, фарогирии илму техника ва технологияи муосир, рушди 
ќобилияти фитриву маънавии  љавонон заминаи мустањкам мегузорад.  

Наќши љавонон дар тањкими истиќлолияти давлатї нињоят бузург 
буда, мањз љавонон њамчун давомдињандагони татбиќи њадафњои олии 
давлату њукумат имрўзњо бо азму иродаи ќавї ба хотири пешрафти 
ояндаи Ватани мањбубамон саъю талош намуда, бањри ноил гардидан 
ба дастовардњои назаррас бояд мењнати њалол карда бошанд.  

Ҷавонон бояд шукронаи соњибватаниву соњибдавлатї, сулњу субот 
ва вањдати миллиро намуда, нерўи тозаи хешро ба омўзиши илму 
дониш, азхуд намудани касбу њунарњои замонавї равона намуда, барои 
ободии Ватани азиз кўшиш намоянд ва эњтироми падару модар, 
устодону омўзгорон, умуман бузургонро ба љо оваранд. Мир Сайид 
Алии Њамадонӣ, дар осори пурѓановати хеш суханњои наљибу 
пурмўњтаворо гирд овардаанд, ки дар љое мефармояд: ‚Хизмати 
бузургон кун, то ба бузургї бирасї‛. 

Барои насли наврас ва љавонони имрўзаи тољик идеали нав, яъне 
нобиѓаи бењамтои худодод, олими доно, сиѐсатмадори тавоно, шахси 
њалиму мушфиќ, ќавиирода, матин, љасур зарур аст. Ин аст орзуи 
ҷомеаи имрӯза. Дирўз, имрўз ва ояндаи кишвар ва нуфузу эътибори 
давлати мо дар љомеаи љањонї аз љањонбинии солим, маърифати 
баланди сиѐсї, дониши замонавї, омодагии касбї, соњибмаърифативу 
соњибфарњангї ва эњсоси гарми ватандўстиву худшиносии мардум ва 
насли эљодкори љавон вобаста аст.  

Имрӯз яке аз мушкилоти асосии ҷавонони тоҷик сатҳи пасти 

дониш, бемаърифатӣ буда, боқӣ дигар мушкилиҳо ба он сахт вобастагӣ 
дорад ва роҳи ҳаллӣ ин соҳа аз чӣ гуна идома ѐфтани раванди таълиму 
тарбия дар мактабу донишгоҳҳо бисѐр вобаста аст. Вале баробари ин 
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ҳоло як қисми ҷавононе, ки соҳиби донишу саводи баланд ҳастанд, дар 
кишвар кори арзанда пайдо намекунанд ва ѐ аз сабаби паст будани 
маош дар ҷое адои вазифа намекунанд. Бояд гуфт, ки Президенти 

кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми имсолаи хеш бисѐр бамаврид 
таъкид намуданд, ки Ҳукумату давлат барои рушди соҳаи маориф 
чизеро дареғ намедорад. Ва агар нигоҳ кунед, солҳои охир дар воқеъ 
сиѐсати давлат дар соҳаи маориф беҳтару хубтар шуда истодааст. 

Тибқи маълумот дар замони шӯравӣ дар Тоҷикистон ҳамагӣ 13 
муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, аз ҷумла як донишгоҳ ва 12 
донишкада фаъолият дошт, ки дар онҳо ҳамагӣ аз рӯи 82 ихтисос 

мутахассис тайѐр карда мешуд. Ҳоло дар мамлакат 36 муассисаи 
таҳсилоти олии касбӣ аз рӯи 300 ихтисос мутахассис омода месозад. 
Шумораи умумии донишҷӯѐни мактабҳои олӣ зиѐда аз 156 ҳазор нафар 
буда, ҳар сол муассисаҳои таҳсилоти олии кишварро беш аз 30 ҳазор 

нафар хатм мекунанд [3,2]. Маълумот кӯҳна
 

Аммо, баробари ин то замоне агар мо низоми таълиму тарбияро 
ҷиддӣ ва сахт нагирем, ҳамаи ин меҳнатҳо натиҷаю самараи хуб ба бор 

намеорад, яъне масъулини соҳаи маориф ва устодони азиз бояд 
содиқона меҳнат намуда, вазифаи муқаддаси хешро дар назди насли 
имрӯзу фардои ватан иҷро намоянд. Албатта, аз як нигоҳ ба роҳ 

мондани низоми нав кори бисѐр душвор ва дар шароити кунунӣ 
номуносиб ба чашм мерасад, вале баъди амалӣ кардани он натиҷаи 
кори низоми нав ҳатман ба манфиати давлату ҷомеа хоҳад буд. Дигар 
роҳҳо танҳо аз даст додани вақт, нодида гирифтани мушкилоти 

таълиму тарбияи насли наврасу ҷавони кишвар дар шароити торафт 
доман паҳн намудани ҷаҳонишавӣ мебошад. Президенти кишвар дар 
Паѐми имсола худ оиди дастгирии шогирдон (ҷавонон) аз ҷониби 
устодон ва насли калони ҷомеа бисѐр нуқтаи бомаврид ва саривақтист 

ва меарзад, ки насли бузургсол аз ин гуфтаҳо хулосаҳое дуруст 
бароварда бошанд, то насли имрӯза дар оянда бо некӣ аз гузаштагони 
худ ѐд бикунанд. 

Мутаассифона, яке аз мушкилоти имрӯза ин аст, ки баъзе падару 
модарон ба ҷои он ки ҳоло захираҳои молӣ ва моликияти худро барои 
рушди ҷисмиву маънавии фарзандони хеш сарф бикунанд, баръакс 

молу мулки худро солҳо ҷамъ намуда, баъдан вақте фарзандонашон ба 
камол расиданд, онро барои оиладории онҳо, ба донишгоҳҳо дохил 
кардан ва ѐ барои хариди мошину манзил сарф мекунанд. Шояд камтар 
фикри онро мекунанд, ки вақте имрӯз кӯдакону наврасон дар раванди 
сабзишу ба камол расидан, таълиму тарбияи дуруст нагиранд, баъдан 
дар вақти бузург шудан, онҳо қобилияти соҳиб будан ба мошину 
манзил ва ѐ ба донишгоҳ дохил шуданро пайдо нахоҳанд кард. Зеро 
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натиҷаи рушди рӯҳиву равонӣ ва маънавии онҳо омодаи соҳиби 

моликият ва таҳсил карданро намедиҳад. Вале, баръакс, агар имрӯз 
падару модарон, Ҳукумату давлат моликияту захираҳои иқтисодии 
лозимаро дар вақти зарурӣ, дар раванди ба воя расидани наврасон сарф 

намоянд, дар оянда онҳо худ омодаи пайдо намудани ҳамаи он 
моликият мегарданд. Яъне, дар як ҳолат ояндаву шароит омода 
шудааст, вале ҷавон аз лиҳози рӯҳиву маънавӣ ва ахлоқӣ мутобиқ ба он 
шароит нест. Дар ҳолати дуввум ҷавони соҳиби маърифати баланду 

ҳушманд ҳам аз лиҳози рӯҳиву равонӣ омодаи шароиту воқеият ҳаст ва 
бештар аз он, худ ба таври мустақилона дунболи орзуву мақсадҳояш 
меравад. Чунонки яке аз собиқ президентҳои ИМА Франклин Рузвелт 
дар ин маврид фармудааст: «Мо наметавонем ҳама вақт барои 

ҷавононамон ояндаеро бунѐд кунем, вале метавонем ҳамеша онҳоро 
барои оянда омода созем». Имрӯз давлат, ҷомеа, падару модарон 
имкониятҳои иқтисодии хешро барои рушди маънавию ҷисмонии насли 
наврасу ҷавон сарф намоянд, то онҳо барои замони оянда ҳамчун 

парчамбардори миллат омода бошанду зиндагии хешро мутобиқ ба 
диду назар, хоставу ормони хеш бунѐд намуда, обрӯву эътибори Ватани 
худ – Тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ боло бардоранд ва 
мояи ифтихори налсҳои оянда бошанд. 
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ҶАНБАИ НАЗАРИЯВИИ ОМӮЗИШИ ҲИФЗИ  

АМНИЯТ ВА АҲАМИЯТИ ОН 
 

Агар ба таърихи ташаккулѐбии тањќиќоти соњаи таъмин ва ҳифзи 
амниятро таҳлил намоем, мушоњида намудан мумкин аст, ки он 
аввалин маротиба дар ИМА дар солњои 1955-1965 дар шароити вусъат 
пайдо намудани «љанги сард» оѓоз гардидааст. Сиѐсатшиноси амрикої 
Стивен Уолт ин марњилаи таърихиро «давраи тиллої»-и тањќиќоти 
соњаи амният номидааст [1,250]. Дар ин солњо аввалин тањќиќоти илмї 
њамчун воситаи амалї намудани сиѐсат истифода бурда шуда, ба 
масъалањои њарбию стратегї бахшида шуда буданд [1, 251]. Ба ибораи 
дигар тањќиќоти соњаи таъмин ва ҳифзи амният характери њарбї 
доштанд. Аммо баъди анљомѐбии «љанги сард» як ќатор мушкилињое 
пайдо гардиданд, ки дар зери таъсири онњо шаклњои дигари тањќиќот 
дар соњаи таъмини амният ба вуљуд омаданд. Дар марњилањои охири 
анљомѐбии ‚Љанги сард‛ аллакай олимони ин соњаи илмро ба се 
мактаби илмї људо намудан мумкин буд:  

1) мактаби илмии анъанавї, ки доираи тањќиќоти онњо бо соњаи 
њарбї мањдуд мегардид;  

2) мактаби илмии модернистї, ки дар тањќиќоти онњо соњањои 
ѓайрињарбї низ шомил карда мешаванд. Аввалин маротиба 
намояндагони ин мактаби илмї масъалањои њифзи муњити зист, рушди 
иќтисодї ва њифзи иљтимоиро ба соњаи амнияти миллї шомил 
намудаанд;  

3) мактаби илмии танќидї, ки онњо бо дарназардошти фарњангу 
маданияти миллатњои гуногун истифодаи назарияњо ва номувофиќатии 
онњоро аз назари танќидї бањогузорї менамуданд. Инчунин, 
намояндагони мактаби якум ва дуюмро низ баъзан ба мактаби илмии 
танќидї ворид намудан мумкин аст. Зеро онњо дар бисѐре аз мавридњо 
андешањои њамдигарро намепазируфтанд. Барои мисол, модернистон 
ба мундариљаи амнияти миллї дар баробари масъалањои њарбї, 
инчунин масъалањои ѓайрињарбиро низ ворид намудаанд ва 
намояндагони мактаби анъанавиро барои мањдудияти консепсияњои 
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илмиашон танќид кардаанд. Дар муќобили онњо намояндагони 
мактаби анъанавї назарияњои модернистиро барои тавсеаи консепсияи 
амнияти миллї танќид менамуданд. Ба андешаи онњо, ба мундариљаи 
амнияти миллї ворид намудани масъалањои ѓайрињарбї имкон 
намедињад, ки тањдидњои пуриќтидор муайян карда шаванд. 

Дар маљмўъ, то анљомѐбии «Љанги сард» омўзиши тањдидњо, 
истифода ва назорати неруњои њарбї мундариљаи асосии тањќиќоти 
соњаи амниятро ташкил медоданд [1, 250]. Дар тањќиќоти олимони ин 
давра асосан шарту шароите баррасї мегардид, ки истифодаи нерӯњои 
њарбиро имконпазир мегардонид, њамзамон, роњу воситањои истифодаи 
нерӯњо барои таъсиррасонї намудан ба шахсони алоњида, давлатњо ва 
љомеањо, инчунин коркарди сиѐсати мушаххасе, ки барои омода 
намудан, пешгирї кардан ва ѐ иштирок намудан дар љангњоро таќозо 
менамуд, њамаљониба тањлилу тањќиќ мегардид. Бо дарназардошти ин 
мундариљаи асосии тањќиќоти соњаи амниятро дар ин давра бе ягон 
мушкилї муайян намудан мумкин аст, яъне падидаи љанг њамчун 
объекти марказї интихоб гардида буд. Тањќиќоти олимони ин давра 
нишон медињад, ки низоъњои байнидавлатї доимо имконпазир аст ва 
дар ин раванд истифода намудани нерӯњои њарбї барои љомеањо ва 
давлатњои мушаххас оќибатњои нохуб дорад [1, 250]. 

Гуфтан мумкин аст, ки тањќиќоти илмии соњаи амнияти миллї 
асосан баъди Љанги дуюми љањонї оѓоз гардидааст. Сабаб дар он буд, 
ки то Љанги дуюми љањонї масъалањои њарбї ва стратегияњои њарбї 
дар доирањои њарбиѐни касбї тањлилу баррасї мегардиданд. Омўзиши 
ин масъала то ин дам дар доираи тањќиќотњои таърихи њарбї ва 
таърихи фаъолияти дипломатї мањдуд мегардид. Сањми љомеаи 
шањрвандї дар омўзиши масъалањои амниятї, аз љумла масъалањои 
њарбї эътироф намешуд. Зеро оќибатњои вањими Љанги якуми љањонї 
нишон дода буд, ки «Љанг падидаи хеле љиддї ва мураккаб мебошад ва 
аз ин рў, њалли онро ба генералњои артиш бояд њавола намуд». Дар 
давраи Љанги дуюми љањонї бори аввал љомеаи шањрвандї дар 
раванди омўзиши банаќшагирии њарбї ва стратегияњои њарбї 
иштироки фаъол намуданд, ки чунин њолат боиси пайдоиши аввалин 
тањќиќотњо гардид. Аз ин рў, давраи тиллоии тањќиќотњои соњаи 
амният, ки ба солњои 1955-1965 рост меояд, дар заминаи иштироки 
љомеаи шањрвандї дар омўзиши ин масъала ба вуљуд омад ва мављи 
аввали тањќиќотњои ин соњаро ташкил намуд [1, 250]. 

Бояд қайд намуд, ки ба амал омадани инќилоби ядрої дар самти 
тањќиќоти масъалањои амният дигаргунињои љиддиро ба амал овард ва 
тањлилгарону муњаќќиќони ин давра кўшиш намудаанд, ки оќибатњои 
онро нишон дињанд. Дар ин давра таъсири инќилобии яроќи ядрої аз 
љониби чанде аз олимон таъкид мегардад [1, 253]. Дар баробари ин, 
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масъалањое, ки дар зери таъсири технологияњои нав пайдо мегарданд, 
аз љониби як зумра стратегњо баррасї мешаванд [1, 251]. Дар маљмўъ, 
муњаќќиќони ин давра ба саволи зерин посух додан мехостанд: 
Давлатњо бо дарназардошти имконпазир будани љанги ядрої яроќи 
ќатли омро њамчун воситаи сиёсат чї гуна истифода мебаранд? Дар 
натиљаи чунин омўзиш сиёсати боздоранда ва маљбуркунанда, 
коркарди стратегияњои алтернативї оид ба њалли низоъњо ба вуљуд 
оварда шудааст. Њамзамон, дар як ќатор тањќиќотњои дигар роњу 
воситањои таъмин намудани субот ва устуворї, стратегияи назорат аз 
болои пањншавии силоњу аслиња, наќши љангњои хурд дар давраи 
инќилоби ядрої баррасї шудаанд. Бояд гуфт, ки омўзиши масъалаи 
амният, асосан дар доираи илмњои сиёсї омўхта мешавад ва ба 
хусусиятњои байнифаннии он нигоњ накарда, масъалаи бунёдии ин 
соњаи илм ба шумор меравад. Аммо аз сабаби оне, ки дар солњои 
аввали баъди Љанги дуюми љањонї сиѐсатшиносони касбї кам ба назар 
мерасиданд, ин масъала аз љониби коршиносону тањлилгарони дигар 
соњањо низ хеле зиѐд баррасї шудааст. 

Назарияи тавозуни тањдидњо. Мањз дар њамин гуна шароит 
назарияи тавозуни тањдидњо аз љониби сиѐсатшиноси амрикої Стивен 
Уолт ташаккул дода мешавад. Бояд ѐдовар шуд, ки дар аввал Стивен 
Уолт ташаккулдињандаи назарияи «тавозуни ќуввањо» дониста 
мешавад. Дар доираи ин назария ў дар атрофи масъалаи ќудрати сиѐсї 
суњбат менамояд. Аммо каме дертар ў ба назарияи мазкур се унсури 
дигарро њамроњ мекунад (љуѓрофияи наздик, неруњои њарбие, ки 
ќудрати њуљум намуданро доранд ва ниятњои агрессивї), ки дар натиља 
мундариљаи назарияи ў ба таври љиддї таѓйир меѐбад [1, 251]. Дар ин 
маврид С. Уолт пешнињод менамояд, ки барои шинохти тањдидњо чањор 
унсури зерин бояд ба инобат гирифта шаванд: ќудрати сиѐсї; 
љуѓрофияи наздик; неруњое, ки ќудрати њуљум намуданро доранд 
(имкониятњо); ниятњои агрессивї. 

Ќудрати сиѐсї ба воситаи њаљм ва миќдори манбаъњое муайян 
карда мешавад, ки онњоро давлат дар ихтиѐри худ дорад. Чи ќадаре ки 
њаљми манбаъњо зиёд бошад, њамон ќадар иќтидори тањдид намудани 
ин давлат ба давлатњои дигар меафзояд. Манбаъњо, дар таълимоти С. 
Уолт, ба таври анъанавї ба воситаи сатњу сифати ањолї, иќтидори 
њарбию саноатии мамлакат ва пешрафти техникї муайян карда 
мешавад [1, 251]. Ў ќайд менамояд, ки танњо мављудияти ќудрати сиѐсї 
њамчун тањдид барои асоснок намудани ташкили иттињоди 
байнидавлатї нокифоя мебошад. Таљрибаи сиѐсии олам нишон 
медињад, ки ќудрати сиѐсии иттифоќчиѐн њам дар љанги якум ва њам дар 
љанги дуюми љањонї афзалият доштаанд[1, 252]. 
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Љуѓрофияи наздик бошад, ифодагари он аст, ки то кадом андоза 
давлати пурќудрат бо давлатњои дигар наздикї дорад. Зеро давлати 
ќудратманде, ки дар наздикии шумо ќарор дорад, аз давлатњои 
ќудратманде, ки аз шумо дуртар љойгир аст, тањдиди бештар менамояд. 
Самаранокии истифодабарии ќудрати сиѐсї аз рўйи фосилаи 
байнидавлатї муайян карда мешавад. Чи ќадаре ки онњо дуртар 
бошанд, њамон ќадар самаранокии истифодаи ќудрати сиѐсї камтар 
мешавад. Чунин тарзи муносибат хоси давлатњои камиќтидор 
мебошад. Аммо давлатњои ќудратманд ба масъалаи мавќеи љуѓрофии 
давлатњои дигар он ќадар таваљљуњ зоњир намекунанд. Аз сабаби оне, 
ки давлатњои ќудратманд манфиатњои геополитикї ва љањонї доранд, 
диќќати онњоро давлатњои дигари ќудратманд, ки раќибони вай 
мебошанд, ба худ љалб менамояд[1, 252]. Дар чунин маврид љойгир 
будани давлат дар ин ѐ он њавзаи љуѓрофї он ќадар муњим нест. 

Нерӯњои њуљумкунанда ва ѐ имкониятњои давлат барои шинохти 
тањдидњо хеле муњим аст. Дар ин маврид С. Уолт андешањои худро ба 
таври зерин баѐн намудааст: «Ќудрати њуљум намудан – ќобилияте 
мебошад, ки он ба истиќлолияти давлатї ва тамомияти марзии 
давлатњои дигар метавонад њар лањза тањдид намояд» [1, 252]. Аз ин рў, 
давлатњое, ки барои њуљум намудан имкониятњои зиѐд доранд, дар 
муќоиса бо давлатњое, ки барои анљом додани ин кор имконият 
надоранд, хатари бештар доранд. Ин омил дар заминаи ќудрати сиѐсї 
ба вуљуд меояд. Зеро давлате, ки манбаъњои зиѐдро дар ихтиѐри худ 
нигоњ медорад, ќодир аст неруњои њуљумкунандаи худро низ ташаккул 
дињад. Аммо маќсаднокї ва самаранокии истифодаи манбаъњо низ хеле 
муњим аст. Масалан, манбањои мављуда оѐ барои муњофизат намудан ва 
ѐ њуљум кардан ба ќудрати њарбию сиѐсї табдил дода мешаванд? 

Муайян намудани ниятњои агрессивии давлат низ барои шинохти 
тањдидњо хеле муњим аст. Ваќте ки дар симои ин ва ѐ он давлат рафтори 
агрессивї дида мешавад, он аз љониби давлатњои дигар њамчун давлати 
тањдидкунанда ва хатарнок шинохта мешавад. Њатто давлатњоеро, ки 
ќудрати сиѐсиашон камтар асту рафторњои хатарнок зоњир менамоянд, 
њамчун амали тањдиднок муаррифї кардан мумкин аст. 

С.Уолт барои исбот намудани нишондодњои назарияи худ 
мисолњои зиѐдро пешнињод менамояд. Яке аз онњо, тањлили раванди 
љанги сард мебошад. Ба андешаи ў, баъди анљомѐбии Љанги дуюми 
љањонї ИМА нисбат ба Иттињоди Шўравї давлати пурќудрат ба 
шумор мерафт. Аммо Иттињоди Шўравї низ ќудратманд буд. Дар ин 
маврид бисѐре аз давлатњо орзу менамуданд, ки байни ин ду 
абарќудрат иттињоди њарбї ташкил гардад. Аммо чунин нашуд. Зеро 
Иттињоди Шўравї аз љониби давлатњои Ѓарб њамчун давлати хатарнок 
ва њамчун тањдид ќабул мегардид. Чунин њолатро С. Уолт бо 
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нишондодњои зерин асоснок менамояд: якум ин ки Иттињоди Шўравї 
давлати пурќудрат ва пуриќтидор аст; дуюм, доктринаи њарбии шўравї 
њуљум намуданро њамчун афзалияти њарбї муайян намуда буд; сеюм, 
кўшишњои И. Сталин ва Н. Хрушев барои тарсонидани Ѓарб ниятњои 
агрессивии Иттињоди Шўравиро ба намоиш мегузошт, ки чунин њолат 
дар симои вай тањдидро ба вуљуд меовард [2, 3]. Назарияи С. Уолт, дар 
маљмўъ, барои омўзиши тањдидњои пуриќтидор, ки дар аксар маврид 
давлатњо новобаста аз иќтидори худ, наметавонанд дар танњої онро 
безарар гардонанд, истифода карда мешавад. Муттањид гардидани 
давлатњо ва дастаљамъона дар муќобили тањдидњо мубориза бурдану 
истодагарї намудан, моњияти асосии назарияи тавозуни тањдидњоро 
ташкил медињад. Дар шароити муосир низ иќтидори назариявию 
методологии андешањои С.Уолт арзиши худро гум накардаанд. 
Масалан, терроризми байналхалќї метавонад пурра ба воситаи 
назарияи мазкур шарњ дода шавад. Ниятњои агрессивии ташкилотњои 
террористї маълуманд, аммо имкониятњо ва ќудрати њарбию сиѐсии 
онњо бояд бањогузорї карда шаванд ва вобаста ба он мубориза ба роњ 
монда шавад. Мањз чунин нишондодњои терроризмро ба инобат 
гирифта, имрўзњо давлатњои олам дар доираи созмонњои гуногун 
муттањид мешаванд. Инчунин, рафтори давлатњо дар минтаќањои 
гуногуни олам низ дар заминаи шинохти тањдид ва бо дарназардошти 
имкониятњо ва ниятњои агрессивии њамсоядавлатњо таѓйир меёбанд. 
Барои мисол, Кореяи Љанубї бо дарки ниятњо ва имкониятњои 
агрессивии Кореяи Шимолї бо ИМА муттањид шудааст. Њамин гуна 
мисолњоро аз минтаќањои дигари олам низ овардан мумкин аст. 

Тањлили моделњои консептуалии С.Уолт нишон медињад, ки 
ќудрати сиѐсї омили асосии бавуљудоварандаи тањдид мебошад. Се 
унсури навбатї омилњое мебошанд, ки аз ќудрати сиѐсї вобастаанд. 
Њар як унсури навбатие, ки дар заминаи ќудрати сиѐсї пайдо мешавад, 
барои шинохти тањдидњо хеле муњим аст. Дар модели дуюм њамаи се 
унсури баъдї бо ќудрати сиѐсї якљоя шудаанд, ки дар чунин шароит 
иќтидори тањдид низ хеле баланд мешавад. Дар маљмўъ, замоне ки 
ќудрати сиѐсии субъект зиѐд мегардад, онро њамчун субъекти тањдид 
муаррифї намудан мумкин аст. Аммо бояд дар назар гирифт, ки бе 
дарназардошти се омили баъдї ќудрати сиѐсиро дар танњої њамчун 
субъекти тањдид намешиносанд. 

Ќайд намудан бамаврид аст, ки назарияи тавозуни тањдидњо дар 
охири солњои 1980 дар заминаи назарияи тавозуни ќуввањо пайдо 
гардидааст. Назарияи тавозуни ќуввањо бошад, аз замони Фукидид 
маълуму машњур аст. Моњиятан дар доираи ин назария нишон дода 
мешавад, ки рафтори давлатњо дар шароити афзоиш ёфтани ќудрати 
давлатњои дигар ва ѐ иттињоди давлатњо чї гуна мешавад. Вайрон 
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шудани тавозуни ќуввањо замоне ба амал меояд, ки ќудрати њарбию 
сиёсии як давлат нисбат ба давлатњои дигари ќудратманд, ѐ ин ки 
нисбат ба ќудрати иттињоди давлатњо бештар мегардад. Барои посух 
гардонидан ба чунин њолат давлатњои алоњида кўшиш менамоянд, ки 
ќудрати њарбию сиѐсии худро афзоиш дињанд ва ѐ бо давлатњои дигар 
муттањид шаванд, то ки дар муќобили давлати пуриќтидор истодагарї 
карда тавонанд. Ба ибораи дигар, давлатњо ба ќудрати њарбию сиѐсии 
давлатњои дигар таваљљуњ зоњир менамоянд. 

Назарияи тавозуни тањдидњо нишон медињад, ки давлатњои 
алоњида ба раванди вайроншавии тавозуни тањдидњо чї гуна таваљљӯњ 
зоњир менамоянд, яъне дар шароите, ки як давлат ва ѐ иттињоди 
давлатњо барои дигарон хатарнок мешавад. Дар чунин шароит 
давлатњо ѐ муттањид мешаванд ва ѐ иќтидори дохилии худро афзун 
мегардонанд, то ки осебпазирии худро аз тањдидњои баамаломада 
коњиш дињанд. Истифодаи назарияи тавозуни тањдидњо имкон медињад, 
ки як ќатор масъалањое, ки шарњашон ба воситаи назарияи тавозуни 
ќуввањо ѓайриимкон аст, тањлилу баррасї карда шаванд. Масалан, 
давлатњои Шарќи Миѐна дар миѐни худ иттињоди байнидавлатиро на 
ба хотири вайрон гардидани тавозуни ќуввањои љањонї ташкил 
медињанд, балки барои муќобилият нишон додан ба тањдиди 
њамсоядавлатњои худ ин корро менамоянд. Ин давлатњо ба он хотир 
муттањид мешаванд, ки баъзе њамсоядавлатњои онњо аз абарќудратњои 
љањонї дида ба онњо бештар тањдид менамояд [2, 2]. 

Дар маљмўъ, С.Уолт ба монанди намояндагони дигари реализми 
сиёсї намехоњад, ки диќќати худро аз неруњои њарбї ва характери 
њарбї доштани амнияти миллї дур намояд. Масалан, ў иброз медорад, 
ки «ќудрати њарбї – сарчашмаи ягонаи амнияти миллї ва тањдидњои 
њарбї – ягона хатаре нестанд, ки давлатњо бо онњо рў ба рў мешаванд 
(њарчанд онњо хеле љиддианд). Дар натиљаи омўзиши амният инчунин 
масъалањои дигар, аз ќабили идоракунии давлатиро низ дохил кардан 
мумкин аст. Идоракунии давлатї бояд дар маънои назорат аз болои 
нерӯњои њарбї, пешбурди фаъолияти дипломатї ва идоракунии 
буњронњо фањмида шавад. Чунин масъалањо бо фаъолияти давлатї 
алоќаманд мебошанд, зеро онњо бо имконпазир будани љангњо 
алоќамандии зич доранд» [1, 252]. Аз чунин навъи баррасї эњсос кардан 
мумкин аст, ки Стивен Уолт наметавонад масъалањои соњаи амниятро 
бе ёрии неруњои њарбї ва бе баррасии ќудрати њарбї шарњ дињад. Ў 
њамаи масъалањоро бо ќудрати њарбї ва љангњои имконпазир 
алоќаманд намуда, масъалањоеро бо соњаи амният алоќаманд медонад, 
ки агар бо соњаи њарбї ва љангњои имконпазир алоќамандие дошта 
бошанд. 
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Таъмини амният њамчун фаъолият номгўйи масъалањоеро муайян 
менамояд, ки њалли онњо бояд ба таъхир гузошта нашаванд ва аз ин рў, 
кўшиш менамояд, ки онњоро дар барномаи сиѐсии њукумат ворид созад. 
Дар чунин маврид раванди таъмини амният шакли махсуси фаъолияти 
сиѐсї мебошад. Чи ќадаре ки фаъолияти сиѐсї бо таъмини амният 
омезиши бештар пайдо намояд, њамон ќадар афзалияти барномаи 
сиѐсии њукумат боло меравад [1, 254]. Њамчунин, кам нестанд њолатњое, 
ки таъмини амният бо фаъолияти сиѐсї мухолифат менамоянд. 
Масалан, ваќте ки афзалиятњои муайяншудае, ки бо амният алоќаманд 
гардонида мешаванд ва бо сиѐсати демократї созгор намеоянд, чунин 
мухолифат пайдо мегардад. 

Агар ин ѐ он масъала њамчун тањдид муайян гардида бошаду 
нисбат бо он чорањои зарурї андешида шуда бошанд (масалан, ќабули 
санади меъѐрї ва риояи он), раванди таъмини амният бояд натиљабахш 
бошад. Аммо, агар ќоидањо ва меъѐрњо риоя гардида бошанду натиљаи 
дилхоњ ба даст наомада бошад, тањдид нодуруст муайян гардидааст. 

Агар ин ѐ он масъала њамчун тањдид муайян гардида бошаду дар 
муќобили он субъекти таъмини амният мавќеи афзалиятнокро ишѓол 
намуда бошад, раванди таъмини амният бояд натиљабахш гардад. 
Аммо агар субъекти таъмини амният мавќеи афзалиятнокро ишѓол 
намуда бошаду натиљаи дилхоњ ба даст наояд, тањдид нодуруст муайян 
гардидааст. 

Агар дар раванди таъмини амният мављудияти тањдиди воќеї 
муайян гардаду оќибатњои хатарноки он ошкор карда шавад, пас 
таъмини амният натиљабахш мегардад. Аммо, агар оќибатњои хатарзои 
ин ѐ он тањдид аз байн бурда нашаванд, раванди таъмини амният 
бенатиља мегардад, ки он сабабњои худро дорад. Масалан, дар бораи 
тањдид маълумоти кофї надоштан, дар муќобили он манбаъњои 
заруриро истифода накардан, нисбат ба тањдид беэътиної зоњир 
намудан ва ѓайра. 

Агар дар раванди таъмини амният объекти њимояшаванда дар 
њолати муътадил ќарор дошта бошад, секюритизатсия натиљаи мусбат 
додааст. Аммо, агар объекти њимояшаванда дар њолати ногувор ќарор 
дошта бошад, раванди таъмини амният натиљаи дилхоњ надодааст. Дар 
њолати ногувор ќарор гирифтани объекти амният на танњо аз 
мављудияти тањдидњо дарак медињад, балки худи он низ ба объектњои 
дигар метавонад тањдид намояд. 

Њамин тариќ, ба воситаи иќтидори консептуалии назарияи 
секюритизатсия соњањои гуногуни њаѐти љамъиятї ва соњањои гуногуни 
фаъолияти одамонро тањлилу тањќиќ намудан имконпазир аст. 
Истифодаи принсипњои методологии ин назария имкон медињад, ки 
тањдиду хатарњои мављуда шинохта шаванд ва нисбат ба онњо чораљўї 
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карда шавад [10,137]. Агар субъекти амният мављудияти тањдиду 
хатарњоро сариваќт дарк нанамояд, рушду инкишофи ин ѐ он соњаи 
фаъолиятро интизор шудан ѓайриимкон аст. 

Њамзамон, назарияи секюритизатсия тавонист, ки дар ташаккули 
консепсияи амнияти миллї наќши сазовор гузорад. Агар ба 
мундариљаи назарияи тавозуни тањдидњо ва секюритизатсия назар 
намоем, дидан мумкин аст, ки рушду инкишоф њамчун категорияи 
муњими низоми амнияти миллї дар маркази диќќати гурўњи дуюми 
олимон ќарор дорад. Масалан, олими англис, Кӣ аст он олим???ки ўро 
асосгузори назарияи секюритизатсия медонанд, рушди иќтисодї, 
иљтимої, фарњангї низ хеле муњим арзѐбї намудааст. Назарияи ў на 
танњо ба давлат ва маќомоти давлатї, балки ба ташкилотњои љамъиятї 
ва умуман ба нињодњои љомеаи шањрвандї имкон медињад, ки онњо бо 
дарназардошти манфиатњои худ тањдидњои воќеиро сариваќт муайян 
намуда, масъалањои љойдоштаро бетаъхир њаллу фасл созанд. Аммо 
дар заминаи назарияи Љ.Най бошад, масъалаи рушду инкишоф дар 
миѐни афзалиятњои миллї дар зинањои баландтар ќарор дода мешавад. 
Ў ба масъалаи рушду инкишофи мамлакат ва ташаккули симои 
мароќангези давлат њамчун кафили амният суњбат намудааст. 
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ИНЪИКОСИ ЗАМОНИ МУОСИР ДАР НАЗАРИЯҲОИ СИЁСӢ 
 

Манфиатҳои миллӣ асоси сиѐсати ҳар гуна давлат 

донистамешавад. Консепсияи манфиатҳои миллиро кор карда, дар 
асоснокнамоии он аҳамияти аввалиндараҷаро ба қувва медиҳад. Агар 
қувваи зарурӣ набошад сиѐсати манфиатҳои миллӣ муваффақ 
намегардад. Мафҳуми «қувва» дар фаҳми Г.Моргентау мақоми хосияти 
асосии давлат, хусусияти ботинии онро ташкил менамояд. Омили 
қудратиро дар сиѐсати байналхалқӣ асоснок намуда, дар навбати худ ба 
таври воқеӣ нақши онро дар замони мавҷудияти яроқи ядроӣ нишон 

додаст. Зиддиятҳои байни муносибатҳои анъанавӣ ба омили қудратӣ ва 
эҳтимолияти cap задании ҷанги ядроӣ дар стратегияи ядроии давлатҳои 
муосир чор гурӯҳи муқовиматҳоро ба амал овардааст: 

1. Хоҳишманди истифодаи қувваи ядроӣ ѐ шакли дигари зӯрӣ дар 
муносибатҳои байналхалқӣ ва хатару тарси рӯ ба рӯ гаштан ба 
фалокати умумии ядроӣ;  

2. Кӯшишҳо барои дарѐфти сиѐсати ядроие, ки эҳтимолияти 

оқибатҳои ҷанги ядроиро ногузир намегардонад; 
3. Идома ѐфтани мусаллаҳшавии бошитоб дар баробари пешгирӣ 

намудани он;  
4. Бурдани сиѐсате, ки ба иттифоқҳо такя менамояд. Он дар ҳолате 

сурат мегирад, ки мавҷудияти яроқи ядроӣ сиѐсати мазкурро нолозим 
гардонидааст. 

Дар натиҷаи муқовиматҳо аҳамияти қудрати ҳарбӣ дар шароити 
мавҷудияти яроқи ядроӣ паст гардидааст. Моҳияти муқовимати дуюм 
он аст, ки дар замони муосир «маҳдудияти ҷанги ядроӣ» бемаънигӣ 

ҳасту халос. Муқовимати сеюм дар он маънист, ки афзоиши миқдорию 
яроқи ядроӣ аз чунин ҳолати яроқи муқаррарӣ маҳдудият ва марзҳои 
худро дорад. Муқовимати чорум дар он ифода меѐбад, ки cap задани 
ҷанги ядроӣ муносибатҳои анъанавии иттифоқчиѐнро ба куллӣ тағйир 

медиҳад. 
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Масъалаи асосии фаъолияти дипломатиро Г.Моргентау дар баҳои 

дуруст додани имкониятҳои танзимнамоӣ, ташхиси манфиатҳои ҳаѐтии 
давлатҳои ба ҳам рақиб ва муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо 
медид. Дар заминаи чунин муносибатҳо назарияи «алянсҳо», ки шакли 

дарѐфт ва таҳкими умумияти манфиатҳои ду ва зиѐда давлатҳо дониста 
мешавад, ташаккул ва инкишоф ѐфтааст. 

Мақоми Уолтер Липманро низ дар такмили назарияи сиѐсӣ бояд 

қадр кард. Вай дар мавқеи консерватизм қарор дошт. Ӯ яке аз 
таҳиягарони «14 банди Вилсон» буд. Аммо Сулҳи Версалро шикасти 
сиѐсати либералии Вилсон медонист. Дар солҳои 30-юми асри ХХ 

«Курси нав»-и Ф.Д.Рузвелтро танқид намуда буд. Президентии Д. 
Эйзенхауэрро ҳамчун ҳукмронии тоҷири бесалоҳият, ки вазифаи 
баланди давлатиро соҳиб гардидааст, тавсиф намудааст. Дар солҳои 
ҷанги Ветнам бо маъмурияти Л.Ҷонсон баҳс намуда, онро бо 

андешаҳои зиѐиѐни ҷомеа тақвият мебахшид. 
Липман яке аз олимони америкоӣ буд, ки то Ҷанги якуми ҷаҳон 

аҳамияти асарҳои 3. Фрейдро барои фаҳми моҳият ва мундариҷаи 
сиѐсати демократӣ эътироф намуда буд. Дар асараш «Афкори 

чамъиятӣ» (1922) Ли пман фаҳми ирратсионализмро дар раванди 
демократӣ нишон додааст. Ба андешаи ӯ байни индивид ва муҳити 
атроф реалияти бардурӯғ қарор дорад ва он амалро муайян менамояд, 
яъне, рафтори сиѐсӣ ҷавоби инсон на ба ҳодисаҳои воқеии сиѐсӣ, балки 

ба амалҳои воқеии дурӯғ мебошад. Онҳо ба донишҳои ҳақиқӣ дар 
бораи падидаи сиѐсӣ такя намекунанд. Таъсири асосиро ба ташаккули 
тасаввуроти субъективии инсон ба олами иҳотанамудаи сиѐсӣ 
тарғиботи сиѐсӣ мерасонад. Аз ин хотир, ба андешаи Липман 

демократия рамзҳо ва одатҳоро истифода менамояд. Мураккабшавии 
ҳаѐти ҷамъиятӣ дар асри ХХ ба электорат оид ба дарѐфти иттилооти 
дуруст мушкилиҳо пеш овард, яъне одамон аз манбаи асосии қабули 
қарори дуруст то андозае маҳрум гардиданд. Бинобар ин, Липман 

хамчун журналисти сиѐсӣ вазифаи худ медонист, ки ахбороти 
мукаммалу дурусти сиѐсиро дастраси оммаи васеи мардум гардонад. 

Илми сиѐсии муосир, махсусан назария ва амалияи муносибатҳои 
байналхалқиро бе андешаҳои Збигнев Бжезинский тасаввур намудан 
имкон надорад. Ӯ асарҳои «Дар байни ду давра» (1970), «Ҳокимият ва 
принсип» (1983), «Бохти бузург: пайдоиш ва марги коммунизм дар 
садсолаи ҶҶ», «Тахтаи бузурги шоҳмот» (1997), «Нақшаи бозӣ», «Берун 
аз назорат», «Нокомии бузург» таълиф намудааст, ки дар рушди 
донишҳои сиѐсӣ саҳми бузург гузоштаанд [1, 358]. 

З. Бжезинский дар ташаккули консепсияи тоталитаризм саҳми 

асосӣ дорад. Дар асари «Диктатураи тоталитарӣ ва автократия» (1956) 
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дар ҳаммуаллифӣ бо К. Фридрих меъѐрҳои асосии диктатураи 

тоталитариро пешниҳод намуд. Аз назари Бжезинский инкишофи 
дохилии диктатураи тоталитарӣ аз шаклҳои оддии он оғоз ѐфта, то ба 
шакли мураккаб идома меѐбад. Тоталитаризм ба ислоҳот зарурат 
надорад. Онро то ба охир нобуд сохтан лозим меояд. Дар асари 
«Тозакуниҳои перманентӣ: сиѐсати тоталитаризми шӯравӣ» 
З.Бжезинский таъкид менамояд, ки ҳар гуна таъқибот (аз ҳизб хориҷ 

намудан, ҳабс намудан, нобуд намудан) ба сифати тағйироти элита 
дониста мешаванд [2,371]. 

Ба муносибатҳои байналхалқии солиѐни зиѐд сиѐсатшиносони 

кишварҳои Ғарб ҳусни таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. Махсусан, 
андешаҳои сиѐсатшиносони амрикоӣ Ҷ.Розенау ва К.Норр 
диққатҷалбкунанда мебошанд. Онҳо системаи муносибатҳои 
байналхалқиро бо тариқи зайл маънидод менамоянд: муҳаққиқи 

муносибатҳои байналхалқӣ бо ҳодисаҳои азим, бо фаъолият ва амалҳои 
баҳамзидди таркиботи миллии ҷамъиятӣ, ки асоси онҳоро муносибат 
ва рафтори шахсони алоҳида, моҷароҳои гурӯҳҳои хурд ва ҳалли онҳо, 
фишороварӣ ва шубҳаоварии муассисаҳои калон, имкониятҳо ва 

маҳдудиятҳои институтҳои ҷамъиятӣ ташкил медиҳанд, сарукор дорад. 
Ҳамаи ин аз мавҷудият ва баҳогузории ҳолати географӣ захираҳои 
моддӣ, имкониятҳои техникӣ, мавзунияти системаи арзишҳо, 
мобилияти иҷтимоӣ, сохтори сиѐсӣ ва воҳиду омилҳои дигар вобастагӣ 

доранд. Ин фаҳми амиқтари истилоҳи «муносибатҳои байналхалқӣ» ба 
шумор меравад. 

Бисѐр донишмандон таркиби муносибатҳои байналхалқиро 
мавриди омӯзиш қарор дода, муносибати байни давлатҳоро қисми 
муҳими он меҳисобанд ва бештар ба ин масъалаҳо диққат медиҳанд. 

Дар низоми донишҳои муосир таснифоти гуногуни муносибатҳои 

байналхалқӣ вомехӯранд, ки дар заминаи принсипҳои мухталиф рух 
медиҳанд. Яке аз принсипҳои таснифи муносибатҳои байналхалқӣ 
принсипи хронологӣ мебошад, ки аз ҷониби муҳаққиқони амрикоӣ Ч. 
Модалский ва П.Морган пешниҳод гардидааст. Мувофиқи принсипи 

мазкур раванди инкишофи таърихӣ аз рӯи аломати бартарии ин ѐ он 
«давлати бузурги ҷаҳонӣ» ва хосиятҳои «системаи глобалӣ»-и 
ташаккулдиҳандагон ва муносибатҳои байналхалқӣ ба давраҳои 
муайян ҷудо карда мешаванд. Аз асри ХV то ба замони муосир 

муносибатҳои байналхалқӣ шаш давраи инкишофро аз cap 
гузаронидаанд, ки дар ин муддат Португалия, Нидерландия, 
Британияи Кабир, ИМА ва Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамчун «давлатҳои 
бузург» низоми муайяни муносибатҳои байналхалқиро ташаккул дода, 
танзим намудаанд. Махсусан, ду давраи охир диққати бештари 
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коршиносонро ҷалб намудаанд. Давраи панҷум аз соли 1914 оғоз 
мегардад, ки «асри Амрико» номида мешавад ва мазмуни онро 
«ҳукмрони ҷаҳон» будани ИМА ташкил менамояд. Аммо дар ин давра 

ИМА яккаҳукмронӣ карда наметавонист. Иттиҳоди Шӯравӣ дар 
қатори он ҳамчун давлати пешбари блоки дигари рақобатҳои 
байналхалқӣ фаъолият дошт ва низоми оламро тарҳрезӣ менамуд. 
Давраи шашуми муносибатҳои байналхалқӣ раванди ташаккул ва 

инкишофи низоми нави оламро фаро мегирад, ки аз солҳои 90-уми асри 
ХХ шурӯъ гардида, рушди бисѐрмарказиро ихтиѐр намудааст. 

Принсипи дигари таснифот ва ташхиси муносибатҳои 

байналхалқиро принсипи ҷойгиршавии қувваҳо ва характери 
муносибатҳои байни иштирокчиѐни он ташкил менамояд. Мазмуни 
асосӣ ва хусусиятҳои муҳими он ба «мувозинати қувваҳо» ва «таносуби 
қувваҳо» асос меѐбад [1, 338]. 

Асрҳои зиѐде дар муносибатҳои байналхалқӣ ҳамчун субъекти 
бузурги сиѐсати ҷаҳонӣ давлати бузург ѐ гурӯҳи давлатҳои муқтадир, ки 
дар рақобати ҳамдигарӣ қарор доштанд, амал мекарданд. Онҳо дар 
муборизаи зидди якдигар иттифоқ мебастанд, яъне дар тасниф ва 

ташхиси муносибатҳои байналхалқӣ принсипи блоки бартарӣ пайдо 
намуда буд. 

Дар боби муносибатҳои байниҳамдигарии сиѐсати дохилӣ ва 
хориҷӣ андешаҳои гуногун мавҷуд аст. Дар бораи масъалаи мазкур 
муҳаққиқон мавқеи муайянро ишғол менамоянд. Яке аз олимони 
шинохтаи амрикоӣ Г.Моргентау ҳар ду шакли сиѐсат: сиѐсати дохилӣ 

ва сиѐсати хориҷиро як мешуморад. Ҳар ду шакли сиѐсатро мубориза 
барои ҳукмронӣ, вале дар шакл ва шароити гуногун медонад. 

Назари дигарро нисбати муносибати байниҳамдигарии сиѐсати 
дохилӣ ва сиѐсати хориҷӣ Л.Гумплович иброз намудааст. Ба андешаи ӯ 

сиѐсати дохилиро сиѐсати берунӣ муайян месозад. Доимияти мустақиле 
дар байни шаклҳои асосии сиѐсат мавҷуд аст. Дар ин замина системаи 
қонунҳои сиѐсати байналхалқиро пешниҳод намудааст: 

5. Қонуни муборизаи доимӣ дар байни давлатҳои ҳамсоя ба хотири 

сарҳадот; 
6. Давлат бояд дар роҳи пуриқтидор гаштани давлати ҳамсоя монеа 

эҷод намояд. Мувозинати сиѐсиро нигоҳ дорад. Давлат бар он 
мекӯшад, ки вазъияташро беҳтар намояд; 

7. Сиѐсати дохилӣ бояд барои мақсадҳои афзудани иқтидори ҳарбӣ 
хизмат намояд. Маҳз иқтидори ҳарбӣ воситаи муҳими инкишофи 
давлат мегардад. Л.Гумлович дар замоне истиқомат намуда, ба тадкиқи 
раванди сиѐсии ҷаҳонӣ машғул гардидааст, ки навъи классикии 
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муносибатҳои байналхалқӣ ҳукмфармо буд. Аз ин хотир, андешаҳои ӯ 

як навъ таҷассуми воқеияти ҷамъиятӣ мебошанд. 
Дар бораи таносуби сиѐсати дохилӣ ва хориҷӣ таълимоти 

марксизм низ диққатҷалбкунанда аст. Нақши муайянкунандагӣ ба 

сиѐсати дохилӣ дода мешавад. Сиѐсати хориҷӣ инъикос ва идомаи 
муносибатҳои дохилии ҷомеа мебошад. Мазмуни сиѐсати дохилӣ аз 
муносибатҳои иқтисодию иҷтимоии ҳукмрони ҷомеа ва манфиатҳои 
доираҳои ҳукмрон бармеояд. Сиѐсати хориҷии давлат як навъ 

ифодакунанда ва ҳимоятгари манфиатҳои миллию давлатӣ дар низоми 
муносибатҳои байналхалқӣ ба ҳисоб меравад. 

Муҳаққиқон ба сиѐсати байналхалқӣ назари гуногун доранд. Ба 
моҳияти масъала дахл намуда, онро ба таври гуногун шарҳу эзоҳ 

медиҳанд. Ҷонибдорони консепсияи «зӯригарӣ» сиѐсатро, аз ҷумла 
сиѐсати байналхалқиро бо мубориза барои ҳукмронӣ як медонанд. Ба 
андешаи Г.Моргентау худи табиати инсон ҳамин аст. Кӯшиши ҳукмрон 
будан, ки хоси инсон аст, рафтори давлатро муайян менамояд [1, 356]. 

Дар баробари ин пайравони консепсияи мазкур нерӯи сиѐсиро ҳамчун 
падидаи психологӣ медонанд, ки чунин муносибат барҳақ нақши омили 
психологиро дар муносибатҳои байналхалқӣ муайян намуда, аз будаш 
зиѐд нишон медиҳад. Таълимоти дигар сиѐсати байналхалқиро бештар 

хосияти биологӣ мебахшад. «Таҷовузгарии модарзодӣ»-и инсон ба 
табиати давлат асар менамояд, эътибори давлатро дар муносибатҳои 
байналхалқӣ афзун менамояд. 

Умуман, дар низоми муносибатҳои байналхалқии замони ҳозира 

ба эътибор гирифтани махсусиятҳои рушди раванди сиѐсии ҷаҳонӣ 
аҳамияти хоса пайдо менамояд. Ба сифати ифодаи назариявии онҳо 
таълимот ва консепсияҳои гуногуни навтаъсис баромад менамоянд. 

Онҳо кӯшише мебошанд, ки бо мақсади тавсифи пешомади тағйиротҳо 
дар сиѐсати ҷаҳонӣ ба харҷ дода мешаванд. Аз ҷумла, консепсияҳои 
«Бархӯрди тамаддунҳо»-и С.Хантингтон, «Хотимаи таърих»-и 
Ф.Фукуяма, таълимотҳо дар бораи рушди бисѐрмарказии олам 

тадриҷан ба заминаи асосноккунии идеологӣ ва илмии сиѐсати 
давлатҳои сатҳи инкишофашон гуногун табдил меѐбанд [3, 221]. 

Дар назарияи сиѐсии муносибатҳои байналхалқӣ андешаҳо дар 
бораи «ҷаҳони бисѐрқутба» доман паҳн менамояд. Назарияи сиѐсати 

ҷаҳониро муқобили он мегузоранд, ки мазмуни асосиашро аз байн 
рафтани давлати миллӣ ташкил менамояд. Андешаҳо дар бораи 
ташаккули «империяи ҷаҳонии либералӣ» бо марказаш ИМА низ 
ҷойгоҳи худро пайдо менамояд. 
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Дар солҳои охир дар таълимоти сиѐсии муносибатҳои байналхалқӣ 

вобаста ба воқеияти навини он андешаҳо ва доктринаҳои гуногун 
ташаккул меѐбанд. Бахусус, мақоми барҷастаро ҷараѐни неореализм 
соҳиб гардидааст. Намояндагони он мекӯшанд, ки ба масъалаҳои 

асосии рӯз ҷавоб ҷӯянд. «Чӣ гуна сохторҳо дар арсаи ҷаҳонӣ хосияти 
муттасил пайдо намудаанд?» саволи марказии неореалистонро ташкил 
менамояд. Онҳо ҷавоби яклухт надоранд ва вобаста ба мушаххасияти 

мавзӯъ мавқеи худро муайян менамоянд. Ба андешаи неореалистон 
олам ба таври умумӣ тағйиротҳои ҷиддию сифатиро пайдо накардааст. 
Роберт Гилпин тағйиротҳои сатҳи глобалии олами муосиррро рад 

менамояд. Дигаргуниҳое, ки хосияти иқтисодӣ ва технологӣ доранд 
мазмуни умумисайѐравиро пайдо накардаанд. Ӯ бо нишон додани 
мавҷудият ва идомаи моҷароҳои сиѐсӣ, махсусан ҷангҳо андешаҳои 
хешро тақвият медиҳанд, яъне табиати одамон ва манфиатҳои онҳо 

ҳамон аст, ки пештар ҳастӣ доштанд. 
Неореалистон андешаҳои муқовиматомез иброз дошта, 

тағйиротҳои ҷузъиро эътироф менамоянд. Дигаргун гаштани тарҳи 
вестфалии инкишофи оламро эътироф намуда, мавҷудияти тарҳи 
давлати марказиро рад менамоянд. Масъалаи мазкурро бештар 
муҳаққиқон Ч.Кегли ва Г.Раймонд дар рисолаи «Ронда шудани шабаҳи 

Вестфалия» (2002) асоснок намудаанд. ба андешаи онҳо тағйиротҳои 
ҳаѐти сиѐсӣ, масъалаҳои навини он, бархӯрди тамаддунҳо, бархӯрди 
арзишҳои ахлоқӣ, бархӯрди ақидаҳо боиси фанои воҳидҳои бузурги 
миллӣ (давлатӣ) мегарданд [1,341]. 

Иқтидори иқтисодӣ ва ҳарбию сиѐсӣ новобаста аз ҳамдигар 
мустақилона амал карда метавонанд. Хосияти муайянкунандагии 
омили иқтисодиро дар ҳолатҳои алоҳида эътироф менамоянд. Зеро 
сатҳи инкишоф ва истифодаи технологияи нав, низоми нави 

маълумотнокӣ, фаъолии сиѐсӣ дар арсаи байналхалқӣ беш аз беш дар 
низоми нави муносибатҳо мавқеъ мегиранд. 

Дар назарияи муносибатҳои байналхалқӣ раванди сиѐсии ҷаҳонии 
охири асри ХХ ва аввали асри ХХI ифодаи хешро пайдо карда 

натавонистанд. Муҳақкиқон дар пажӯҳиши пешомади инкишофи олам 
ва воқеаҳои асосии он муваффақ нагардидаанд. На аз байн рафтани 
СССР ва ҷаҳони сотсиалистӣ ва на фанои «ҷанги сард»-ро пешбинӣ 
накардаанд. Баъзе андешаҳо дар бораи ҳодисаю равандҳо алоҳида 

вуҷуд доштанд, вале онҳо хосияти системанокиро пайдо накарда 
буданд. Ҳолати мазкур маънои онро надорад, ки дар самти мазкур 
тадқиқотҳои фундаменталӣ бурда нашудаанд. Назарияи сиѐсӣ аз 
воқеияти ҷамъиятӣ ақиб монда, ба талаботи рӯзафзуни олами муосир 

ҷавобгӯ нест. Талошҳои пайгиронаи муҳаққиқони равияҳои гуногуни 
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илмҳои сиѐсиро ҳар замон эҳсос намудан мумкин аст. Дар бораи 

инкишофи олами муосир ва махсусан, муносибатҳои сиѐсии 
байналхалқӣ бештар баҳси байни намояндагони ратсионализм ва 
рефлективизм диққатро ҷалб менамояд. 

Ҷараѐни ратсионализм ба раванди аз худ намудани донишҳо дар 
бораи тамоюлҳои асосии инкишофи муносибатҳои байналхалқӣ такя 
менамояд. Рефлективизм ҷавобест бар ҷараѐни ратсионализм, ки дар 
бештари ҳолатҳо рӯ ҷониби постмодернизм, назарияи танқидӣ ва 

консерватизм меорад. Ҷараѐни постмодернизм дар таҳлили раванду 
ҳодисаҳои байналхалқӣ ва сиѐсати бузург ба таълимоти 
постструктуралистони франсуз бештар рӯ меорад. Асосан ба асарҳои 
М.Фуко, Ж.Деррида, Ж.Лакан, Ж.Лиотар ва дигарон муроҷиат 

менамоянд. Вале намояндагони шинохтаи постмодернизми сиѐсӣ 
Р.Эшли, Ҷ. Дер Дериан, М.Шапиро, Р.Уолкер мансуб меѐбанд. Онҳо 
мавқеъ ва муносибати ратсионализм ба дарки муносибатҳои 
байналхалқиро танқид менамоянд. Муносибати ратсионалӣ олами 

муосирро ҳамчун номаълумиҳо ва абстрактҳои зиѐд тавсиф менамоянд. 
Онҳо на аз равандҳои объективӣ, балки аз арзишу идеалҳо ва 
тасаввуротҳои шахсони алоҳида вобастаанд. 

Муносибатҳои байналхалқӣ фақат оқибати равандҳои сиѐсӣ 

набуда, аз шуури одамон ва сатҳи инкишофи ақлонии онҳо низ 
вобастааст. Чунин муносибат исботи он аст, ки муносибатҳои 
байналхалқӣ ба таври объективӣ вуҷуд надоранд. 

Постмодернистон инчунин парадигмаҳои дигарро ба он айбдор 

менамоянд, ки онҳо муносибатҳои байни ҳокимият, забон ва 
маърифатро эҳтиром намекунанд. Онҳо ҳар гуна консептуаликунонӣ, 
ташаккули дастгоҳи категориявӣ, таъриф додани мафҳумҳоро ҳамчун 

бозгашт ба ратсионализм танқид менамоянд. Асосҳои бунѐдии 
донишҳо, ғояҳои генеалогӣ (таълимот дар бораи манбаъҳои ташаккули 
дискурс), деконструксияи матнҳо, таҳлили дискурс, таркиботи маъновӣ 
ва ғайраҳоро мавриди танқиди шадид қарор медиҳанд [1,337]. 

Таҳлили масъалаи забон ва дискурси муносибатҳои байналхалқӣ, 
манбаъҳо ва асоснокнамоии олами атроф масъалаҳои асосии 
постмодернизм ба ҳисоб мераванд. Назария, таълимот, мафҳум ва 
ғояҳо тавассути матнҳо муҳаққиқро ба фаҳми дурусти олам меоранд. 

Чунин муносибатро постмодернизм рад намуда, аҳамият ва зарурати 
матнро беэътибор медонад. 

Муносибатҳои сиѐсии байналхалқӣ махсусиятҳое пайдо намудааст, 
ки хусусиятҳо ва мазмуни олами муосирро таҷассум менамоянд. Дар 
низоми ҷаҳонӣ марказҳои нави муқовиматҳо пайдо шудаанд, ки баъзан 
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онҳоро «бисѐрқутбии нав» ном мебаранд. Дар як қутби он давлатҳое 

мақом гирифтаанд, ки инкишофи мутаносиб ва эволютсиониро 
ҷонибдорӣ мекунанд. Дар қутби дигар низоми экстремистии идоракунӣ 
маскан гирифтаанд, ки наметавонанд ба тағйиротҳои олам мутобиқ 
гарданд. 

1. Гуногунчеҳрагии олам ва дар як замон афзудани хосияти 
интегративӣ, ягонагӣ ва аз ҳам вобастагии давлатҳо ва халқҳою 

умумиятҳои бузурги иҷтимоӣ. Низоми ҷаҳонӣ на танҳо аз фаъолияти 
давлатҳои режими демократӣ ва ғайридемократӣ, балки аз сохтори 
мухталифи иқтисодӣ ва сиѐсӣ иборат аст. Тамаддунҳои гуногун, низоми 

арзишҳо ва идеологияи мухталиф ҷомеаи ҷаҳониро муаррифӣ 
менамоянд. Бисѐрқутбӣ воқеияти ҷаҳони муосир аст. Акторҳои низоми 
ҷаҳонӣ на ҳама вақт дар раванди ҳамзистӣ қарор доранд. Нерӯҳо ва 
идеологияи мухталиф ҳар замон рақиби хешро пайдо карда метавонанд 

ва онҳо омодаанд, ки зидди якдигар «ҷанги муқаддас» шурӯъ кунанд; 
2. Инкишофи равандҳои глобаликунонӣ, ки асосан хосияти 

объективӣ доранд ва тағйиротҳои ҷиддиро дар тақсими байналхалқии 
меҳнат ва низоми азнавистеҳсолкунӣ пайдо намудааст; 

3. Давлатҳои зиѐд ба иқтисодиѐти глобалӣ ва институтҳои глобалӣ 
пайваст гардидаанд. Вале онҳо омода нестанд, ки дар раванди 
глобаликунонӣ фаъолона иштирок намоянд. Бисѐре аз ин давлатҳо аз 
олами исломанд. Дар аксари онҳо муқовимат ба тағйиротҳо ташаккул 

меѐбанд. Муқовиматҳо, асосан аз табақаҳои анъанавӣ ва элита 
бармеоянд, ки қодир нестанд ба шароити нав мутобиқ гарданд. Ҳамроҳ 
гаштан ба раванди глобаликунонӣ бе модернизатсияи қоидаҳои сиѐсӣ, 
иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва тамоми муносибатҳои ҷамъиятӣ номумкин аст. Аз 

ин ҷост, ки нерӯҳои муқовимат ташаккул меѐбанд ва кӯшиши ҳимояи 
ҷомеаи анъанавиро менамоянд; 

4. Дар шароити ҳозира ба ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳдид ва хатарҳои 
эҳтимолии гуногун вуҷуд доранд, ки бештари онҳоро ба давлатҳои 

«ношуд» ва ба ташаккули минтақаҳои аз назорати ҳукуматҳо берун 
алоқаманд менамоянд. Сохторҳои ғайрилегитимие пайдо шуданд, ки 
зери назорати гурӯҳҳои ҷинояткор қарор доранд ва паноҳгоҳи 
ташкилотҳои террористии байналхалқӣ мегарданд; 

5. Дар ташаккули низоми нави муносибатҳои байналҳалқӣ 
пайдоиши актори нави «сатҳи аввал» - Хитой таъсири амиқ мерасонад. 
«Ҷаҳиш»-и Хитой баъди аз байн рафтани ИҶШС ҳодисаи дуюмини 

бузурги чоряки охири асри ХХ мебошад; 
6. Низоми байналхалқии самаранок, ки тавонад фаъолияти 

давлатҳо ва созмонҳои гуногунро ҳамоҳанг созад, фаъолият надорад. 
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СММ чунин мақом ва нақшро ба анҷом расонида наметавонад. 

Бахусус, Оинномаи он ҷавобгӯи талаботҳои олами муосир нест; 
7. Хуқуқи байналхалқӣ бояд ҷавобгӯи низоми нави ҷаҳонӣ бошад 

ва тағйиротҳои олами муосирро ба эътибор гирад. 
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ЉОЙГОЊИ НАЗАРИЯИ “БАРХЎРДИ ТАМАДДУНҲО”-И С. 
ХАНГТИНГТОН ДАР АМАЛИГАРДИИ СИЁСАТИ 

МИНТАЌАГАРОЇ 
 

Шинохти ҳамоҳангии эҳѐи афкори фалсафии тамаддунро 
М.Волошин дар арсаи фикрии ҷомеаи худшинохтае, ки дар тулӯи 
мантиқи тафаккураш инқилоби асриро дорост, метавонад арзишҳои 
эҷод намудаашонро ҷаҳонӣ созад ва ин баҳамрезии фарҳангро, ки дар 
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саҳнаи худшиносии сиѐсӣ дар равандҳои мухталифи таърихӣ ба вуҷуд 
омаданд, дарк намудааст. 

«Аврупо чун алафи бегона дар пайкари бузурги Осиѐ ба воя 
расида, онро ҳамчун ғизои маънавӣ истеъмол мекард. Баъди 
муҳоҷирати бузурги халқҳо Шарқ баҳри Миѐназаминро саршор намуд. 

Ҳар се решаҳои ғизодиҳандаи Аврупо-Приней, Апенинг ва Балкан 
ғарқи оби ҷонбахши ислом мешаванд ва тавассути он Аврупои маҷрӯь 
ва ваҳшӣ аз нав нерӯҳои зиндагӣ пайдо мекунанд» [1, 53]. 

Инсоният офаридгори таърихи хеш мебошад, зеро инсон қудрати 

халлоқиро дорост ва маҳз худи ҳамин қудрат ӯро аз олами ҳайвонӣ ба 
нерӯи инсонӣ овардааст. Гузашта аз ин Энгелс бар он мӯътакид буд, ки 
инсон эҷодшудаи меҳнат аст ва аз ин рӯ меҳнат манбаи ҳар гуна сарват 
ва фарҳанг гардидааст [2, 355]. 

Бархӯрд ба воқеияти хеш, ба ҳастии худ, ки табиати дар талоши 
ҳаѐт будани инсонро, ки моҳияти ҳаѐти амалии он дар ҷараѐн аст, сурат 
мегирад. Тамаддун сатҳи куллитарини мавҷудаи дар инкишофи 
эволютсионӣ пайдо гардидаи фарҳанги ҷомеаҳо мебошад. 

Аз доирае, ки инсон маҳсулоти табииро истифода намудан ба 
истеҳсоли қувва ва арзишҳои халлоқӣ ворид мегардад, оғози 
марҳалаҳои олами мутамаддинӣ ба шумор меравад. Он даврае буд, ки 

ба сахттарин танқидҳои дурахшон аз тарафи мутафаккирони сотсиалӣ ѐ 
либералӣ ба мисли Морган, Шарл Фурйе, Маркс ва ғайра [3, 354] дида 
мешуданд ва ҷомеаи номукаммал мехонданд. 

Пайдоиши тафаккури сиѐсӣ омада расидани инсоният дар арсаи 

тамаддунро мутафаккири таърихнавис Морган бо шарҳи фалсафаи 
сиѐсӣ баѐн карда буд: «Бо сароғози тамаддун бойгарӣ ба андозаи 
бузург афзуд ва ба манфиати мулкдорон идоракунии он моҳирона ба 
роҳ монда шуд, ки ин бойгарӣ қувваи бартарафнашавандаи зидди 

ҷомеа шуда монд. Яъне бо дарѐфти арзишҳо хиради инсонӣ худ дар 
назди чизи офаридааш оҷиз шуда монд ва агар пешрафт дар оянда ҳам 
мисли гузашта қонуне шуда монад, бойгарӣ мақсади охирин нахоҳад 
буд» [4,12]. Зеро дар оянда шинохти қудрат дар муносибат муайян 

гардида, моҳияте, ки давлат онро муҳофизат мекунад, муқаррар 
мешавад. Бо ҳамин назардошт аз пайдоиш ва инкишофи охирине, ки 
тамаддун бояд аз сар гузаронад ва таърих дар ҳамин саҳнаи Морган 
изҳор намуда, ба поѐн мерасида бошад, пас он ҷомеаро ба назар дорад, 

ки тафаккур, озодӣ ва нерӯи қудрат ҳукмронанд. Ин системаи 
ҳамоҳангӣ ба зербинои муносибатҳои миллату халқиятҳо ва нажодҳо 
ба мафкура ва менталитети мухталиф мубаддал гаштааст, яъне кунун 
худи тамаддун, ки ҳар як миллат ба он соҳиб гашт, дар ҳоли бархӯрди 
муносибатҳо қарор дорад. 
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Ҷаҳонишавӣ бошад, ба арзишҳо, идеалҳо ва ормонҳои фарҳангиро 

дар ҳоли таъсир ва нерӯмандтарин қудратҳоро дар ҷараѐни 
пайвастшавӣ қарор дод. 

Соли 1993 дар маҷаллаи «Форин-афраз» асари Самуэл 

Хангтингтон «Бархӯрди тамаддунҳо» нашр гардид. Хангтингтон дар 
назариѐти хеш овардааст: «Фарзияи ман ин аст, ки усулан нуқтаи аслии 
бархӯрдҳо дар ҷаҳонӣ ва на ранги идеологӣ, на бӯйи иқтисодӣ, балки 
ихтилофҳои бузург миѐни афроди башар ва ба истилоҳ нуқтаи ҷӯши 

бархӯрдҳо дорои моҳияти фарҳангӣ хоҳад буд» [4, 13]. 
Воқеан дар давоми даҳсолаи охир дар атрофи бархӯрди 

тамаддунҳо ва хатари терроризми исломӣ дар арсаи ҷаҳонӣ нуқтаҳои 
доманадоре мегузаранд. Яъне заминаи тафаккуре, ки озодӣ ва адолатро 

дар сатҳи ҷаҳонӣ мебардорад ва онро ҳаѐти муқаддас меҳисобад ва аз 
нуфузтарин фарҳанг дар бани башар тамаддунашро ягона ва 
пешқадамтарин медонад ва дорои қасри фарҳанги хеш мебошад ва 
ҳифзияти онро, ки ҷомеаи худшинохта қодир аст ва дар мувозинати 

абарқудратҳо ба кайҳонигардонии тафаккури сиѐсӣ муяссар аст, 
моҳиятан дар ҳамон майдон ихтилофи фарҳангӣ сурат хоҳад гирифт. 

Даргирӣ дар моҳияти иқтисодӣ ва хилоф миѐни мазҳаб-гурӯҳҳои 
мухталифи кишварҳо оштинопазир хоҳанд монд. Хангтингтон нигарон 

аст: «Давлат-миллатҳо нерӯмандтарин бозингарон дар арсаи ҷаҳон 
боқӣ хоҳанд монд, аммо даргирии аслӣ дар саҳнаи сиѐсати ҷаҳонӣ, 
миѐни миллатҳо ва гурӯҳҳои бо тамаддунҳо мухталиф рӯй хоҳанд дод. 
Бархӯрди тамаддунҳо дар ниҳоят ба сиѐсати ҷаҳонӣ соя хоҳад афканд. 

Хатҳои монеӣ миѐни тамаддунҳо охирин марҳала аз сайри такомули 
бархӯрд дар ҷаҳони навро тарҳрезӣ хоҳад кард…» [4, 16]. 

Сарчашмаи асосии пайдоиш ва тазоҳуроти онҳо бо омӯзиши 

олимон омилҳои қашшоқӣ, сатҳи пасти зиндагӣ ва сустии институтҳои 
шаҳрвандию иҷтимоӣ мебошанд. Омилҳои пайдоиш, сабзидан ва нерӯи 
таҳрибкорӣ табдил ѐфтани дастаҳои ҷудогона дар ин ѐ он минтақаи 
ҷаҳон аз миллат, забон, мазҳабу эътиқод вобаста нест [5, 14]. 

Худи ҳамин назариѐт лоиҳаҳои дар нақша буда ва ба фаъолияти 
амалияи арабу аҷам, ки демократикунонии «Ховари миѐна» баррасӣ 
шудааст, ифода менамояд, ки ба манфиати онҳо нест, балки саъйи Ғарб 
он аст, ки тамаддуни «яҳудиву насронӣ»-ро паҳн намояд [5, 137]. 

Нерӯмандии идеологӣ ва шинохти камқудрати мамлакатҳои 
сойир, ки аз ҷиҳати иқтисодӣ, ҳаѐти иҷтимоӣ тавоноии зиѐдро соҳиб 
нестанд ва дар ин даргирӣ бо фарзияи онҳо хароб хоҳанд шуд. 

Бо далели Хангтингтон Грохом Фулер коршиноси марказии 
мутолиотии «Ронд» дар мақолае бо унвони «Фаросӯи ҷанги сард» 



352 

менависад: Ҷаҳон дар вартаи як бӯҳрони фарҳангии бесобиқа гирифтор 

шудааст. Фарзияҳои бартарии фарҳанги Ғарб ва ба вижа дар домани ду 
пайкараи фарҳанги Ислом, тамаддуни конфутсий бошиддат мавриди 
ҳамла қарор гирифтааст. Чунончӣ, соири нуқтаҳои ҷаҳонӣ, ки навъаи 

сӯи Ғарб беиртибот бо манфиатҳои Ғарб зоҳир мешаванд, дар ҷустуҷӯи 
иҷрои нақши муҳим дар саҳнаи масъалаҳои байналмиллалӣ бошанд, ин 
ду ҷараѐни қавмӣ метавонанд ба хусуматҳои иқтисодӣ, сиѐсӣ ва ҳатто 
низомӣ табдил шаванд» [4, 43]. 

Нуқтаи асл ба мувофиқат андохтани муносибат, нарафтани 
фаросӯи сулҳи ҷаҳонӣ, балки монеае пайдо мешаванд то ҷанги сарде 
эҷод карда шавад ва агар ин низоъ сабабгори бархӯрди тамаддун 
бошад, он тафриқаи сиѐсиест дар мизони олам ошӯберо ба нақша 

гирифта, то ба он моҳият, ки низои сард миѐни фарҳангиѐн хомӯш 
нагардад. 

Хангтингтон мӯътакид аст, ки дар даврони ҷанги сард дунѐ ба 
ҷаҳони аввал, дуввум, сеюм тақсим мешавад. «Ин дастабандӣ дигар 
мавзӯият надорад. Акнун чунончӣ кишварҳоро не бар ҳасби низоми 
сиѐсӣ ва иқтисодӣ ѐ сатҳи тавсияи иқтисодии онҳо, балки бар лиҳози 

фарҳанг ва тамаддунашон гурӯҳбандӣ кунем, кори муфидтаре ба анҷом 
мерасонем» [7,12]. 

Чунин назария ба он оварда мерасонад, ки ҳуввияти фарҳангии 
ҷаҳон бо ҳамоҳанги арзишҳои фикрӣ, мазҳабҳои ҷудогона ва ба 
системаҳои ҷаҳонбинии халқиятҳо ба як қолаб бирезанд ва ѐ ба якчанд 
тамаддунҳои бузург шакл гиранд, ки онҳо иборатанд аз: тамаддуни 

ғарбӣ, тамаддуни конфутсионӣ, тамаддуни ҳиндӣ, тамаддуни исломӣ, 
тамаддуни амрикоӣ, лотинӣ ва эьтимолан тамаддуни амрикоӣ. 

Хангтингтон нигарон аст, ки «Мушкилии Ғарб бунѐдгароии 
исломӣ нест, балки худи ислом аст бо тамаддуни мухталиф, ки 

вобастагони он ба бартарии фарҳанги хеш итминон доранд ва ҳамеша 
машғули нотавониҳои худ ҳастанд ва мушкилии ислом ҳам Амрико 
нест, балки худи Ғарб аст» [8, 347]. 

Дилеммаи хатар дар он нест, ки ин бархӯрд ҳатман дар арсаи 

фикрии абарқудратҳо ба миѐн меояд, балки бо назари баъзе 
мунаққидони сиѐсӣ бо гузоштани марз миѐни тамаддунҳо, ҳамоҳанг 
насохтани арзишҳо буда, аз сиѐсатбозии асилзодагони Ғарб сарчашма 
гирифтааст. Собиқ мушовири кохи сафед Антони Легобиҷ аз низоъҳои 

кунунии ҷаҳонӣ ба хулосае меояд, ки ҷанги сард миѐни хатҳои 
тамаддунӣ не, балки дар халиҷи сиѐсат ниҳон аст, яъне фоҷиаҳои 
ховари миѐна на дар хатти шикасти тамаддунӣ буд, балки ин ҳудуд 
миѐни ҳукумати ситамкор ва ҳукумати масъул, байни дарҳои баста ва 

сиѐсати дарҳои боз ва байни эътидол ва ифрод тақсим шудааст [9, 389]. 
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Таҳлил бо мувофиқати назари Хангтингтон таҷрибаҳои чанд соли 

гузашта нишон додааст, ки гароиш ба озодӣ ояндаро хоҳад сохт. Ин 
мавзӯъ дар ҳама ҷо аз ҷаҳони Ислом ва ѐ нуқтаҳои дигар содиқ аст [10, 
33]. Яъне сароғози хусуматҳо аз нақшаи дурнамои расидан ба 

миллиарди тиллоӣ мебошад, ки охирон тамаддунҳоро хароб месозад. 
Аз оғози нашри «Бархӯрди тамаддунҳо» ба вокунишҳои зиѐд 

дучор шуд. Ин назарияро иддае аз арбобони сиѐсӣ фикри Ғарб тарҳи 
хоме ҳисобида, онро эҷоди низоъ байни тамаддунҳо донистанд ва дар 

Шарқ инро саъест ҷаҳонро ба сӯйи ғарбигардонӣ ва усулан аз мантиқи 
ғайри гуманистӣ медонанд, аз ин рӯ иддае аз мутафаккирони сиѐсӣ, 
фикри шарқ ҷаҳонишавиро, ки ба меҳвари бархӯрди тамаддунҳо роҳ 
мекушода бошанд, меҳисобанд ва ба сохтмони ҷомеаи мутамаддин 

сирф падидаи нобудкор медонанд, яъне бо таъбири Расул Ғамзатов «Аз 
ҷомеи ситораҳо сохтани як моҳи бузург аст» маънои маънавӣ доранд. 
Дар «Тимсолҳои миллии ҷаҳон» ном асараш Георгий Гачев гуфта буд: 
«Ҳис мекунам, ки ман суруди хайрободи фарҳангҳои миллиро навишта 

истодаам. Пешомади онҳо гумон аст, ки ҳаѐт бошанд, яқинан марг 
хоҳад буд» [11, 12]. 

Охиран саҳнае, ки дар сурати глобализатсионии ҷомеаи инсонӣ 
дар он сукунат дорад, дунѐи тафаккур, қудрат ва бунѐди идеалҳои 

миллӣ, ки ҳадафашон аз байн нарафтани меъѐрҳои фарҳангист, 
аҳамияти байналмиллалиро гирифта истодаанд. 

Гурӯҳе аз ҷомеашиносони бузург И.М.Лолан (Франсия) ба 
«Балканикунонии сайѐра» ибрози назар намуда, гӯѐ инсоният на ба сӯи 

низоми нави ҷаҳонӣ, балки ба бенизомӣ ва ҳаракати худмаҳвнамоӣ 
равона медонад. Зеро А.И.Уткин дар асари ‚Низоми нави ҷаҳонӣ‛ 
масъалаҳои ташаккул ва шаклгирии низоми нави оламро мавриди 

таҳлил қарор додааст. Тарҳи якқутбаи оламро, ки муҳаққиқони ИМА 
ҷонибдорӣ мекунанд, рад намуда онро назари яктарафаи ҷомеаи 
муосир медонад» [12, 19]. С.Кара Мурза дар асараш «Миллиарди 
тиллоӣ ва низоми нави ҷаҳон» дар хусуси мактабҳои илмии Ғарб 
бахусус муҳаққиқони «Клуби римӣ» муносибати бетарафониро арзѐбӣ 
намуда, шубҳае ба назари онон дорад. Сиѐсати экспансионии 
давлатҳои ғарб ва дар зери тасарруф нигоҳ доштани давлатҳои сатҳи 

инкишофашон нокифояро ҳамчун навъи сиѐсати фаъол медонад, ки ба 
эҳѐи худи онон нигарон аст. 

Дар муқобил мутафаккирони сиѐсӣ фарҳанги тарҳи гуфтори 

бархӯрди тамаддунҳоро дар воқеияти раванди таърихи назарияи 
ақлнорас ва нодуруст медонанд, ки аз тафаккури тафриқаандозӣ ва 
муносибатҳои байналмиллалӣ, ки заминаи низои сиѐсӣ мегардад, 
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маҳсули афкори сиѐсии ғарб медонанд. Мутафаккири турк Ф.Гюлен 

менависад: «танҳо таи як асри охир теъдоди мусулмононе, ки аз тарафи 
масеҳиѐн ба қатл расиданд, аз шумораи масеҳиѐне, ки дар тӯли таърих 
аз ҷониби мусулмононе, ки кушта шудаанд, афзун гардид, Ғарб саъй 

менамояд бо усулҳои моҳирона асосҳои исломро хароб созад. 
Мустамликадории Ғарб низ фаромӯш нашудааст» [13, 1]. 

Аслияти ба бархӯрди эҷоди таҳаввулоти сиѐсиро дар 
муносибатҳои байналхалқӣ аз зуҳурот омадани идеяҳои ба меъѐри 

ҷавҳари таъсиркунанда аз нури назарияҳои ба мантиқи манфиат 
асосѐфтаи афроди башар сар мезанад, ки дар натиҷа сиѐсати 
байналхалқиро дар бӯҳрони ҳуввият ва таркиши қонун ва тартиботи 
миллатҳои сойир меорад. 

Нависандаи маъруфи ҳинд К.Чандар таассуроти хотироташро 
зимни тамаддун мулоҳизарониҳои фалсафӣ-бадеӣ навиштааст: «инсон 
қалби худро ба хомӯш гардонидан маҷбур карда метавонад, аммо 
рӯҳияи тамаддунро сукут бахшида наметавонад» [14, 95]. Чунин аст 

нигилизми (маъқулаҳои номаъқул) парадигмаҳои хомӯшсозандаи аз 
тафаккури ақлонии инсоният мебаромада, ки ба як ҳисоб инкори 
мутлақи ҳақиқати бебаҳс, ки афроди башар шикастани онро ҷоиз 
медонанд, аз ин рӯ бо таъбири носири тоҷик Акбари Турсун метавон 

«Ҳайкалшиканӣ» [20,95]. унвон ниҳод. 
Парадокси бархӯрди олами мутамаддин дар ҷомеаи муосир дар 

низоми мубодилаҳои иқтисодӣ на аз ранги он, на аз ҳуввияти иҷтимоӣ, 
балки тақарруби фарҳангҳои ба худ расида ва нерӯмандии сиѐсиѐфта, 
бо назардошти Путин аз низоме ки худи худашон баромада рафтаанд, 
бармеояд. Миллатҳо, мазҳабҳо офарандаи тамаддун ҳастанд, ки дар 

буняашон қасри ахлоқ меистад ва аз ин рӯ маҳдудияти назарияи 
бархӯрди тамаддунҳоро иддае аз мутафаккирон дар холигии фазои 
ахлоқӣ мебинанд. 

Идеалҳо ҳамчун сюжетҳои рӯҳияи як асрро дар бар гиранда пайдо 
гардиданд ва дар арсаи шуури сиѐсии инсоният шакл гирифтанд, ки дар 
натиҷа олами мутамаддин бар миқѐси тамаддун ба зиддияти 

оштинопазир расиданд. Давлат-миллатҳо дар «Тахтаи бузурги 
шоҳмот» қарор доранд, пас тақдирашон тобеи толеест, ки 
сарнавишташонро нерӯмандтарин тимсолҳо муайян месозанд, чунин 
аст қувваи дохилшавии аслӣ, ки Хангтингтон дигар мавзӯъ надорад 

гӯѐн мекушояд. 
Аз шакли тарҳе, ки Хангтингтон кашида таҳаюли заифи 

тамаддуни динӣ дар парчами назараш гузошта, ки меъморони ин 
тамаддун ба бартарияти худ қоиланд, омадааст. Аммо эҳсоси қудрати 

ҳиссиѐт пайдо мекунанд, то кохи бебунѐд будани қасри хаѐлоташонро 
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пай бибаранд. Ҳаққонияти маданият ѐ худ тамаддун таърифи 

оламшумул надорад. Пас далели Хангтингтон дар мавзӯи инқилоби 
тафаккур аст. Шоҳидии таърихияш он аст, ки як идеологияи мантиқӣ 
ҳатто метавонад, аз фазои дарѐи хун гузашта, дар бархӯрд бар 

ғолибияти тамаддун омада расад. 
Ҷомеашиноси барҷаста П.Бергер нигоҳе дорад: «Ҷомеаро метавон 

бо каргаси ноаѐни бинои бузург тақозо намуд, ки фасади вай (ҳудуд, 
аҳолӣ ва ғайра) онро аз чашмҳои бегона пинҳон медорад» [15, 7]. 

Масалан, исломшавии тамаддуни Шарқ, ки арабҳои мутамаддин ба 
бартариашон бовар доштанд ва дар анҷом додани сатрҳои ба идеалҳои 
«Олиҳаи осмонӣ» тавсияи ахлоқ дар ягонагии худии худ бунѐди ҷомеаи 
консервативӣ ва як навъ ҳаѐти сотсиалиро аз силсилаи ҷомеаи 

адолатбунѐд медонистанд ва аз ин рӯ арзишҳои муқаддаси худашонро 
бо силоҳи идеологӣ мепӯшанд ва ба ғасби тамаддуни идеология аз 
ҳаѐти воқеӣ пайдо мешавад ва ба худи категорияҳои фалсафии адолат 
баробарӣ ва озодии одамон ба он марҳала эҳтиѐҷ пайдо мекунанд, ки 

зимнан он дар ҳаѐти амалӣ дида нашавад, яъне воқеият баръакси ин 
мафҳумҳо дар ҷараѐн бошад. 

«Лашкари араб дар ҳоле, ки ба сӯи Осиѐи Марказӣ ва шимоли 
Африко пеш мерафту густариш меѐфт, на фақат мазҳаби тозаро 

ҳамроҳи худ мебурд, балки як тамаддуни ҷавон ва дар ҳоли рушдро низ 
бо худ дошт. Сурия, Байнаннаҳрайн ва Миср ҳама дар фарҳанги арабӣ 
(исломӣ) ҷазб шуданду омезиш ѐфтанд, забони арабӣ забони муқаррарӣ 
ва расмии онҳо шуд ва аз назари нажодӣ низ бо аъроб омехтанд ва 

шабеҳи якдигар шуданд. Бағдод, Димишқ, Қоҳира марказҳои бузурги 
фарҳанги арабӣ (исломӣ) шуданд ва бар асари ҷаҳиши нерӯманд 
тамаддуни ҷадид ба вуҷуд оварда буд, иморатҳои зебои бисѐре дар ин 

шаҳрҳо барпо гардид. Ҳунару фарҳанги арабӣ (исломӣ) ҳам дертар 
таҳти нуфузу таъсири Эрон қарор гирифт» [16, 215-217]. 

Агар марксизмро гирем, қаламкашони он ҷамъи назарияи 
мутафаккиронро хаѐли муқаддас ҳисобида мукаммалтарин ҳуввиятҳои 

ононро дар ниҳоди асар хушку холӣ ѐ худ ҷумлапардозии фалсафӣ 
донистанд ва оинеро бунѐд сохтанд, ки дар устуворияти худ ба 
инқилоби тафаккури умумиинсонӣ омад. Шӯравии коммунистӣ эҷоди 

онҳост [17, 16-17]. Бо баробари пролетариати ҳамаи мамлакатҳо як 
шудан заволѐбии либерал-демократия омада расид, аз ин рӯ инро 
либералҳо хуб пай бурданд ва аз маҳвияти хеш ба воқеият ва 

баргаштан ба дунѐи худии худ дар талоши ҳаѐт гардиданд ва ҷанги 
сард, ки Хангтингтон даврабандӣ кардааст, эҷоди онҳост. 
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Далели бархӯрди тамаддунҳо аз нуқтаи назари идеологӣ таҷрибаи 

таърихии системаи мазҳабҳо (насронӣ, яҳудӣ, ислом) ва дигар афкори 
равияҳои сиѐсӣ аст, ки ба хатҳои ҳаракати механикӣ рӯй доданд ва ин 
зуҳуроти бузургманишии санъати истеҳкоми ҳаракат аз афроди башар 

сарчашма хоҳад гирифт. Ин бар он далел, ки Хангтингтон даргирии 
фарҳангиро ба афроде, ки қудрат дар миллатҳои абарқудрат хоҳад 
монд, тадриҷан инкишоф ѐфтанашро маънидод мекунад. Чунин лиҳози 
назария, маҳдудияташ иборат аз он аст, яъне нуқтаи такомули 

иқтисодиро дар ҳақиқати семантикаи илм қарор намедиҳад. 
Фарзан фоҷиаҳоеро таърих шоҳидӣ дорад, ки бо диди А.Камю 

зери исѐнаш итоат ниҳон буд, яъне ҳирси шӯҳрат, ки Сервантес онро 
беш аз қиѐсу тасаввур медонист, дар вуҷуди афроди башар ҷойгоҳи 

табиӣ дошт. 
Аз ин рӯ, дар назарияи бархӯрди тамаддунҳо фарзияҳо ба дидгоҳи 

сатҳи тавсияи куллӣ баҳогузорӣ шуданд, чунончӣ «ҳаммонанди коҳиши 
нақши давлат-миллат дар саҳифаҳои сиѐсати ҷаҳонӣ, яксон 

шуморидани тамаддун ва фарҳанг» ва оштинопазир донистани 
мазҳабҳоро аз мавзӯияти баҳсангез мешуморанд» [9, 389]. 

Бо ҳамин назардошти диалектикӣ, ки ибтикори идеологиро 
баррасӣ мекунад, Хангтингтон фарзия мекунад: «Соли 2010 Корея 

муттаҳид гаштааст. Чин, ки абарқудрати бузург гаштааст, зери 
тасарруфи худ гирифтани соҳилҳои баҳри ҷанубии Чинро эълон 
месозад. Вале вйетнамиҳо аз амалӣ гаштани ин нақша зиддият нишон 
доданӣ мешаванд, бинобар Чин сарзамини Вйетнамро забт намуд. 

ИМА изҳор намуд, ки ҳукмронии ягон давлатеро дар Осиѐи Ҷанубӣ-
Шарқӣ роҳ нахоҳад дод. Аз ин сабаб ҷанги Амрикою Чин оғоз шуд. 
Ҳиндустон аз фурсати мазкур, ки Чин дар ҷанг банд аст, хост иқтисоди 

ядроии Покистонро барҳам диҳад. Ба Покистон бошад, баҳри ѐрӣ ба 
мамолики исломии Эрон шитофтанд. Арабҳо ба Исроил, юнониѐну 
булғорҳо ба Туркия ҳуҷум намуданд. Аврупоиҳо ба амрикоиѐн ва 
японҳо ба Чин ҳамроҳ шуданд. Гирдоби хунин босуръат васеъ шуда, 

ИМА, мамолики Аврупо, Русия, Ҳиндустонро ба задухӯрди глобалӣ бо 
Чину Япония ва кулли давлатҳои исломӣ кашид» [18, 3]. 

Хангтингтон ин фарзияро баъдан дар соли 1997 эълом дошт ва 
чунин кашидани тарҳи низоми ҷаҳон як хаѐли тафриқа ҷорӣ намудан ба 
миѐни лигаи миллатҳо ва сояафканӣ ба раванди сиѐсии ҷаҳон менамуд. 
Ин ранг сурат гирифтани воқеа аз эҳтимол дур аст, аммо инро истисно 

кардан низ ғайриимкон мебошад, ки ин нуқтаро бо назардошти 
ҷараѐни низоми нави ҷаҳон зимнан фарзиянок баѐн карда буд ва ба 
дурахшонтарин вокунишҳо аз ҷониби сиѐсатмадорони Ғарбиву Шарқӣ 
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рӯ ба рӯ гардид. Мутафаккирони сиѐсие, ки ҷаҳонро бозори муносибат 

меҳисобанд, ногузир модели бархӯрди фарҳангиро навъе аз утопизми 
қафобаранда медонанд. 

Зеро агар ба хатҳои таркидаистода ва «нуктаҳои даргирӣ»-и олами 

муосир ба охирин фоҷиаҳо назар андозем, фазои низоъ аз болои 
арзишҳои тамаддунӣ шитоб доранд. Низои сиѐсӣ дар собиқ Югославия 
ба амал омадаро ҳамчун бархӯрди байни тамаддунҳои православии 
Ғарб ва мусулмон ҳисоб кардан мумкин аст. Ё худ низои байни 

Фаластину Исроилро далели тасдиқи Хангтингтон медонанд, ки дар 
асоси ин низоъ агар аз консепсияи он назар кунем, бархӯрди тамаддуни 
яҳудӣ ва исломӣ меистад. 

Э.Раҳмон мегӯяд: «Гузашта аз ин имрӯз дар миѐни ислом ва Ғарб 

саде аз нофаҳмӣ ба вуҷуд омадааст. Дар тафаккури доираҳои муайяни 
Ғарб чунин ақида ҷой дорад, ки ифротгароӣ хоси табиати ислом яке аз 
динҳои ҷаҳонӣ бошад». Ё худ ин дилеммаи нобоварӣ миѐни 
тамаддуниро хатарнок ҳисобида, пешниҳод мекунад, ки «Ба ҷои 

муқовимати тамаддунҳо «Гуфтугӯи тамаддунҳо»-ро [19, 2] ҳамчун 
муколамаи муносибат дар раванди ҷаҳонишудан, ки инкишофи 
қудратгарої аст, бояд истифода барем, то дар рушди 
интернатсионализми дунѐи модерн саҳм гирем».  

Агар мо бар мавқеъгароии абарқудратҳо нигарем Чин, Ҳиндустон, 
Русия ва Эрон дар мамолики Шарқ хоса ба ҷавҳари сиѐсати ҷаҳонӣ 
нерӯи таъсирнамоӣ ва даргириҳо ҳифзияти худро соҳибанд, пас 
фаромӯшхотирии сиѐсии «амнезия»-и Хангтингтон ин аст, ки нерӯи 

бархӯрди сиѐсиро бо тамаддун омезиш медиҳад. Масалан, агар Чин 
хоҳад, ки сарзаминашро васеъ кунад, пас ин ҳадафи сиѐсӣ мешавад ва 
баробари ҳамин консепсияи низоъ аз забти минтақа иборат мешавад, 

яъне қувваи аслӣ расидан ба нишон бо тири сиѐсӣ гирифта мешавад, 
зимнан аз ин воқеият хулоса мебарояд, ки саргаҳи низоъро сиѐсат эҷод 
намуда, он ба болои тамаддун соя меафканад, на тамаддун бар он. 

Дарвоқеъ зери назари таҳлили олимон «Коҳиши нақши давлат-
миллат дар саҳифаҳои сиѐсати ҷаҳонӣ яксон шуморидани тамаддун ва 
фарҳанг, куллӣ будани воҳидҳо мавриди таҳлил, оштинопазирии 
тамаддунҳои ислом ва масеҳӣ» [9, 342] дар назарияи Хангтингтон вуҷуд 
доранд. 
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НАҚШИ ТОҶИКИСТОН ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ 

ИТТИЛООТӢ 
 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

масоили амнияти миллиро муҳим ҳисобида, чунин иброз доштанд: 
‚Манфиатҳои миллӣ ва суботу оромии ҷомеа тақозо менамоянд, ки 
воситаҳои ахбори оммаи ватанӣ на танҳо дастгоҳи тавонои хабарӣ 
бошанд, балки дар муборизаи иттилоотӣ барои ҳифзи манфиатҳои 
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миллӣ, алалхусус амнияти давлат ва ҷомеа хизмат кунанд. Зеро тавре 

ки аз мазмун ва моҳияти қонунгузории мамлакат оид ба васоити 
ахбори омма бармеояд, таъмини амнияти иттилоотӣ яке аз самтҳои 
асосии фаъолияти онҳо мебошад‛ [1, 2]. Дар ҳақиқат, амнияти 

иттилоотӣ – амнияти миллиро ифода менамояд. 
Дигаргуниҳои куллӣ дар сохтори геополитикии ҷомеаи чаҳонӣ ва 

аз нав тақсим шудани геополитикаи ҷаҳон аз он шаҳодат медиҳанд, ки 
ҷаҳони муосир тадриҷан ба давраи сифатан нави тараққиѐт ва 

ҳамзамон, дому хатарҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ шудааст. Тақсимоти нави 
геополитикаи ҷаҳони муосир замоне ба вуқуъ омад, ки ҷаҳони дуқутба 
ба як қутб роҳсипор шуд, ки қутби аз байн рафта Ҳокимияти Шӯравӣ 
маънидод мегардад. 

Ба вуқуъ омадани тақсимоти нави ҷаҳон миѐни абарқудратҳо ва 
қудратталабон ба ҳаѐти башарият тағйироти қуллӣ ба миѐн овард. 

Ҷаҳонишавӣ дар худ имкониятҳои бузурги пешрафт ва дар айни замон 
таҳдидҳои ҷиддиро ба ҳаѐти башарият ворид сохтааст. Таъсири манфӣ 
ва таҳдиди раванди ҷаҳонишавӣ ба шуур ва маънавиѐти ҷомеа 
тавассути васоити ахбори омма, ки он дорои неруи бузурги 
таъсиррасонанда аст, эҳсос мегардад ва дар баробари талқини сулҳу 
субот ва неъмати оромӣ, ҳамзамон иттилоот ва ВАО дар тарғибу 

ташвиқи гурӯҳу созмонҳои террористӣ, ки ин зуҳурот бошандагони 
сайѐраро ба ҷунбиш гузоштааст, нақши муҳимро касб кардааст. 
Ҳамзамон, ВАО дар пиѐда шудани манфиати ин ѐ он қувваву гурӯҳҳои 
муайян ба тариқи мушаххас истифода мешаванд ва таҷрибаи дилхоҳеро 

низ баҳри қувваҳои манфиатҷӯ ба бор овардаанд. 
Ба миѐн омадани мафҳумҳое, ба монанди «ҷангӣ иттилоотӣ» дар 

ҷаҳони муосир нигарониву таассуфи сиѐсатмадорону коршиносони 
байналмилалиро ба бор овард. 

Ҷанги иттилоотӣ таърихи куҳан дошта, ба ақидаи муҳаққиқон ин 
мафҳум бо пайдоиши давлатҳо ва мухолифату рақобати байни онҳо 

ташаккул ѐфтааст, вале аввалин маротиба муҳаққиқи канадагӣ 
Маршалл Маклюэн солҳои 60-уми асри ХХ дар бораи ҷанги иттилоотӣ 
ба тариқи ошкор дар матбуот навиштааст. Профессор Маршалл 
Маклюэн доир ба ҷанги иттилоотии ИМА гуфтааст, ки «Ветнам 

аввалин ҷанги телевизионии ИМА буд. Ҷангҳои қаблӣ бо кӯмаки 
кинову расм ва сурату матбуот бурда мешуд. Ба ақидаи муҳаққиқон 
«Ҷанги иттилоотӣ ин таъсиррасонии нақшавӣ ба тамоми системаи 
иттилоотиву иртиботии душман ва давлатҳои бетараф бо мақсади 

ташаккул додани фазои мусоиди ҷаҳонии иттилоотӣ барои 
гузаронидани амалиѐтҳои сиѐсӣ мебошад, ки назорати аксари ин 
фазоро таъмин менамояд». Вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки 
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дар замони муосир ҷанги иттилоотиро асосан кишварҳои абарқудрату 

қудратталаб ва ташкилоту қувваҳои бузурги ҷаҳон барои амалисозии 
ҳадафҳои геополитикии худ истифода мебаранд. 

Ҷанги иттилоотӣ – ҷангест бо ѐрии технологияҳои иттилоотӣ, ки 
дар он василаи асосии мубориза иттилоот аст. Дар ин бора бори аввал 
файласуф ва мунаққиди канадагӣ Маршалл Мак Лухан соли 1962 дар 
китоби худ ‚Галактикаи Гутенберг‛ таъкид кардааст. 

«Ҷанги ҳақиқии комил ин ҷанг тавассути иттилоот аст. Он ба 
таври возеҳ тавассути воситаҳои электронӣ иртибот амалӣ мешавад. 

Ин ҷанги доимӣ ва бераҳмона аст ва аслан дар он қариб ҳама ширкат 
мекунанд», - гуфтааст ӯ. 

Ҳадафи ҷанги иттилоотӣ бо роҳи интишори маълумоти бардурӯғ, 
сиѐҳкунии рақибон ва тафсири тавсеаи ҳодисаҳо ба манфиат ва нафъи 

худ, ҷалб намудани афкори аксарият барои пуштибонии хеш аст. Ҳар 
чӣ қадар ҷонибҳо иттилоотро моҳирона истифода бибаранд, ҳамон 
қадар дар назари мусбӣ намудор шуда, пуштибонии онҳоро ба даст 
меоранд. 

Имрӯз ин навъи муқовимат натанҳо дар ҷаҳони низомиѐн, балки 
дар муносибатҳои сиѐсатмадорон, соҳибкорон, ташкилотҳои калон ва 

ғайра истифода мешавад. Абзори ҷанги иттилоотӣ низ хеле гуногун аст: 
намудҳои мухталифи ВАО, шабакаҳои иҷтимоӣ, таблиғот, филмҳо, 
телевизион ва ғайра, яъне ҳар воситае, ки тавассути он иттилоот 
интишор мешавад, мебошанд. 

Мисоли равшани ҷанги иттилоотӣ инъикоси муноқишаи Сурия 
мебошад, ки ба як муаммои байналмилалӣ мубаддал шуд. Агар шумо 

ба кори расонаҳои хабарии Русия ва Ғарб диққат диҳед, ҳар яки онҳо 
ҷараѐни ин ҳодисаҳои низомиро бо тарзи мухталиф арзѐбӣ ва инъикос 
мекунанд. Илова бар ин, тафовутҳои забонии расонаҳо имкони 
дастрасиро ба ақидаҳои муқобил душвортар мекунанд. Бинобар ин бо 

истеъмоли ҳамон иттилооте, ки ба мо пешкаш мешавад, мо метавонем 
худро дар «халои иттилоотӣ» -и худ қарор диҳем. 

Аз ин рӯ, ба хотири он, ки қурбонии дасткориҳои ҷанги иттилоотӣ 
нашавед, манбаъҳои иттилоотиро тавсеа диҳед, ба андешаҳои тарафҳои 

гуногун таваҷҷӯҳ зоҳир кунед ва албатта тафаккури интиқодӣ ва 
саводнокии расонаии худро рушд диҳед. 

Мувофиқи гуфтаҳои коршиносону таҳлилгарон терроризм, 
экстремизм ва ифротгароӣ, бахусус терроризми динӣ ташкилшудаи 

дасти абарқудратон, бо мақсади пиѐдасозии манфиат ва сиѐсати онҳо 
аст. Яке аз василаву роҳҳои аслии то ин ҳад қувваву қудрати бузургро 
ба даст овардани ин вабои замон, тариқи иттилоот муаррифӣ шудани 

тахайюли ақоиди бофтаву осмонии онҳо мебошад, ки гуѐ заҳмат ба дин 
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менамоянду вале дар асл ҷуз қатлу куштори ваҳшиѐнаи сокинони 

осоишта ва амалисозии барномаҳои хоҷагони пасипардагии онҳо дигар 
чизе нест. Имрӯзҳо мақомоти амниятии кишварҳои сайѐра аз паи маҳву 
нобудсозии роҳҳои вусъатѐбиву инкишофи гурӯҳҳои террористӣ бо 

мақсади пурра аз байн бурдани ин мушкилоти глобалӣ афтодаанд. Яке 
аз василаи аслии ба шикаст рӯ ба рӯ нашудани созмонҳои террористӣ, 
ин аз байн бурдани роҳҳои таблиғотии он буда, дар ин самт садҳо ва аз 
он бештар сомонаҳои интернетии таблиғотии гурӯҳҳои террористӣ 

ошкор ва қисме аз онҳо бекор карда шуда, қисми дигар зери назорати 
қатъӣ қарор гирифтаанд. Чунин амалҳои сулҳҷӯѐна гурӯҳҳои 
террористиву экстремистиро ба шикасти ҷиддӣ рӯ ба рӯ хоҳад кард. 

Инъикоси воқеоти даҳшатафкани гурӯҳҳои терорристӣ то куҷо ба 

манфиати кор аст? Солҳои охир аксар мамлакатҳои дунѐ кушиши 
сохтани ҷомеаи глобалии иттилоотиро доранд. Лекин рушди 
иттилоотикунонӣ дар баъзе кишварҳо бинобар як катор омилҳои сиѐсӣ, 
иктисодӣ ва техникӣ боз дошта шудааст. Кишварҳои сатҳи 

тараққиѐташон гуногун ба рушди Интернет муносибати хоса 
менамоянд. Вале дар баробари манфиатҳову саҳмгузории интернет ба 
пешрафти ногусастании ҳаѐти ҷамъияӣ хислатҳои манфии онро низ 
бояд андеша кард ва ин масъаларо набояд нодида гирифт. Агар каме ба 
рӯзҳои аввали таъсисѐбии гурӯҳҳои террористӣ, бахусус созмони 
ифротии ба ном «Давлатӣ исломӣ» назар афканем, бармеояд, ки чунин 

гурӯҳҳо маҳз дар қатори ташкил шудани сомонаҳои таблиғотии худ, 
ҳамзамон зери муаррифиҳои дар умум ВАО-и ҷаҳонӣ шуҳрат пайдо 
намудаанд, яъне ВАО байналмилалӣ аз ташкил ѐфтани чунин гурӯҳҳои 
ифротгароӣ ва қудрату тавоноии онҳо ба сокинони олам маълумот 

пешниҳод намуданд ва дар баъзе ҳолат аз даъвати онҳо гуѐ ба ҷиҳоду 
хизмат, ки баѐн менамуданд, маълумотҳои муфассал пешниҳод 
мегардиданд. Дар натиҷа, баъзе аз сокинони гумроҳу кӯтоҳандеши 
мамолики сайѐра азми пайвастшавӣ ба онро намуда, ҳамзамон 

қувваҳову созмонҳои манфиатхоҳ бо пайдо намудани маълумот оид ба 
мақсади аслии чунин гурӯҳҳо ва қувваву тавоноии онҳо шояд бо 
сарпарастиву таъмини лавозимоти ҷангиву дигар омилҳои тавоноӣ азм 
намуданд, ки мақсади онҳо низ пеш аз ҳама, пиѐда намудани ҳадафи 

худ мебошад. Маҳз чунин омилҳо, яъне бо мақсади расонидани 
иттилооти нав ба омма ва огоҳонидани сокинон аз зуҳури чунин 
гурӯҳҳои ифротгароӣ, ки билохира ба манфиати созмонҳои террористӣ 

анҷомид, боиси шуҳратѐр гардидан ва дар заминаи он қувваву тавоноӣ 
ба даст овардани созмонҳои террористӣ гардид. Аммо то имрӯз бархе 
аз сиѐсатмадорони кишварҳои мухталифи олам зимни баромадҳои хеш 
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иброз менамоянд, ки «инъикоси ахбори воқеӣ ва фаврӣ оид ба вазъи 

сиѐсии ҷаҳон ва низоъҳои динӣ, ки ҳоло дар бархе аз кишварҳои 
мусалмонӣ ѐ исломӣ доман задааст, яке аз рисолатҳои асосии фазои 
иттилоотии кишварҳои ҷаҳон дониста мешавад» [2, 321]. Воқеан, бо 

таҳлилҳои амиқ берун овардани ҳадафҳои созмону гурӯҳҳои 
террористӣ аз зери пардаи барои қисми беши бошандагони сайѐра 
ниҳон буда ва самти аслии фаъолияти онҳо ба манфиати кор хоҳад буд, 
аммо инъикоси фаврӣ оид ба вазъи сиѐсии ҷаҳон ва низоъҳои динӣ ва 

нишон додани тавоноии гурӯҳҳои терористиву ифротгароӣ аз манфиат 
берун буда, метавонад баръакси ҳол, ба хости ташкилгарони ин вабои 
замон анҷомад. 

Имрўзҳо миѐни ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳастанд нафароне, ки истилоҳи 

«амнияти иттилоотӣ»-ро мушкили расонаии ҳукумат маънидод 
менамоянд. Оѐ дар чунин вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки он ҳам печ дар печ 
будани авзоъи сиѐсии қисме аз кишварҳои олам, бахусус мамолики 
мусалмониву аҳолии мусалмондошта, ба мисли Афғонистону 

Покистон, Сурияву Ироқ, Лубнону Урдун ва анҷом ѐфтани амалҳои 
инфиҷории террористӣ дар мавзеъҳои мухталифи олам, ҳамзамон хурӯҷ 
ва доманпаҳннамоии гурӯҳҳои террористӣ ба мавзеъҳои мухталифи 
ҷаҳон, дар ҳоли идомаѐбӣ қарор гирифтани ҷанги иттилоотӣ дар сайѐра 

ва дигар мушкилотҳо метавон аз амнияти иттилоотӣ наандешид? Дар 
сурате, ки имрӯзҳо ҷанги иттилоотӣ дар ҳоли идомаѐбӣ қарор дорад, 
пас чаро барномаҳое, ба мисли амнияти иттилоотӣ вуҷуд надоштаасту 
ин танҳо ба манфиати давлатӣ будааст? Ин ва дигар суолҳое ҳастанд, 

ки аз нафарони «амнияти иттилоотӣ»-ро мушкили расонаии ҳукумат 
эътирофнамуда посух талаб менамоянд. 

Амнияти иттилоотӣ ин ҳушдор ва хитоб ба қаламдоронест, ки 
ҷиҳати ба даст овардани манфиат ва дар ин росто пиѐда шудани 
сиѐсати ин ѐ он қувва даст ба ахбороти иғвобарангезу гумроҳкунанда 
мезананд, ки чунин ҳолат заминагузори нооромӣ ва ба пирузӣ комѐб 

гардидани қувваҳои беруна дар ҷанги иттилоотӣ бо ин ѐ он кишвар 
мегарданд. Маврид ба таъкид аст, ки ВАО-е, ки самти фаъолияташ ба 
иғвобарагезиву иғвоситезӣ равона гардидааст, маҳз ташкилкардаи 
дасти гурӯҳҳои беруна ва манфиатҷӯ мебошад. 

Бархе аз олимон ақида доранд, ки вазъи ҳосилшуда ва афзоиши 
таъсири ВАО-и хориҷӣ ба афкори умум дар аксар маврид ба амнияти 

иттилоотии мамлакатҳо метавонад тахдид ба бор оварад. ВАО-и 
хориҷӣ имрӯз дар тамоми гӯшаву канори олам фаъол буда, он 
мутааллиқ ба кишварҳои қудратманд ва дар ҷанги иттилоотии давр 
ҳамчун абарқудрат шинохташуда мебошанд. 
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Имрӯзҳо дар ҷомеаи Тоҷикистон низ фаъолияти расонаҳои 

иттилоотии хориҷӣ ва хусусӣ ба таври назаррас ба роҳ монда шудаанд. 
Тибқи арзѐбии коршиносони байналмилалӣ матбуоти кишвари мо 
имрӯз дар қиѐс бо бисѐр кишварҳо аз дидгоҳи озодии баѐн пешрафта 

мебошад.  Чунонки Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ 
дар таҷлили 100-солагии матбуоти тоҷик зикр намуда буданд: «Ҳадафи 
асосии матбуоти ҳукуматӣ ва мустақил ҳамчун ду шохаи бо ҳам 
пайвастаи матбуоти Тоҷикистон иҷрои рисолати касбӣ, яъне хизмати 

содиқона ва софдилона ба манфиати халқу Ватан мебошад. Дар солҳои 
соҳибистиқлолии кишварамон шумораи расонаҳои хабарии мустақил 
хеле афзудааст ва аз лиҳози миқдор ҳоло онҳо нисбат ба расонаҳои 
хабарии ҳукуматӣ ба маротиб зиѐданд‛[1, 3]. 

Маврид ба таъкид аст, ки дар Тоҷикистон соли 1991 ҳамагӣ 139 
адад рӯзномаву маҷалла вуҷуд дошт, ки аз ин шумора фақат чор 
рӯзнома хусусӣ буд. Ғайр аз ин, ҳамагӣ як агентии иттилоотии давлатӣ 
фаъолият мекард. Имрӯз дар кишвари соҳибистиқлоли Тоҷикистон 446 

рӯзномаву маҷалла ба табъ мерасад, ки аз ин теъдод 270 тоаш 
ҷамъиятиву хусусӣ мебошад. Аз даҳ агентии иттилоотӣ, ки ба қайд 
гирифта шудааст, нӯҳ агентӣ ғайриҳукуматӣ аст. Ҳоло дар мамлакат 44 
шабакаи радиотелевизионӣ амал мекунад, ки аз ин миқдор 28 шабакаи 

радиову телевизион хусусӣ мебошад. Фаъолият бурдани ин ҳама 
рўзномаву маҷаллаҳои ҷамъиятиву хусусӣ, шабакаҳои интернетиву 
радиоиву телевизионӣ дар пур кардани фазои иттилоотии кишвар 
нақши калидиро касб намудаанд, аммо аз нигоҳи дигар дар баъзе 

ҳолатҳо пешниҳод гардидани маводҳои яксамта ба шуури омма 
таъсири манфӣ расонида, мушкилоти зиѐд ба бор меоварад. Дар ҳама 
сурат амнияти иттилоотиро мебояд ҳифз намуд. 

Ҷаҳони иттилоотӣ имрӯзҳо хеле рушд ѐфтааст. Баъди ҳодисаҳои 
солҳои 1992 аз расонаҳои гуногуни хабарии интернет маълумотҳое 
дар ин бора бардурӯғ ба зарарӣ мардум ифшо мегардад. То ҳанӯз 
инсонҳое ҳастанд, ки мехоҳанд бо суханҳои бардурӯғу беасоси хеш 

байни мардум воҳимаю низоъ ангезанд. Чунин нафарон худ фирефтаи 
доми нокасон гашта, ҳаракат доранд, ки оромии дар кишвар 
мавҷударо халалдор намуда, дар байни мардум тухми кинаю адоватро 
паҳн созанд.  

Ҳамин тавр, ҷиҳати аз байн бурдани терроризм бояд тамоми роҳу 
равиши дар пешгирифтаи ҷараѐнҳои ифротӣ омӯхта шуда, 
барномаҳои онҳо муайян карда шавад, то он ки мубориза бар зидди 
онҳо дуруст ва пурзӯр роҳандозӣ гардад. Профессор И.К. Усмонов 

дар конфронси умумиҷумҳуриявии илмию амалии «Саҳми ВАО дар 
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таҳкими истиқлолияти давлатии Тоҷикистон», ки моҳи июни соли 

2006 доир гашт, иброз дошт, ки ҳоло воқеоти рўз дар ВАО сареҳ баѐн 
намешаванд. Ҳатто пайдо шудани системаи нави телевизион ва 
радиои давлативу ғайридавлатӣ ва имкони пахши 24-соатаи 

барномаҳои онҳо ин холигиро пур намекунанд, чунки аксарияти онҳо 
хислати иҷтимоӣ надоранд [4, 33]. 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ В КОНЦЕ 

ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА  НА МАТЕРИАЛАХ РЕВИЗИИ 
СЕНАТОРА ГРАФА К.К. ПАЛЕНА 

 
Образовательную ситуацию периода конца ХIХ – начала ХХ века  

невозможно оценить без обзора состояния религиозного образования. 
В этот период образование оказалось в серьезном упадке. Обычно 
медресе строились на средства богатых меценатов либо правителей. 
После завершения строительства донаторы обязательно наделяли 
построенное медресе солидными пожертвованиями (вакф) в виде 
земельных участков (с жившими на них дехканами) либо торговых 
лавок, бань и др. недвижимости, так что содержание медресе, мечетей 
и прочих религиозных учреждений напрямую зависело от 
экономического благосостояния государства.9  

Но, несмотря на относительную экономическую стабильность, 
учебные программы медресе и уровень преподавания в них в конце ХХ 
века так и не были восстановлены на прежнем уровне и в прежнем 

                                                           
9См. комплексную работу поэтому вопросу: McChesney R.D. Central Asia Foundation of 
Change. Princeton: Princeton University, 1996. 244 pp. 
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объеме.  
В целом «схоластическое замыкание» в системе средневекового 

образования можно рассматривать как один из показателей 
закрепления традиционализма в богословии и в обществе. Но даже 
имеющийся набор теологических наук во многих медресе постепенно 
начал сводиться больше к прикладным предметам, знание которых 
могло быть востребовано в мечетях либо в судебно-законодательной 
сфере. Сложившаяся система предполагала освоение нескольких 
уровней знания, пригодных в большинстве случаев для практического 
применения на поприще имама мечети или - более высокий уровень - 
учителя медресе (мударриса), либо на государственных должностях в 
числе а'лама, шайх уль-ислама, верховного или провинциального кади и 
т.п.  

Серьезные изменения в системе образования были заложены с 
принятием «Высочайшего утверждения 17/29 мая 1875 года мнения 
Государственного Совета»,10 когда в Туркестанском крае было 
образовано управление по учебной части, по примеру существовавших 
в Сибири, с учреждением при генерал-губернаторе должности главного 
инспектора училищ.    

Таджикский народ  на протяжении всего средневековья, почти 
при всех династических управлениях, благодаря своей природной тяге 
к знаниям всегда занимал не только ведущее, но и определяющее место 
в системе образования и развития культуры Среднеазиатского 
региона. По наблюдениям Е.К. Мейендорфа,  «большинство таджиков 
умели читать и писать».11  

Характеризуя этот период, Ахмад Дониш с досадой писал: «В дни 
правления эмира Данияла в столице эмирата имел место явный разлад 
в делах государства и религии. В большинстве медресе и мечетей 
прекратились занятия и совершение намазов. Худжры в делах 
государства».12 

Однако, несмотря на все ограничения, в регионе повсеместно 
открывались мусульманские школы. Если, по сведениям 1876 г., в 
Ташкенте  существовало 11 медресе, то по сведениям за 1910 г. – уже 22, 
из чего можно сделать вывод, что число медресе в главном городе 
Туркестанского края после вхождения в состав России удвоилось. В 
Фергане в 1892 г. насчитывалось 120, а в 1911 г. – 204 медресе. В 
Самарканде в 1876 г. было 18 медресе, в 1912 г. – 19. В Джизаке в 1902 г. 
работало всего одно медресе, а в 1912 г. их было уже три. На Ходжент в 

                                                           
10 Пален К.К. Учебное дело. СПб. 1910. С. 6. 
11Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. С.105. 
12Ахмад Дониш. Трактат. Душанбе: Дониш. 1967.  С. 27; Он же: Путешествие из Бухары в 
Петербург. – Душанбе: Ирфон. 1976. С. 179. 
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1912 г. приходилось 40 медресе, 30 школ с 490 учениками, 8 девичьих 
мектебов с 97 ученицами, 9 школ чтецов Корана с 82 учениками и т.д.13 
Всего в главных областях Туркестанского края было 328 медресе в 1911 
г. против 313 в 1900 г. В степных районах к 1913 г. мектебы 
функционировали повсеместно, зачастую незаконно, то есть без 
письменного разрешения властей. По неполным данным, к 1916 г. в 
Туркестане было 7,5 тыс. мектебов и 449 медресе.14 

Российская политика по отношению к традиционному 
богословскому мусульманскому образованию в Средней Азии, к старой 
мусульманской школе с 1876 до 1907 гг. кардинальным образом 
изменилась. Если в 1876 г.  казалось, что «русскому влиянию на 
Востоке представляется задача важная и возвышенная – разбить 
умственные оковы мусульманства и приобщить местных к жизни 
человечества»,15 то в 1907 г. мусульманская школа сравнивалась с 
древнерусской христианской, а курс медресе признавался «очень 
серьезным, соображенным с действительными потребностями 
народной жизни» и подлежавшим не коренной ломке, а постепенной и 
осторожной эволюции в смысле «упорядочения системы обучения 
самих знаний в таких науках, которые не касаются религиозных 
верований».16 Деятельность православных миссионеров в Средней 
Азии была запрещена. 

С приходом русских произошли большие изменения и в области 
народного образования. Начались появляться первые школы нового 
образца, где обучали детей обоего пола чтению, письму, Закону Божию 
и четырем правилам арифметики. Помимо школ, образовывались и 
училища, но эти училища открывались без определенного плана, в 
целях удовлетворить неотложную потребность в начальном 
образовании детей русского и, отчасти, туземного населения края. По 
окончании школы наиболее способные ученики, имевшие возможность 
продолжить учебу, поступали в медресе. Самые  престижные и 
многочисленные медресе были в Бухаре и Самарканде.17 

Туземные просветительские учреждения играли немаловажную 
роль в формировании общественного сознания, так как ещѐ  до 
завоевания края сложилась значительная категория лиц, 

                                                           
13 Хайдаров Г.Х. История Ленинабада. Душанбе. 1986. С. 164. 
14 Бендриков К. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865 – 1925 гг.). 
М., 1960. С. 50-51. 
15 Керенский Ф.М. Медресе Туркестанского края //Журнал Министерства народного 
просвещения. 1892. №11. С.36.   
16 Остроумов Н.П. Мадрасы в Туркестанском крае //Журнал Министерства народного 
просвещения. 1907. Ч. 7, январь. Отд. 3. С.20, 28, 31. 
17См.: История таджикского народа. Т. II. Кн. 2. С.124. 
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профессионально связанных с конфессиональной стороной жизни 
местного мусульманства.18 

С образованием новой формы управления в Средней Азии в 
форме Туркестанского генерал-губернаторства (1867 г.), на его 
территории вплоть до 1917 г. русской властью целенаправленно 
проводилась политика «игнорирования» ислама и формального 
«невмешательства» в его внутренние дела.19 «Итак, первый, главный 
принцип, - писал знаток исламского мира М.А. Миропиев, - который 
должен быть положен в основу образования наших мусульман, есть 
обрусение их». Однако все же имперская власть старалась 
вмешиваться в конфессиональные дела среднеазиатской исламской 
общины лишь в самых крайних случаях.20 

Можно сказать, что с этого времени дело народного образования 
в Туркестанском крае стало на более твердую почву. Но прежде всего 
были приняты меры к открытию учебных заведений, необходимых для 
образования детей русского населения. Например, первые 
образовательные учреждения были открыты в Ташкенте: это были 
мужская и женская прогимназии с подготовительными классами, в 
будущем они преобразовались в гимназии.  

Ходжентский уезд в административном отношении относился к 
Самаркандской области, но по отчету К.К. Палена видно, что в 
отношении распределения низших учебных заведений по инспекциям, 
училища Ходжентского уезда входили в инспекцию Ферганской 
области. 

К сожалению, система образования недостаточно и своевременно 
ассигновалась, например, вот что показала одна из календарных 
проверок: «…теснота классных помещений в последние годы 
вынуждала педагогический совет отказывать детям в приеме в 
гимназию».21 

Имперская администрация боялась, что «цветы национализма» 
дадут семена национально-освободительного движения народов, 
находившихся под великороссийским игом. Чтоб отдалить от себя эти 
возможности, самодержавие шло на кровавые репрессии, провоцируя 
погромы, братоубийственную резню среди «своих» народов. 

Еще в 1873 г. Кауфман представил царскому правительству «План 
устройства учебной части и народного образования в Туркестанском 

                                                           
18Литвинов П. П. Государство и ислам в Русском Туркестане (1865-1917) (по архивным 
материалам). Елец, 1998. С.51. 
19Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в Российской империи 
(последняя треть XVIII - начало XX вв.). М. 2004. С. 138. 
20Харузин А. Н. Киргизы Букевской Орды. Антропологе-этнографический очерк. М., 1889. 
Вып. 1. С. 101. 
21 Пален К.К. Учебное дело. С.-Петербург, 1910. С.36. 
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крае». В нем было указано: «Развитие народного образования в крае 
должно состояться в направлении русских интересов. Но при этом 
религиозные убеждения инородцев должны остаться вне всякого 
прямого посягательства со стороны школы, - она отнюдь не должна 
иметь конфессионального направления».22 

Оптимальным выходом для части родителей стали новометодные 
школы, где детям давали не только религиозные, но и общие знания, 
включая русский язык. Популярность этих школ быстро росла. В 1908 
г. их по всему Туркестанскому краю было 35, а в 1916 г. - уже 92.23   

После спада первой русской революции (1905-1907), туркестанская 
администрация вынуждена была обратить самое серьезное внимание и 
пересмотреть свою оценку традиционных мектебов и медресе. 
Произошло это с распространением в Средней Азии джадидизма и 
новометодных школ. Последние, сочетавшие в себе 
модернизированную систему изучения ислама и элементы светского 
образования, начали восприниматься властями как угроза 
распространения панисламизма и пантюркизма. Все это должно было 
поставить новометодные мектебы и медресе под контроль российской 
администрации. Достичь целей в сфере образования можно было двумя 
способами: 

- первое: организовать насыщенную учебную программу, то есть 
усилить и вводить новые предметы в школах; 

- второе: усиление спортивных игр не только в школах, но и во 
вне- школьное время путем организации спортивных обществ и 
спортивных состязаний.     

Обнаруженные архивные материалы по этому поводу 
свидетельствуют следующее: «Вследствие сего, учитывая повсеместный 
вызванный войной подъем духа, особенно заметный в молодом 
поколении, главный наблюдающий за физическим развитием 
народонаселения Российской империи признал необходимым создать 
условия, при которых этот подъем мог бы быть использован учащеюся 
молодежью по возможности разумно и с большими результатами. В 
силу этого генерал-майор Н.В. Воейков предполагает организовать для 
подрастающего поколения при содействии спортивных обществ, в 
возможно широких размерах продвижение игр и физических 
упражнений под руководством опытных членов названных обществ и в 
соответствии с возрастом, силами и здоровьем учащихся, а также 
просить городские общественные управления об устройстве как для 
учеников городских училищ, так и для других детей школьного 
возраста правильных занятий гимнастикой и подвижными играми и о 
                                                           
22Пален K.H. фон. Отчет по ревизии Туркестанского края. Учебное дело - СПб, 1910. - С. 92. 
23ЦГА РТ. Ф. 1, оп. 1, д. 611, л. 25. 
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предоставлении для этой цели площадок, или мест в садах в 
определенные дни и часы».24 

Самаркандское хозяйственное управление постановило отвести 
безвозмездно для постройки гимназии часть парка и, кроме того, 
ассигновать из городских сумм единовременно 30.000 рублей в 1910 
году, города Ходжент, Джизак, Катта-Курган и Ура-Тюбе изъявили 
согласие ассигновать на этот предмет единовременно 11.300 рублей.25 

В возрастном отношении в школы нового типа – мактабы 
принимались дети обычного школьного возраста – от 8 до 12 лет. При 
поступлении в школу обязательно требовалось согласие не только 
родителей, но и самого ученика.26 В одноклассных мактабах главным 
образом было обращено внимание на родную грамоту, счет и 
вероучение, в двухклассных, кроме того, и на общеобразовательные 
предметы. В двухклассных в обязательном порядке было ведено 
ежедневное двухчасовое обучение русскому языку. Помимо этого, как 
одноклассном, так и в двухклассном мактабе для учащихся были 
обязательны уроки пения. 

В образовательной системы имелись и свои недостатки, например, 
нехватка учебников на национальном языках. Особенно краткого 
курса физики, геометрии или арабского языка, так как для этих 
предметов не были составлены учебники на сартовском (таджикском) 
языке. Эти предметы преподавались исключительно по руководствам, 
составленным на татарском языке и предназначенным только для 
казанских и оренбургских мактабов. Надо отметить, что большинство 
из этих книг было переведено с русского языка.27 Таким образом, со 
времени завоевания края, куда входил и Ходжентский уезд, все усилия 
правительственный власти были направлены на то, чтобы имперское 
влияние оказалось не только внешним, но и органическим, то есть 
слиянием местного населения с русским образованием и культурой. 

В заключение хотелось бы отметить некоторые моменты: во-
первых, политический кризис как главный фактор в ухудшении 
религиозно-просветительской ситуации в традиционной Средней Азии 
сыграл важную роль в политическом пробуждении народов региона; 
во-вторых, кризис образования, а также ограничение восприятия 
ислама сказались и на других сферах общественной жизни в ханствах; 
в-третьих, в результате кризиса и, как следствие, потери былых 
традиций в системе образования, религиозные деятели утратили свои 
функции не только как социальный, но и как ритуальный, этико-

                                                           
24 ЦГА РТ.12, оп.1, ед. хр. 41, л.1. 
25 Пален К.К. Учебное дело. СПб. 1910. С. 36. 
26Туркестанские ведомости. - №276. – 14 ноября 1915 г.  
27 Туркестанские ведомости. - №280. – 19 ноября 1915 г. 
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нравственный регулятор в обществе; и, наконец, в-четвертых, до сих 
пор существуют некоторые неисследованные моменты в данном 
вопросе, в частности, роль политических движений – джадидизма, 
пантюркистов и панисламистов, что создает предпосылки для 
продолжения исследований в данном направлении. 

 
 

Самариддини М., 
магистранти курси 2 – юми 

ихтисоси 1.23.01.06.03  
– сиѐсатшиносӣ  

  
Роҳбари илмӣ:  

д.и.с, дотсент Акамалова М.А 
 

МАСОИЛИ ҲОКИМ ДАР “ШОҲНОМА”-И  

АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ 
  

Ҳаѐт ва фаъолияти Абулқосим Фирдавсӣ дар даврони ҳукмронии 
ду марҳилаи таърихӣ ҷараѐн дошт, ки ҳам аз ҷиҳати иқтисодиву 

иҷтимоӣ ва ҳам аз ҷиҳати сиѐсӣ печдарпеч, зиддиятноку муносибатҳои 
иҷтимоии хеш фарқ менамояд. Ин марҳила дар таърих бо унвони 
сулолаҳои Сомониѐн ва Ғазнавиѐн шӯҳрат пайдо намуданд. Аз ибтидои 
асри Х оғоз карда, дар тамоми ҳудуди Эрону Осиѐи Миѐна ҳокимияти 

арабҳо аз байн рафта, дар ҳаѐти иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа як 
таҳаввулоти ҷадид ва эҳѐ ба амал меояд. Қувваҳои истеҳсолкунанда ба 
тараққиѐти худ рӯй оварда, барои инкишофи ҳунармандӣ, обѐрӣ, 
бофандагӣ, савдо имкониятҳои фаровон муҳайѐ гашт. Мувофиқи 

маълумоти ҷуғрофиѐшиносон асри Х Ибни Ҳавқал, Ибни Хурдодбеҳ, 
Яъқубӣ, Истахрӣ ва амсоли онҳо ин марҳила афзуншавии куллии 
қувваҳои истеҳсолкунандаро аз сар мегузарониданд, ки то ин дам 
мушоҳида нашуда буд. Ин тараққиѐти ҳаѐти нав дар қомат рост кардан 

ва барқароршавии шаҳрҳои зиѐд, ки маркази он Бухоро, Самарқанд, 
Марв, Нишопур, Гурганҷ, Исфаҳон ва монанди инҳо буд, ба таври 
равшан инъикос гардидааст. 

Назариѐти иҷтимоӣ-сиѐсии Фирдавсӣ пеш аз ҳама дар баѐни 
фалсафаи ахлоқ, ватандӯстӣ, истиқлолият, адолат ва тартибу низоми 
давлатдорӣ ба назар мерасад. Тавзеҳ намудани ин фалсафа ниҳоят 

мураккаб ба ҳисоб рафта, доир ба шарҳи муфассали қариб ҳар кадоми 
он тадқиқоти сершумор ҳам дар адабиѐтшиносӣ ва ҳам дар илмҳои 
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таърих ва шарқшиносӣ ва ҳам дар соҳаҳои мухталифи фалсафӣ 

мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтанд. 
Қобили тазаккур аст, ки адабиѐтшиносони аврупоӣ низ андешаҳои 

Фирдавсиро аз меросҳои ҷовидонаи башарӣ, ҳампояи бузурги 

шоҳкориҳои адабӣ ва фикрии ҷаҳон шуморидаанд. Донишманди 
бузурги чех Ян Рипка зикр менамояд, ки ‚Фирдавсӣ дар саросари арсаи 
адабиѐти форсӣ чун Таҳамтан қад барафрохтааст‛. Ба қавли 
Е.Э.Бертелс ‚модом ки дар ҷаҳон мафҳуми эронӣ вуҷуд хоҳад дошт, 

номи пурифтихори шоири бузург ҳам, ки тамоми ишқи сӯзони қалби 
худро ба ватани хеш вақф карда буд, ҷовид хоҳад монд. Фирдавсӣ 
‚Шоҳнома‛-ро бо хуни дил навишт ва ба ин қиммат харидори 
муҳаббату эҳтироми миллати Эрон нисбат ба худ гардид‛.

28 

Яке аз мавзӯъҳои марказӣ, ки дар осори Фирдавсӣ нақши муҳим 
дорад, мавзӯи шоҳи одил мебошад. Мутафаккир дар интихоби 
образҳои шоҳони одил-Ардашери Бобакон, Анӯшервони Одил, 
Фаридун, Манучеҳр, Хусрави Парвиз, Баҳроми Гӯр, Искандар ва 

дигарон он ғояеро дар мадди назар доштааст, ки онҳо дар ҳаѐти воқеӣ 
чунин набуданд. Дар шоҳасари Фирдавсӣ идеали шоҳони одилу оқил 
васф карда шудаанд. Чунки маълумоти таърихӣ дақиқан шаҳодат 
медиҳад, ки қариб ҳамаи қаҳрамонони номбаршуда дар кирдори 

амалии худ, махсусан дар муносибат ҳам ба оммаи меҳнаткашон, аз 
ҷумла пахш кардани шӯришҳои зидди зулму беадолатии иҷтимоии 
оммавӣ, бераҳмӣ содир намуданд, ки дар бораи аз ҳама гуна қонунияти 
адолати иҷтимоӣ берун шуданашон шаҳодат медиҳад. Аз ин ҷост, ки 

интихобу васфи симоҳои номбаршуда ба сифати панду андарзи шоҳон, 
ба сифати пиндорӣ падид омадани шоҳони одил нигаронида шуда 
бошанд. 

Фирдавсӣ мисли бисѐр мутафаккирони пешқадами шарқ дар 
асрҳои миѐна орзуи сохти ҷамъиятиеро мепарварид, ки дар пояи 
адолату хушбахтии ҳамагонӣ барқарор гардида бошад. 

Дар ‚Корномаи Ардашери Бобакон‛ доир ба шоҳи одил сухан 
рафта, таъкид карда шудааст, ки шоҳ ҳамеша дар осудаҳолӣ ва осоиш 
ва рифоҳияти раият баҳри таъмини маишати худ истифода мебарад, 
монанди тӯдаи мардум бошанд. 

Симои Анӯширвон ҳам мисли Ардашер дар тасаввури мардуми 
эрониасл мақоми баландтарин шоҳи додгарро ишғол намудааст. Вай 
мувофиқи ин тасаввурот, боадолатиро нисбати ягон ҷонзод раво 

намедидааст. Бо ѐрии бевосита ва маслиҳатҳои хирадмандонаи вазири 

                                                           
28 Муҳаммадамини Риѐҳӣ. Фирдавсӣ (Зиндагӣ, андеша ва шеъри ӯ).-Душанбе, 2010.-С.36. 
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худ Бузургмеҳр Анӯшервон ба шоҳи одил табдил меѐбад. Ин сифатҳои 

волои Анӯшервон чи дар каломи бадеъ ва чи дар осори муаррихони 
замони исломӣ низ тасвир шудаанд. Масалан, дар ‚Гулистон‛-и Шайх 
Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ гуфта шудааст: 

  Зиндааст номи Фаррухи Нӯширвон ба хайр, 
  Гарчи басо гузашт, ки Нӯширвон намонд. 
Замони ҳукмронии Анӯширвон дар таърихи мардуми Шарқ ба 

дараҷае маъмул гаштааст, ки ҳамчун ‚асри заррин‛ унвон гирифта 

мешавад.29  
Фирдавсии бузург дар шоҳасари хеш ғояи шоҳи оқил ва одилро 

дар симоҳои подшоҳони марҳилаҳои гуногуни таърихӣ, ки дар 
кишвари Аҷам салтанат рондаанд, ифода намудааст. Мутафаккири 

бузург мутобиқи чунин тасвироти хеш таъкид мекунад, ки ин шоҳон бо 
рафтору кирдори оқилона ва одилона сазовори муҳаббат ва эҳтироми 
халқ гардидаанд. 

Ҳакими ширинбаѐн дар баробари тасвири ғояҳои наҷибонааш, ки 

зимни симоҳои подшоҳони қаблан зикршуда баѐн ѐфтааст, инчунин 
ҳокимонеро низ зери тозиѐнаи танқид мегирад, ки бо ғуруру ҷоҳилӣ, 
такаббур ва ҳавобаландӣ мутобиқ ба ғояҳои матлуби ӯ нестанд ва дар 
аксар мавридҳо маҳкум карда мешаванд. Кайковус, Ҷамшед, Гуштосп, 

Заҳҳок, Афросиѐб ва дигарон аз қабили онҳо мебошанд. 
Сарфи назар аз он ки Фирдавсии бузург ҳокимони золиму 

беадолатро ба он ҳидоят мекунад, ки ба шоҳон чун сарвари худ ва 
нозилшудаи худо иззату эҳтироми бемайлон ба ҷо оваранд. Албатта 

табиист, ки ҳамаи ин баъзе маҳдудиятҳои ақоиди ҷамъиятиву сиѐсии 
мутафаккирро нишон медиҳад. Вале ин маънои онро надорад, ки 
нигоҳи мутафаккир ба чунин шоҳон дар маҳдудият тӯлонӣ монда 

бошад, зеро баъдтар мебинем, ки андешоти ӯ нисбати шоҳони 
бофазилату хайрхоҳ дар он замон бешак пешқадам буданд.30 

Дар ‚Шоҳнома‛ таърих ва достонҳои миллии Эрон бар асоси 
манбаи аслии он панҷоҳ бахш-давраи панҷоҳ подшоҳ-аз Каюмарс то 

Яздигурд омада ва баъд истисмори таърих ва қавмияти эронӣ ва 
истиқлоли Эрон баѐн шудааст. ‚Шоҳнома‛ таърих ва сирати шоҳон 
аст, аммо ситоиши шоҳон нест. Ситоиши Эрону мардуми Эрон 
мебошад, ситоиши ҳамаи некону диловарону хирадмандон мебошад. 

Шоҳон салтанат мекарданд, аммо ба наҳве, ки қудрати мутлақаи 
ҳукумат ба дасти онон набуд. Шаҳриѐрӣ риштае буд, ки эрониѐнро ба 
ҳам мепайваст ва марзҳои Эрону ойин ва фарҳанги Эронро нигаҳбонӣ 

                                                           
29 Комилов Р. Аз таърихи афкори иҷтимоию сиѐсии аҳди Сомониѐн.-Душанбе, 1998.-С.30-31. 
30 Комилов Р. Аз таърихи афкори иҷтимоию сиѐсии аҳди Сомониѐн.-Душанбе, 1998.-С.33. 
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мекард ва рамзи қудрату шавкати Эрон буд. Ин асар маҷмӯаи таҷоруби 

таърихии эрониѐн дар идораи саҳеҳи иҷтимоъ ва таъмини осоиши 
мардум мебошад. Хирад, дониши Фирдавсӣ сабаб гардида буд, ки 
шоҳкори ӯ ба сурати ойини кишвардорӣ ва дарси фармонравоии 

хирадмандона дарояд. Ҳатто имрӯз ҳамфармонравоѐн дар ҳамаи ҷаҳон, 
ҳатто як фармондори ноҳияи кӯчак метавонад аз ‚Шоҳнома‛ нуктае 
дар мудирияти тавъам бо адолат биѐмӯзад. 

Ба ақидаи Фирдавсӣ, машрӯъияти фармонравоӣ, ки доштани 

‚фарри каѐнӣ‛ ва ‚фарри эзидӣ‛ таъбироти дигаре аз он аст, ки то 
ҳангоме аст, ки подшоҳ ва коргузорони ӯ бо доду хирад ва 
мардумдӯстӣ ҳукумат мекунанд ва мӯҷиботи осоиши мардум ва шодии 
дилҳои ононро фароҳам меоваранд ва мардум аз онон хушнуд 

мебошанд.31 Аммо он рӯз, ки подшоҳ ситам ва бедодиро оғоз мениҳад 
ва бо бехирадиву ҳаваскорӣ аз осоиши мардум ғафлат меварзад, фарри 
эзидӣ аз ӯ ҷудо мешавад ва рӯзгори иззаташ ба сар мерасад. 

Имрӯз падидаи зикршуда иродаи мардум номида шуда, дар 

ҷомеаи саодатманд, ки ҳокимияти мардум барқарор аст, ба сурати 
раъйи мардум ва тамоюли умумӣ ҳукумат мекунад ва ҷое ки мардум 
гуруснаву дилтангу нохушнуд бошанд, арбоби қудраташро бо додани 
раъйи манфӣ ва агар нашуд, бо шӯриш барканор мекунанд.32 

Мутобиқи маълумоти ирсолнамудаи Фирдавсӣ маҳз дар аҳди 
салтанати Ҷамшед, ки беш аз ҳафтсад сол давом кардааст, усули 
кишвардорӣ ба як низоми муайян дароварда мешавад. Ӯ нерӯҳои 
ифлоси аҳриманиро дарҳам шикаста, кори ободиву бунѐдкориро пеша 

кард. Ӯ нахустин бор тарзи тайѐр кардани олоти меҳнатӣ ва аслиҳаи 
ҷангиро кор карда баромад. Ба туфайли хирадпешагии Ҷамшед усули 
коркарди абрешим ва аз он истеҳсоли пӯшоку молҳои ниѐзи мардум, 

равиши омӯзиш ва такмили кишоварзӣ, бунѐди кохҳо ва манзилҳои 
зист тавассути истифода аз гаҷу гил, равнақи илм аз қабили ҳандаса ва 
нуҷум, пизишкӣ ва мусиқӣ, хулласи калом зиндагии мардум ба як 
маҷрои муайян ва низоми матлуб дароварда шуд. Раият комилан аз 

тозакориҳои ӯ шодком гардиданд. Адолат ва фазилати ӯ ба ҳадде 
баланд мегардад, ки ба андешаи Фирдавсии бузург маротиби дигар 
ривоятҳои сарчашмаҳоро роҷеъ ба ‚аҳди заррин‛-и Ҷамшед 

тақвиятноктар мегардонад. Қайд кардан зарур аст, ки ҷашни 
ифтихории аҷдодонамон-Наврӯз, ки имрӯз байналмилалӣ гардидааст 
низ дар ҳамин давра ба вуҷӯъ пайваста гардидааст. 

   

                                                           
31 Фирдавсӣ А. Шоҳнома.ҷ.3.-Душанбе, 1988.-С.74. 
32 Муҳаммадамини Риѐҳӣ. Фирдавсӣ (Зиндагӣ, андеша ва шеъри ӯ).-Душанбе, 2010.-С.186. 
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Ба Ҷамшед-бар гавҳар афшонданд, 

  Мар он рӯзро рӯзи нав хонданд.33 
Худситоиҳои шоҳ Ҷамшед сабаби он гардид, ки дар кори 

кишвардорӣ сустиву заифӣ ба вуҷуд омад ва фосидкорон дар баробари 
ин густохӣ карданд. Ҳамин тавр, интиҳои кори ӯ ба он анҷомид, ки 
раият аз Ҷамшед рӯй гардониданд, сипоҳиѐн якояк пароканда 
гардиданд, фарри каѐнӣ низ тарк намуд ва комилан ӯ мағлуб гардид.  

Фирдавсии бузург дар тасвири симои Анӯшервон низ нисбат ба 
адибони пешина ва баъдина таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар симои 
вай намунаи возеҳтарини шоҳи оқил, одил ва ҳимоятгари доду деҳишро 

тасвир намудааст. Дар асоси фалсафаи Анӯшервон Фирдавсӣ хосияти 
чуқур ва ифодаи олиҳимматӣ, ботини пок, нияти софи ободонӣ, 
осудагии раият гузошта мешавад. 

Ба ақидаи Фирдавсӣ се чиз ба подшоҳ ва салтанати ӯ зарар 
меоварад ва шояд ин ба таназзули кишвар ва вожгун гардидани тахташ 
оварда расонад. Сараввал, ҳангоме ки подшоҳ дар ҳукуматдорӣ ҷабру 
зулму ситамро интихоб менамояд; ҳариси симу зар мегардад; ба шахси 
дурӯгу, дурӯя, ношоиста изҳори дӯстӣ менамояд. Бинобар ин Фирдавсӣ 
ҳокимон ва фарсонравоѐни замонашро ҳамеша панд медод, ки аз чунин 

иллат ва нуқсонҳои номатлуб дурӣ ҷӯянд ва дар амон бошанд. Вай 
подшоҳонро ба роҳи росту боадолат ҳидоят намуда, тавсия медиҳад, ки 
дар гирдашон аҳли фазлу хирад, шахсони оқил, ҳалолкор ва 
мушовирони ботаҷрибаро ҷамъ оваранд, то ин ки дар истиқрори 

хайрияти умум таҳким бахшидани мувозинат ва амнияти кишвардорӣ 
саҳми хешро гузошта тавонад. 

Ба андешаи Фирдавсӣ хирад неъмати нодири худовандӣ мебошад 
ва маҳз инсон ба василаи хирад тавоно, соҳибҷамол ва пойдор 

мегардад. Хирадро яке аз сифатҳои ҳамида ва писандидаи 
фармонравоѐн медонад, бинобар ин онҳоро ҳамеша ба хирадмандӣ 
ҳидоят менамояд, то ин ки беҳдошти ҳаѐти мардумро таъмин кунанд. 

Мутобиқи андешаи Фирдавсии бузург шахси фозил ва оқил набояд 
пойбанди шӯҳартпарастию худкомагӣ шавад, зеро хиради ӯ мояи 
ифтихору азаматаш аст.34 Аз назари ӯ ‚қудрати мутлақ ба зулм бо 
табоҳӣ меанҷомад‛. Ин дарсе аст, ки беҳтар аз ҳама ҷо онро аз забони 

Кайхусрав баѐн мекунад. Кайхусрав подшоҳи ормонии Фирдавсӣ аст ва 
ҳамаи шароитро барои як фармонравои хуб дар худ ҷамъ дорад: 
гавҳар, ки аз фарри яздонӣ аст, нажод, ки аз тухми пок аст, ‚ҳунар, ки 
омӯхтанӣ аст, хирад, ки шинохти нек аз бад аст‛. Ӯ мегӯяд, ки барои 

                                                           
33 Фирдавсӣ А. Шоҳнома.ҷ.1-Душанбе, 1988.-С.64. 
34 Комилов Р. Аз таърихи афкори иҷтимоию сиѐсии аҳди Сомониѐн.-Душанбе, 1998.-С.42. 
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растан аз авоқиби аҳримании қудрат тасмим дорад аз салтанат канора 

гирад‛. Ин ҷо мебинем, ки фармонравои худкома бо ҳама додгарӣ 
мумкин аст хоста ѐ нохоста даст ба бедод кушояд. Чораи дафъи балои 
худкомагӣ тақсими қудрат аст. Инро дар саросари ‚Шоҳнома‛ метавон 
дид.35  

Дар ‚Шоҳнома‛ шаҳриѐрӣ ва мӯбадӣ ду қудрати ҷудо аз ҳам 
мебошад. Шоҳон вазифадори созандагӣ ва ободонӣ, осоиш ва 

некбахтии мардум мебошанд ва мӯбадон сомонбахши растагории 
онҷаҳонии одамон ҳастанд. 

Аз нигоҳи Фирдавсии бузург дар баробари ин ду қудрати ҳоким 

дар ‚Шоҳнома‛ паҳлавонон намоди рӯҳи миллии кишвар ва намояндаи 
табиии мардум шинохта мешуданд. Подшоҳ мазҳари истиқлоли 
кишвар ва ҳофизи он дар баробари ҳуҷуми хориҷӣ ба ҳисоб меравад. 
Эълом доштани ҷанг ва сулҳ бо ӯ пайваста мебошад. Паҳлавонон дар 

ҷанг бо душман фармонбардори ӯ ҳастанд, аммо навкари чашму 
гӯшбастаи вай нестанд. Агар душмани хориҷӣ ҳамла мекард, ба ҷанг 
мешитофтанд ва агар аз подшоҳ кори нораво медиданд, дар баробари ӯ 
истодагӣ мекарданд. Онҳо дар айни вафодорӣ ба шоҳ виҷдони бедори 

миллат ва мазҳари озодагӣ ҳастанд ва агар подшоҳ аз усули шаҳриѐрӣ 
ва додгарӣ пой фаротар гузорад, дар баробари ӯ мардона меистанд.36 

Фирдавсии бузург дар партави хирад донишро, ки яке аз рукнҳои 
ҷудонашавандаи он ба ҳисоб меравад, ситоиш мекунад. Ба андешаи ӯ 

қудрат ва азамати инсон дар дониши ӯ ниҳон мебошад. Фақат ҳамон 
шахс бофазл, хирадпеша шуда метавонад, ки аз фосидкорӣ дар амон 
бошад ва дар пайи иҷроиши аъмоли хайр кӯшиш ба харҷ диҳад. 
Мурувват, порсоӣ ва танзими адолати иҷтимоӣ муттакои бевоситаи 

фазилаӣ ба ҳисоб мераванд. Аз ин ҷост, ки Фирдавсии ширинбаѐн 
ашхосеро мепарастад, ки мунтазам дар кӯшиши ғанӣ гардонидани 
дониш ва қобилияти хеш саҳмгузорӣ менамоянд. Танҳо ба воситаи 
дониш инсон аз ҳар гуна аъмоли номатлубона ва номаҳрамона эминӣ 

ҷуста, ягона пешаи хоксориву матиниродагӣ ва инсонпарвариро 
интихоб мекунад. Ба ақидаи мутафаккир маънавияти инсон ба туфайли 
дониш комил мегардад.37 

Фирдавсии бузург нишонаҳои асосии ҷоҳилро аз ҳасад, 
фитнаангезӣ, муросокорӣ накардан, ношукрӣ ва раҳимии офаридгор, аз 
асрори хеш ба ҳама шиква кардан, дурӯғгӯӣ, ғамгинӣ аз суханҳои 

беҳуда, хурсандӣ аз бешармӣ иборат медонад, яъне ба андешаи 

                                                           
35 Муҳаммадамини Риѐҳӣ. Фирдавсӣ (Зиндагӣ, андеша ва шеъри ӯ).-Душанбе, 2010.-С.196. 
36 Муҳаммадамини Риѐҳӣ. Фирдавсӣ (Зиндагӣ, андеша ва шеъри ӯ).-Душанбе, 2010.-С.204. 
37 Фирдавсӣ А. Шоҳнома.ҷ.1.-Душанбе, 1988.-С.26. 
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мутафаккир ҷоҳил шахсе ба ҳисоб меравад, ки аз пайи омӯзиш ва 

андӯхти дониш нагашта, мунтазам амали фосиқӣ, хушомадгӯӣ ва 
лофзаниро пешаи асосии хеш меҳисобад. Агар як ҳоким умуман шахсе, 
ки ҷомеаро идора мекунад дорои чунин хислатҳо бошад он чомеа 

наметавонад рушд ва ташакккул кунад, баръакс рӯ ба таназул ва 
пошхӯри меравад. 

Аз гуфтаҳои Фирдавсии бузург хулоса баровардан мумкин аст, ки 
пойдории давлат ва оромии он аз донишманд, тадбирандеш, ояндабин, 
адолатпеша ва дурандеш будани ҳоким вобаста аст. Ин хислатҳои неки 
инсонӣ дар симои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба назар 
мерасад. Бо ташабус ва дастгирии ин шахсият фарҳанг ва осори  
бузургони мо ба монанди Фирдавсии бузург ва дигар мутафаккирон 
оламшумул гаштаанд.  
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ИҚТИДОРИ ЭНЕРГЕТИКИИ ҶУМҲУРИИ  

ТОЉИКИСТОН ДАР МИНТАҚА 
 

Сарчашмаҳои таърихӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки дар тӯли ҳазорсолаҳо 
диққати сайѐҳонро на танҳо захираҳои тиллою нуқра ва сангҳои 
қимматбаҳо, балки обҳои шаффофу шифобахши Тоҷикистон ҷалб 
мекард. 

Саҳми Тоҷикистон дар ташаккули манбаҳои оби Осиѐи Марказӣ 

хеле бузург аст. Аз 115,6 км куб оби ҳавзаи баҳри Арал қариб 90 % он 
дар ҳудуди Тоҷикистон ва Қирғизистон ҷорӣ мегарданд. Дар ҷумҳурӣ 
зиѐда аз 947 (дарѐҳои бо дарозии зиѐда аз 10 км ) ба ҳисоб гирифта 
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шудааст, ки дар якҷоягӣ бо дарозии 28 500 километр кашол ѐфтаанд. 

Ҳоло дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба ҳиссаи дарѐҳо 64 км3, ба ҳиссаи кӯлҳо 44 
км3 (аз ин миқдор 20 км3 онро оби тозаи нӯшокӣ ташкил медиҳад) ва 
бештар аз 6 км3 оби тоза ба ҳиссаи обҳои зеризаминӣ рост меояд [1, 
326]. 

Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги энергияи барқии обӣ 
мебошад, ки дар як сол 527 млрд.квт/соат ба ҳисоб меравад. Дар нақши 

фаннӣ захираи энергетикаи барқи обии Тоҷикистон дурнамои хуби 
рушдро дошта, он 317 млрд.квт/соатро дар як сол ташкил медиҳад, ки 
дар айни замон танҳо 4-5 фоизи он истифода мешавад. Бо иқтидори 

энергетикаи барқии обӣ Тоҷикистон ҷои 8-умро дар дунѐ пас аз Хитой, 
Россия, ИМА, Бразилия, Заир, Ҳиндустон ва Канада ишғол менамояд. 
Асоси энергетикаи Тоҷикистонро бештар аз 95% энергияи барқии обӣ 
ташкил медиҳад. Иқтидори энергияи обии Тоҷикистон назар ба 

талаботи энергияи барқӣ дар тамоми Осиѐи Марказӣ беш аз 3 баробар 
зиѐдтар мебошад. Ҳангоми самаранок истифода бурдани ин захираҳо 
минтақаро метавон бо ин энергияи арзон ва аз лиҳози экологӣ тоза 
таъмин намуд. Захираҳои асосии энергияи барқии обӣ дар манотиқи 

дарѐи Вахш, Панҷ, Амударѐ, Сирдарѐ ва Зарафшон ҷойгир аст. 
Иқтидори системаи энергетикии Тоҷикистон 5190 МВт-ро ташкил 

медиҳад. Аз ҷумла, ҳиссаи энергияи барқи обӣ 93,9% тамоми 
иқтидорҳои муайяншударо ташкил медиҳад. Ҳиссаи шабакаҳои 

гармидиҳӣ 318 мгвт, яъне танҳо 6.1% - ро ташкил медиҳад. Истеҳсоли 
миѐнаи солонаи энергияи барқӣ дар энергосистемаи Тоҷикистон, ки 
асосан аз ҳисоби  истгоҳҳои барқии обӣ мебошад 21,5 млрд.квт/соатро 
ташкил медиҳад. Бояд қайд намуд, ки беш аз 98% и энергияи барқӣ, ки 

дар Тоҷикистон истеҳсол карда мешавад, аз ҳисоби НБО, аз ҷумла 97%-
и он аз нерӯгоҳҳои бузургу миѐна ба даст меояд. 

Бо вуҷуди ин, ки аз ҳудуди ҷумҳурӣ маҷрои бузурги оби дарѐҳои 
Осиѐи Марказӣ мегузарад, вале ҳанӯз бо қарори Вазорати милиоратсия 

ва хоҷагии оби собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ (аз 7 июли соли 1984 ва 13 
декабри соли 1987) тақсимоти об дар байни ҷумҳуриҳои Осиѐи Марказӣ 
чунин сурат гирифта буд. 

Ташаккулѐбӣ ва тақсимоти об дар байни ҷумҳуриҳои Осиѐи 

Марказӣ 
 

Мамлакатҳо 
 
 

Ташаккулѐбии оби дарѐҳо 
ҳамагӣ 

Тақсимоти оби дарѐҳо, 
ҳамагӣ 

Ба ҳисоби 
км3 

Ба ҳисоби 
фоиз (%) 

Ба ҳисоби 
км2 

Ба ҳисоби 
фоиз (%) 

Қирғизистон 29,3 25,3 5,1 4,64 
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Тоҷикистон 64,0 55,4 12,0 10,89 

Қазоқистон 4,5 3,9 10,9 9,86 

Ӯзбекистон 8,8 7,9 58,6 53,3 

Туркманистон - - 23,9 21,63 
Дигар 

давлатҳо (Эрон 
ва 

Афғонистон) 

8,9 7,8 - - 

Ҳамагӣ 115,6 100 110,5 100 

 

Чӣ тавре аз ҷадвал дида мешавад, гарчанде дар ҳудуди Тоҷикистон 

64 км куб ва ѐ худ 55,4 % оби ҳавзаи баҳри Арал ба вуҷуд меояд, вале 
барои он ҳамагӣ дар ҳаҷми 12 км куб об ҷудо шудааст, ки хеле 
тааҷҷубовар аст[2]. 

Айни замон дар ҷумҳурӣ 1,6 млн гектар замини обѐришаванда 

мавҷуд аст вале дар сурати ба ҳисоб гирифтани заминҳои минтақаи 
кӯҳдоман ин нишондиҳанда дучанд зиѐд мешавад. Бо назардошти 
афзоиши суръатноки аҳолӣ дар оянда зиѐд намудани маҳсулоти 

кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ, таклифи кормандони институти тадқиқотии 
НИИГИМ-и назди вазорати мелиоратсия ва хоҷагии оби Тоҷикистон 
қобили қабул буда, ҳаҷми муқаррар шудани об аз 12 км3, солҳои оянда 
то ба 20-22 км3 пешбинӣ карда шудааст. 

Ҳангоми ҳаллу фасли тақсимоти оби байни ҷумҳуриҳои Осиѐи 
Марказӣ бояд ҷиҳати зарари табиӣ ва хароҷоти дохилӣ ҷумҳуриҳои 
кӯҳсор, хусусан Тоҷикистон ба назар гирифта шавад. 

Истифодаи об аз рӯйи меъѐри байналхалқӣ дар аксарияти 

давлатҳои ҷаҳон ба ҳисоби муайян нарх монда мешавад. Масалан, 
моҳи августи соли 1993 байни Туркия ва Булѓория оиди хариду 
истифодаи об барои обѐрӣ шартнома ба имзо расид. Мувофиқи ин 
шартнома барои ҳар як м3 оби Туркия ва Булғория 0,12 доллар 

медиҳад. Аз тарафи дигар, боз Туркия ба миқдори муайян оби худро ба 
давлати Исроил мефурӯшад. ИМА бошад, барои ҳар як метри мукааб 
истифодаи оби дарѐи Колумбия ба давлати Канада 5 сенти америкоӣ 
медиҳад. Вақти он расидааст, ки дар асосии таҳлили ҳаматарафаи 

илмӣ, манфиати ҷумҳуриро оид ба истифодаи захираҳои обӣ ба назар 
гирифта, даромади он ҳисобу китоб шавад. Дохил шудани давлатҳои 
Осиѐи Марказӣ ба муносибати бозаргонӣ аз он ишорат мекунад, ки 
манфиатҳои тарафайн дар ин бобат мувофиқи меъѐрҳои ҳуқуқӣ ба 
эътибор гирифта шавад. 

Қисми аврупоии Туркия ҳангоми хушксолӣ аз кишвари 

Булғористон барои парвариши зироатҳо 16 – 20 километр мукааб об 
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мегирад. Дар натиҷаи ҳосилнокии зироатҳо баланд гардида, хароҷоти 

истифодаи обро ба пуррагӣ мепӯшонад. 
Байни давлатҳои ИМА ва Канада, Шветсия ва Олмон оби тозаро 

ба воситаи танкерҳо мекашонанд, Туркия ва Булғористон ва дигар 

кишварҳо нархи як метри мукааб об аз як то панҷ сент мебошад. 
Мардуми тоҷик дар ҳама давру замон бо ҳамсоягон дар ҳалқаи 

дӯстию ҳамкорӣ зиндагӣ карда, ҳунару сабақи ниѐгони худро ба онҳо 
низ ѐд медод. Аз ин хотир, дар баробари манфиати худ мо бояд 
манфиати ҳамсоягонро низ ба эътибор гирем. Дар сиѐсати энергетикии 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дастуру супоришҳо бобати ҳамкорӣ 

бо кишварҳои ҳамсоя, ташкилоту муассисаҳои байналмиллалӣ ва 
созмону ширкатҳои машҳури энергетикии олам мавқеи калонеро ишѓол 
менамояд. Бо дигар ифода, кўшишҳои зиѐде ба он равона мегардад, ки 
захираи фаровони аз ҷиҳати экологӣ безарари обӣ-энергетикии 

Тоҷикистон ба манфиати инсоният мавриди истифода қарор гирад. Ин 
кўшишҳо, ки хеле оқилона асоснок карда мешаванд, натиҷа ба бор 
меорад [7]. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муњтарам 

Эмомалӣ Раҳмон зимни ин масъала дахл намуда, чунин қайд 
намудаанд: ‚Стратегияи нави манбаъҳои энергетика, истифодаи обро 
ба таври дақиқ таҳия намуда, мо бояд барои рушди устувори ояндаи 
мамлакат ва минтақа тамоми тадбирњоро андешем. Муҳим аст, ки 

дурнаморо муйян карда, набояд дар ягон ҳалли мушкилоти глобалии 
имрӯза ва оянда ба тундравӣ ва ѐ кундравӣ майл намоем‛ [3. 147]. 

Муддати дароз ба танзим даровардани оби дарѐҳои калони 
ҷумҳурӣ, дар лаҳзаи аввал ин ба итмом расидани сохтмони азими аср 

яъне иншооти Роғун аст. Ин имконият медиҳад, ки ба муддати тӯлонӣ 
оби дарѐи Вахш дар обанборҳои Роғуну Норак ба танзим оварда шуда, 
барои ҳамеша ва ба таври доимӣ нигоҳ доштани 15 то 20 км3 об 
шароит фароҳам оварда шавад. Аз тарафи дигар, ба амал овардани ин 

амалиѐт дар баробари нигоҳ доштани ҳаҷми зарури захираи об 
(новобаста аз омилҳои иқлимӣ) боз ба мамлкати мо имконият медиҳад, 
ки сиѐсати манфиатноки иқтисодиро нисбати содироти об ҷорӣ 
намоянд. Ба таври васеъ истифода бурдани иқтидори мавҷудаи 

барқофарии дарѐҳои хурди Тоҷикистон, ин пеш аз ҳама дар деҳоти 
кӯҳистони дурдаст ба амал овардани сохтмонҳои НБО-ии хурд, ки 
имконияти тараққиѐти истеҳсолоти маҳаллӣ ва хоҷагии фермериро 

фароҳам меоварад, дар навбати худ барои беҳтар намудани вазъи 
иқтисодии аҳолии деҳоти  кӯҳистон низ кӯмак мерасонад. 
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Нисбати баҳри Арал ҷумҳурии мо дар ҳама чорабиниҳои пешгӯӣ 

ва ҳифзи экологии ин минтақа фаъолона иштирок мекунад. Вале 
қисмати асосии баҳри Арал ва оқибатҳои он аз ҳиссаҳои ғайриоқилона 
истифода бурдани об бештар дар давлатњои поѐноб ба амал омадааст. 
Масалан, агар ҳаҷми дарѐи Омӯ танҳо 20 % - и он дар қаламрави 
ҷумҳурӣ сарф мешавад пас 80 % -и он берун аз ҳудуди Тоҷикистон 
истифода мешавад. Дар баъзе солҳо ҳатто ягон қатра об ба Арал 

намерасидааст. Ҳол он, ки аз ҳисоби ин обҳо баъди обѐрӣ ва 
партофтани обҳои коллекторӣ – дренажӣ дар давлатҳои поѐноб чандин 
кӯлҳои сунъӣ пайдо шудаанд. Сарфи об дар ҷумҳуриҳои Осиѐи 

Марказӣ яке аз беҳтарин роҳи наҷоти баҳри Арал мебошад. 
Аммо инсон вазифадор ва масъул аст, ки ғами ояндаро имрӯз 

бихӯрад ва тарҳи онро имрӯз бубинад. Инкишофи ҳодисоти оянда ва 
диалектикии мураккаби оқибати ин ҳодисотро имрӯз тасаввур ва дарк 
бикунад. 

Захираҳои оби Осиѐи Миѐна нисбатан хеле кам аст. Вале талабот 
ба ин об ниҳоят тез меафзояд. Демографҳо пешгӯи кардаанд, ки аҳолии 

Осиѐи Миѐна ду баробар зиѐд мешавад, яъне масоҳати майдонҳои 
обѐрӣ нисбат ба имрӯз бояд ду баробар афзояд. Пешрафт ва тараққиѐти 
саноат чӣ? Кам ѐфта мешавад саноате, ки бе об чизе истеҳсол карда 
тавонад. 

Дар баробари муйян намудани низоми об, бояд диққати асосӣ ба 
масъалаи тоза нигоҳ доштани об аз партовҳои корхонаҳои саноатӣ ва 

кишоварзӣ дода шавад. Ин масъалаҳо ташвишовар аст. Тайи 10 – соли 
охир истифодаи обҳои зеризаминӣ дар ҳавзаи дарѐҳои Сир ва 
Кофарниҳон аз ҳисоби обҳои партовҳо хеле паст гардидааст. 
Манбаъҳои кушодаи об бар асари ба онҳо ҳамроҳ шудани партовҳои 

саноатию хоҷагиҳои комуналӣ олуда гардида, сабаби авҷ гирифтани 
ҳар гуна бемориҳо мегардад. Олудашавии захираҳои об омили 
ташвишовар буда, ҳалли таъҷилии худро талаб мекунад. Зиѐда аз 95 % 

обҳои ифлос бевосита ба каналҳои кушода ва ҷӯйҳо мерезад. Аз 
гуфтаҳои мутахассисон дар дарѐҳои Тоҷикистон назар ба дарѐҳои 
кишварҳои пешрафтаи саноатӣ бактерияҳои партовҳои маишӣ 40 – 45 
маротиба зиѐдтаранд. Олудашавии умумии захираҳои об зиѐда аз 6 м3 

ба 1 нафар дар ҷумҳурӣ рост меояд. Айни замон зиѐда аз 40 % аҳолӣ аз 
манбаъҳои кушода об истифода мебаранд. 

Дар кадом сатҳ вуҷуд доштани таъминоти об ба ташкили шароити 
мусоиди экологӣ ва ҳаѐти мардум вобастагии зич дорад. Имрӯз дар 

деҳот 72 фоизи аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. Вале таъминоти оби нӯшокӣ 
ба хатҳои обгузаронӣ  қариб 60 фоизро ташкил менамояду халос. 
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Яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ намудани ифлосшавии обҳои ҷӯю 

дарѐҳои ҷумҳурӣ, хусусан обҳои минтақавию истеҳсолии Тоҷикистони 
Ҷанубӣ ба таври хеле васеъ ҷорӣ намудани ҳамаи навъҳои иншооти 
обтозакунӣ (биологӣ, механикӣ ва ғайраҳо) ва дар корхонаҳое, ки оби 

ниҳоят зиѐд истифода мебаранд, таъмин намудани усули гардиши 
сарбастаи обҳои технологӣ мебошад. Минбаъд хуб мешуд, ки ҳангоми 
таҳияи лоиҳаҳои иншооти обтозакунӣ идораҳои дахлдор шароиту 
вазъияти ҷумҳуриро пурра ба назар гиранд.  

Дар ҷумҳурӣ миқѐси истифодаи об сол то сол васеъ шуда 
истодааст, ки ин пеш аз ҳама, ба азхудкунии заминҳои нав ба талаботи 
зиѐд ба обѐрии сунъӣ вобаста аст. Бинобар ин, хоҷагиҳои ҷумҳурӣ бояд 
барои оқилонаю сарфакорона истифода бурдани об ҷидду ҷаҳд 

намоянд. Яке аз сабабҳои дар бисѐр ноҳияҳои ҷумҳурӣ зиѐд будани 
исрофкорию муносибати бепарвоѐна ба табиат ва обҳои он, пеш аз 
ҳама суст будани тарғиби муҳофизати табиату маърифати экологӣ 
вобаста аст. Агар тарбияи экологӣ дар байни мактаббачагон ва умуман 

дар байни тамоми аҳолии ҷумҳурӣ пурзӯр гардад, дар он сурат чунин 
ҳодисаҳо такрор нахоҳад шуд. Обҳои ифлос ва корношоями аксарияти 
иншооти обтозакунӣ боиси паҳн гардидани касалиҳои сирояткунанда 
дар шаҳру деҳоти ҷумҳурӣ мегардад. Бемории домана аксар дар 

натиҷаи истифодаи оби ифлос ба миѐн меояд. 
Моҳи ноябри соли 2000 Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  ‚Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ‛- ро қабул 
намуда буд, омӯзиши он якҷоя бо мақомоти Вазорати маориф, 

мелиоратсия ва хоҷагии об, вазорати тандурустӣ, Академияи 
кишоварзӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатии экологӣ ба роҳ монда 
шудааст[4, 15]. 

Айни замон кормандони шуъба ва омӯзишгоҳи илмии назди 
Академияи илмҳо ва Вазорати обҳои нӯшокӣ машғул шуда, бояд ҳар 
замон мақомоти дахлдорро сари вақт оид ба ифлосии таркиби он огоҳ 
намоянд. Олимони институти кимиѐи Академияи илмҳои Тоҷикистон 

ва гурӯҳи олимони марказӣ илмӣ – истеҳсолии ‚Табиат‛ барои 
тозакунии таркиби об ва муайян намудани ифлосии он корҳои ҷолиб 
пешниҳод намудаанд, ки ба таври васеъ истифода бурдани онҳо ба 
иқтисодиѐти миллӣ самараи калони иқтисодӣ мерасонад. 

Обро беҳуда сарчашмаи ҳаѐт намегӯянд. Бинобар ин ҳифзи 
оқилона истифодабарии манбаъҳои об боиси тансиҳатӣ, беҳбудии 
зиндагӣ ва ободу сарсабз гардидани тамоми минтақаҳои кишварамон 
хоҳад гашт.  



382 

Тоҷикистон кишварест, ки дорои 947 дарѐи дарозии 10 километр 

зиѐдро дошта, тӯли онҳо 25800 километрро ташкил медиҳад. Силсилаи 
пешниҳоди Сарвари кишвар вобаста ба об ва истифодаи оқилонаи он 
тӯли ду даҳсолаи охир аз ҷониби Созмони миллалӣ муттаҳид ва 

созмонҳои дигари бонуфузи ҷаҳонӣ хуб пазируфта шудаанд. Дарѐҳои 
калонтарин, ки захираи понтенсиалии калонтаринро доранд, асосан 
дар ҳавзаҳои Аму (Панҷ), Сир ва Зарафшон ҷойгиранд. Бинобар ин 

имкониятҳои сохтани нерӯгоҳҳои обии барқӣ дар Тоҷикистон хеле зиѐд 
аст. Солҳои 90 – уми асри ХХ ва аввали асри ХХI мардуми тоҷик 
норасоии барқи доимиро ба хуби дарк кардаанд. Имрӯзу фардои 

рушди иқтисодиву иҷтимоии Тоҷикистон аз нерӯи барқӣ вобастагии 
муҳим дорад. Фаҳмост, ки ҳангоми ба кор андохтани иқтидорҳои 
гидроэнергетикӣ, на фақат талаботи дохилии ҷумҳуриро ба нерӯи 
барқи пурра таъмин кардан имконпазир мешавад, балки миқдори зиѐди 

энергия ба хориҷи кишвар содирот мешавад. Дар ин сурат иқтисодиѐти 
кишвар босуръат пеш рафта, сатҳи зиндагии аҳолӣ ба маротиб баланд 
хоҳад шуд[5, 310]. 

Пешрафти соҳаи энергетика барои таъмини рушди босуботи 

иқтисодиѐти кишвар ва зиндагии шоиста ба ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ, 
омили ҳалкунанда ҳисоб меѐбад. 

Дар ҷаҳони муосир бо истифода аз нерӯгоҳҳои барқии обӣ (ГЭИ), 
ҳастаӣ (АЭС), марказҳои барқӣ – гармӣ (ТЭС) миқдори зиѐди нерӯи 

барқӣ истеҳсол карда мешавад. Алҳол қисми зиѐди ин энергия аз 
ҳисоби сӯзишвориҳои органикӣ (гази табиӣ, маҳсулоти нафтӣ, ангишт 

ва торф) ҳосил карда мешавад  6]. 
Давоми 29 соли соҳибистиқлолии Тоҷикистон дар соҳаи 

электроэнергетикаи ҷумҳурӣ 25 лоиҳаи сармоягузорӣ бо ҷалби зиѐда аз 
2,4 млрд. доллари ИМА татбиқ гардида, барои соҳа дастовардҳои 
мусбат ба бор оварданд. «Муҳимтарин дастовардҳои соҳа ин мавриди 
истифода қарор гирифтани иқтидорҳои нави тавлиди нерӯи барқ ба 

монанди неругоҳҳои барқи обии «Сангтӯда-1» (670МВт), «Сангтӯда-2» 
(220МВт), Маркази барқу гармидиҳии «Душанбе-2» (400 МВт) ва 
неругоҳҳои барқи обии хурд (30 МВт) бо иқтидори умумии 1320 МВт, 
сохтмони зеристгоҳҳои барқии 500кВ «Душанбе-500», «Суғд-500», 

«Дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии 500 кВ дар НБО-и 
«Норак»», хати интиқоли барқи 500кВ «Ҷануб-Шимол», ду хати 
интиқоли барқи 500 кВ аз НБО Роғун то зеристгоҳи «Душанбе-500», 
зеристгоҳҳои барқии 220 кВ «Лолазор», «Хатлон», «Айнӣ», 

«Шаҳристон», «Шаҳринав», «Геран-2», «Дастгоҳҳои тақсимкунандаи 
пӯшидаи элегазии 220 кВ дар НБО-и «Норак» ва НБО-и «Қайроққум» 
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ва хатҳои интиқоли барқи 220 кВ «Лолазор — Хатлон», «Тоҷикистон — 

Афғонистон», «Хуҷанд – Айнӣ», «Қайроқум-Ашт», «Геран-Румӣ», 
«Қайроқум-Суғд» ва «Айнӣ–Рӯдакӣ» ба шумор мераванд» [8]. 
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Дар шароити љањонишавии иљтимої-сиѐсї, иќтисодию иттилоотї 

ва минтаќабандии он, ки шаклњои беш аз пеш њушдордињандаи таъсири 
иттилоотиро касб мекунад, зарурати њифз ва њимояи манфиатњои 
миллии Љумњурии Тољикистон дар соњаи иттилоот, таъмини амнияти 
он аз тариќи тањияи њуљљати консептуалии муайянкунандаи сиѐсати 
давлатї дар ин соња – консепсияи сиѐсати давлатии иттилоотиро таќозо 
дорад. Сиѐсати иттилоотии давлатии Љумњурии Тољикистон њамчун 
љузъи таркибии сиѐсати давлатии хориљї ва дохилии Љумњурии 
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Тољикистон доираи фаъолияти низоми маќомоти њокимияти давлатиро 
дар соњаи иттилоот муайян менамояд. Консепсияи сиѐсати давлатии 
иттилоотии Љумњурии Тољикистон низоми муносибати расмии давлат 
ба маќсаду вазифа ва усулу самтњои асосии фаъолият дар соњаи 
иттилоот мебошад [2]. 

Консепсия маќсаду вазифа ва объектњои сиѐсати давлатии 
иттилоотї, инчунин самтњои асосї ва тадбирњои амалї намудани онро 
љињати таъмини рушди иљтимоию иќтисодї ва фарњангии Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2008-2012 муайян менамояд. Консепсия ба 
таъмини идоракунии босамари давлатї бо роњи љорї намудани 
технологияњои иттилоотию тањлилии муосири дастгирии ќабули 
ќарорњои идоракунї, рушди иќтисодии устувор, афзалиятнокии 
манфиатњои давлатї ва амнияти миллї равона карда мешавад. 
Заминаи њуќуќии Консепсияро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуот ва дигар 
воситањои ахбори омма», «Дар бораи иттилоотикунонї», «Дар бораи 
алоќаи барќї», «Дар бораи њуљљати электронї», «Дар бораи иттилоот», 
«Дар бораи њимояи иттилоот», «Дар бораи имзои электронї-раќамї», 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, Консепсияи амнияти 
иттилоотии Љумњурии Тољикистон, Барномаи давлатии рушди 
технологияњои иттиолотию комуникатсионї дар Љумњурии 
Тољикистон, Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Мачлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои ќонунгузорї, ки соњаи 
иттилоотї-сиѐсии Љумњурии Тољикистонро танзим мекунанд, ташкил 
менамоянд. 

Объектњои сиѐсати иттилоотї муносибатњои иттиолотии љамъиятї 
ѐ муносибатњои байни субъектњое, ки ба манфиати шахсият, љомеа ва 
давлат ба љамъоварї, ташаккул, тањлил, интишор ва истифодаи 
иттилоот машѓуланд, яъне воситањои ахбори оммаи чопї ва электронї, 
инчунин њуќуќ ва амнияти иттилоотї мебошанд. 

Субъектњои сиѐсати иттилоотї сохторњои њокимият, ташкилоту 
иттињодияњои сиѐсї, касабавї ва эљодї, соњибони масмедиа ва ѓайра 
мебошанд. Субъекти асосии сиѐсати иттилоотї мардуми Тољикистон 
аст. 

Консепсия ба эъмор ва рушди сиѐсати иттилоотии гуфтугуї ва роњ 
надодан ба сиѐсати томгарої ва найрангбозї равона карда мешавад. 

Сиѐсати иттилоотї дар шароити экспансияи иттилоотї. Дар љањони 
зудтаѓйирѐбандаи имрўза номувофиќатї ва њатто муќовимати 
манфиатњо дар соњањои гуногун, аз он љумла дар соњаи иттилоот аз 
эњтимол дур нест. Ихилофи манфиатњо дар ин соња тез-тез дар шакли 
тазодди (муборизаи) иттилоотї инъикос мегардад, ки он шаклњои 
тањдидро касб менамояд. Тањдиди иттилоотї, њамчун амали 
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тарњрезишуда, аз истифодаи њадафноки восита ва усулњои махсус барои 
таъсир ба захирањои иттилоотї ва њимояи захирањои иттилоотии худї 
ба хотири расидан ба њадафњои стратегї ѐ тактикии худ иборат аст. 

Фаъолияти иттилоотии њадафноки берунї ва ѐ дохила ва 
тадбирњои хусусияти экспансионидошта метавонанд барои манфиатњои 
давлатии Љумњурии Тољикистон хатарнок бошанд. Ин њолатњоро 
метавон њамчун вазъияти махсус арзѐбї намуд ва онњо бояд зимни 
татбиќи Консепсия ба инобат гирифта шаванд. Шароити иттилоотии 
махсус дар иншооту нињодњои иттилоотї метавонанд њангоми зуњури 
хатари беруна, экспансияи иттилоотї, њамчунин њангоми офатњои 
табиї, њолатњои фавќулодда, амалњои террористї, вазъиятњои барои 
љамъият хатарзо ва ѓ. зуњур кунанд. Чунин вазъият эњтимолан вобаста 
ба ошкор будани иттилооти густаришѐбанда дар љомеа, ки бо сабаби 
афзоиши сатњи ошкор будани захирањои давлатии иттилоотї, ки дар 
натиљаи рушди нињодњои демократї пайдо мешаванд, зуњур кунанд. Ба 
як андоза иттилооти ошкори бењудуди низоми идоракунии давлат 
метавонад боиси тањриби устувории он ва ќисман аз даст додани 
идораи вазъият гардад, ки он дар шароити рў ба рушд надоштани 
технолгоияњои иттилоотию идоракунї, мумкин аст, сабаби 
бесарусомонњо гардад. Дар маљмўъ ин њама боиси аз даст рафтани 
назорат аз болои низом ва гузариши он ба хориља мегардад.  

Њангоми татбиќи Консепсия бояд хусусиятњои идоракунии 
иттилоотї дар вазъияти махсус ба хотири пешгирии њамин гуна 
тахдидњо ба инобат гирифта шаванд. Дар идоракунии иттилоотии 
давлат идоракунии иттилоот дар вазъияти махсус наќши аз лињози 
стратегї муњимро мебозад. Сиѐсати давлатии иттилоотї дар бахши 
идоракунии иттилоот дар вазъияти махсус бояд сиѐсати махсуси 
таъминоти иттилоотии маќомоти њокимияти давлатї ва субъектњои 
иттилоотиро дар бар гирад, ки вазифањои зерин вогузор хоњад гардид: - 
таъмини бе осеб нигоњ доштани системаю захирањои давлатии 
иттилоотї, инчунин воситањое, ки фаъолият ва њамкории тарафайни 
ањолї ва ташкилотњоро таъмин менамояд; 

- тањияи дастуруламалњое, ки низоми нигоњдории иттилооти 
давлатиро дар вазъияти махсус танзим менамоянд;  

- мунтазам гузарондани санљишу тамринњо бо шабоњати вазъияти 
махсус;  

- ташкили низоми иттилоърасонї ва нигоњдории он дар 
минтаќањои вазъияти махсус; 

- ташкил ва таќвияти њузури телевизион ва радиои ватанї дар 
минтакањои наздисарњадие, ки он љо таъсири иттилоотии маќсаднок ба 
ањолии Љумњурии Тољикистон бештар ба чашм мерасад; 
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- муњайѐ сохтани заминањои меъѐрию техникие, ки маводи 
иттилоотии намунавї барои фаъолияти зудамал ва пурмањсул дар 
вазъияти махсусро доро бошанд;  

- омўзиш ва тањлили таљрибаи љањонии сиѐсати иттилоотї дар 
вазъияти махсус;  

- баланд бардоштани фарњанги иттилоотии амнияти ањолї;  
- танзими љараѐнњои иттилоотї дар воситањои ахбори омма ва 

равандњои коммуникатсияи оммавї;  
- мањдудкунии таносуби реклама ва мўњтавои асосї дар ноќилони 

иттилоотї (рўзномањо, маљаллањо, фазои интернетї ва ѓ.) [2].  
Бо маќсади такмили фаъолияти маќомоти њокимияти давлатии 

Љумњурии Тољикистон љињати аксуламал ба таљовузњои иттилоотї – 
равонї ва амалиѐти таъсири иттилоотию равонидошта андешидани 
чорањои зерин ба маќсад мувофиќ аст: 

- ташаккули сиѐсати иттилоттии њамоњангшудаи маќомоти 
њокимияти давлатї; 

- мустаќиман расондани иттилооти ањамияти љамъиятидошта ба 
ањолї тавассути шабакањои васоити ахбори омма бо маќсади баланд 
бардоштани эътимодї ањолї ба њокимият ва пешгирии найрангбозињо 
бо афкори омма нисбат ба њокимият аз тариќи воситањои ахбори 
оммаи ѓайридавлатї ѐ васоити дигари иттилоот;  

- мутобиќсозии Консепсияи мазкур, ташаккули љомеаи иттилоотї 
дар шароити таъсири рўзафзун ва баъзан пешгўинашавандаи омилњои 
муосири раќобати геополитикї, љањонишавї ва шаклњои шадиди 
муќовимати иттилоотї. Бо назардошти сатњи баланди диндории 
ањолии Тољикистон бояд бозори иттилоотии дохилї аз мањсулоти чопї, 
видео ва аудиои экстремистї ва пастѓоя, ки зўроварї, тундравї, 
таассуб, эњсосоти инќирозї ва дигар зуњуроти ба афкори ањолии 
Љумњурии Тољикистон бегонаро талќин мекунад, ба људоиандозии 
љомеа аз рўйи мансубияти миллї, мазњабї ѐ аломатњои дигар равона 
карда мешавад, озод ва њимоя гардад. Бозори иттилоотии ватанї 
њамчунин бояд аз воридоти њадафманди мањсулоти чопии пастсифат, аз 
љумла порнография ѐ ба истилоњ эротика, ки барои рукнњои маънавию 
мафкуравии љомеаи Тољикистон хатарнок мебошанд, њимоя шавад. 

Таъминоти иттилоотии амнияти давлатї. Сиѐсати иттилоотї бо 
сиѐсати давлатии иттилоотии таъмини амнияти Љумњурии Тољикистон 
тавассути низоми амнияти иттилоотї, ки Консепсияи амнияти 
иттилотии Љумњурии Тољикистон муќаррар мекунад, зич алоќаманд 
аст. 

Низоми амнияти иттилоотї ба таъмини нигоњ доштани сирри 
давлатї ва асрори дигар, њимояи захироти иттилоотї ва 
инфраструктураи иттилоотию коммуникатсионї аз таъсири 
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иттилоотие, ки барои амнияти давлатї хатарнок мебошанд, равона 
карда мешавад. Муаммоҳои вобаста ба имкониятњои истифодаи 
воситањои иттилоотию равонии таъсиррасонї, ки он љанбаи тањдидњои 
муњтамал ба амнияти шахсї ва љамъиятї мебошад, таваљљӯњи махсусро 
касб менамояд. Масъалаи љиддие, ки тањлили амиќ ва таваљҷӯњи 
доимиро таќозо дорад, њимояи иттилоотї дар робита бо љоришавии 
мубодилаи иттилоотии байналмилалї тавассути шабакањои 
байниминтаќавї ва глобалї аст. Консепсияи сиѐсати давлатии 
иттилоотї њимояи манфиатњои Љумњурии Тољикистон дар мубодилаи 
иттилоотии байналмилалї ва таъмини амнияти захирањои иттилоотии 
миллї ва инфраструктураи иттилоотию коммуникатсиониро пешбинї 
мекунад. Татбиќи Консепсияи сиѐсати давлатии иттилоотї дар доираи 
иштироки самараноки Љумњурии Тољикистон дар шабакањои кушодаи 
глобалї дар назар дорад:  

- ташкили мониторинг ва пешгўии талаботњои мухталиф, 
мубодилаи иттилоотї тавассути шабакањои байналмилалї;  

- таҳияи усул ва тавсияњои умумї оид ба пешбурди сиѐсати 
мувофиќатшуда љињати харидории воситањои барномавию техникї ва 
коммуникатсионии хориљї ва истифодаи онњо дар соњањои ањамияти 
стратегидошта;  

- танзими њуќуќии равандњои мубодилаи иттилоотї тавассути 
шабакањои кушодаи глобалї, инчунин њуќуќ, ўњдадорињо ва 
масъулияти истифодабарандагон ва фењристи иттилоот, ки интиќоли 
он тавассути ин шабакањо манъ аст;  

- иштироки фаъол дар лоињањои инкишофи шабакањои иттилоотии 
љањонї ва созмонњои байналмилалї;  

- воридшавии тадриљї ба шабакањои байналмилалї аз рўйи ниѐзњо 
ба мубодилаи байналмилалии технологияњо, мањсулот ва 
хизматрасонињои иттилоотї;  

- таъмин ва риояи сатњи матлуби амнияти иттилоотї зимни 
пайвастан ба шабакањои байналмилалї;  

- тањияи фишангњои мубодилаи иттилоотї дар муњити 
имкониятњои эълоннашудаи воситањои компютерї, иттилоотию 
коммуникатсионї ва барномавї;  

- такомул ва рушди низоми амнияти шахсї ва иљтимої дар фазои 
иттилоотї, бартарафсозии амалу тадбирњои иттилоотии хатарфизо. 
Татбиќи сиѐсати иттилоотии маќсаднок имкон медињад ки мамлакат аз 
экспансияи иттилоотї, сиѐсї ва фарњангии мўњтамали кишварњои 
мутараќќї њимоя гардад;  

- вазифаи воридшавии шабакањои иттилоотию коммуникатсионии 
миллї ва корпоративї ба шабакањои кушодаи љањонї бо назардошти 
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њимояи захирањои иттилоотии миллї ва инфраструктураи иттилоотї 
њаллу фасл шавад;  

- тањдиди истифодаи технологияњои иттилоотии нав ба њайси 
силоњи иттилоотї ва хатари терроризми иттилоотї пешгирї шавад. 

Сиѐсати иттилоотию имиљии Љумњурии Тољикистон. Дар шароити 
кунунии рушди љањонї технологияњои иттилоотї беш аз пеш ва амиќан 
ба тамоми соњањои њаѐтан муњим, аз љумла маориф, илм, фарњанг нуфуз 
намуда, ба ташаккули шахсият, тарзи зиндагї, низоми муносибатњои 
байниафрод таъсир мерасонанд. Иттилоот ба захираи муњими 
стратегии љомеа табдил меѐбад ва бад ин сабаб сифати њаѐт, рушди 
иљтимоию иќтисодї, низоми маориф аз рўи сатњ ва такомули 
истифодаи захироти иттилоотї муайян карда мешавад. Дар чунин 
шароит имиљи давлат њамчун унсури муњими сиѐсати давлатии 
иттилоотї, ки ба рушди сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии 
кишвар таъсир мерасонад, ба технологияњои иттилоотї бештар вобаста 
аст [8, 131].  

Консепсияи сиѐсати давлатии иттилоотии Љумњурии Тољикистон 
тањия, пешбурд ва дастгирии сиѐсати иттилоотию имиљии давлатро 
пешбинї мекунад. Имиљи давлат аз фаъолияти мураттаб ва муназзам, 
ки талошу нерўи васоити ахбори омма, ањзоби сиѐсї, љомеаи илмї, 
созмонњои љамъиятї ва доирањои тиљоратиро њидоят ва муттањид 
месозад, иборат аст. Таъсирноктарин ва босамартарин воситаи сохтани 
имиљ ва таъминоти он матбуот ва воситањои ахбори омма мебошад. 
Матбуоти даврї, радио, телевизион, захирањои фазои интернетї дар 
маљмўъ муњимтарин нињоди ичтимої буда, бо сабаби оммавї будан, 
теъдоди зиѐди нашр, муқовимот ва афзоиш дорои имкониятњои васеъ 
ва ќудрати таъсир ба ташаккули афкор ва шуури омма мањсуб меѐбанд. 
Аз ин рў, ин нињод бояд фишанги асосии татбиќи сиѐсати иттилоотию 
имиљии давлат бошад.  

Барои татбиќи сиѐсати давлатии иттилоотию имиљии Љумњурии 
Тољикистон бояд чорањои зерин андешида шавад:  

- бо дастгирии давлат таъсиси рўзномаи оммавї бо забонњои 
тољикї, ўзбекї, русї, ќирѓизї ва забонњои дигар, бо нархи дастрас, ки 
он ба таври рамзи муайян ва њимоя карда мешавад;  

- истифодаи густурдаи имкониятњои мубодилавии шабакањои 
мањаллї, минтаќавї ва глобалї барои тавсеаи фазои иттилоотї;  

- дар шабакањои глобалї ва минтаќавї ташкили њузури онлайн, 
конфронсњои аудио ва видеои интернетї, омўзиши афкори омма, 
нашри мавод;  

- таъмини дастрасии воситањои ахбори омма барои шањрвандон аз 
тариќи интишори рўзномањои пуриттилоъ ва хушсифат аз њисоби 
маблаѓгузории давлатї ва арзон кардани хизматрасонии почта; 
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- тањия ва такомули воситањои эљод ва муаррифии имиљ, яъне 
маљмўи технологияњои рекламавї, сиѐсї ва PҚ оид ба коркарди 
консепсияи сиѐсати иттилоотию имиљї барои хориљиѐн бо назардошти 
хусусият ва навъњои фарњангњои миллї. 
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ТАНЗИМИ ГУМРУКӢ ҲАНГОМИ ВОРИДОТИ МОЛ ТИБҚИ 

ШАРТНОМАИ ИҶОРА (ЛИЗИНГ) 
 

Шартномаҳои лизингӣ таърихи тӯлонӣ доранд. Онҳо дар давлати 
бостонии Шумер буданд. Дар ин бора лавҳаҳои гилин, ки дар яке аз 

шаҳрҳои ин давлат ѐфт шудаанд, шаҳодат медиҳанд. Онҳо маълумотро 
дар бораи иҷораи асбобҳо, ҳайвонот, замин доранд [1]. 

Моҳияти иҷора (лизинг) аз замони Арасту сарчашма мегирад. 
Калимаҳои бузурги ӯ ‚Сарват дар истифода аст, на дар ҳуқуқи 

моликият‛ аҳамияти раванди мавриди баррасиро комилан нишон 
медиҳад. Ба тариқи дигар, барои гирифтани даромад доштани 
маблағҳои калон шарт нест – танҳо ҳуқуқи истифода кофӣ аст [6]. 

Тасдиқи ҳуҷҷатии созишномаи лизингӣ, ки ба анҷом расидааст, ба 

соли 1066 рост меояд. Ин муомила барои Вилями Фатҳкунанда буд, ки 
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киштиҳоро аз соҳибони киштиҳои норманӣ ба иҷора гирад, то 

ҷазираҳои Бритониѐро забт кунанд. 
Пайдоиши мафҳуми «лизинг» дар назарияи иқтисодӣ одатан бо 

ҳодисае алоқаманд аст, ки соли 1877 рух дод. Вақте яке аз ширкатҳои 

телефонии ИМА қарор кард, ки телефонҳоро нафурӯшад, балки иҷора 
гирад. Аввалин ташкилоте, ки барои он амалиѐти лизингӣ асоси 
фаъолият мебошад, соли 1952 таъсис ѐфтааст. Ҳамин тариқ, Иѐлоти 
Муттаҳида муассисони бахши нави тиҷорат гардиданд. Пас аз 30 сол, 
бозори авиатсия бо ѐрии лизинг забт карда шуд. Консепсия бо номи 
"Flybeforebuy" вуҷуд дошт, ки маънои ‚пеш аз харидан парвоз кардан‛-
ро дорад. 

Дар аввали солҳои 60-ум, лизинг ба Аврупо ‚кӯчид‛, ширкати 
"DeutschelisingGMbH" дар Дюсселдорф пайдо шуд. Минбаъд  Англия 
ва ширкати ‚Меркантел Лизинг Корпорейшн‛ буд, ки соли 1960 таъсис 
ѐфтааст. Рушд дар ин самт то лаҳзае, ки мақоми онҳо тибқи қонун 
мустаҳкам карда шудааст, босуръат набуд. Ин ба суръати баланди 
рушд оварда расонд. 

Бояд қайд кард, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон лизинг дар асри ХХ 
дар савдои байналмилалӣ ва дар миқѐси хурд истифода мешуд. 

Аввалин ва назаррастарин иштироки ИҶШС дар муомилоти 

лизингӣ ин таҳвили маъруф таҳти шарти ленд-лиза аст. 
Дар давоми Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ, ИМА муттаҳидони худро тибқи 

созишномаҳои иҷора бо силоҳ, маҳсулоти хӯрокворӣ, мошинҳо ва 
доруҳо таъмин мекард. Таҷҳизоти гаронбаҳо, коргоҳҳо, киштиҳои 

баҳрӣ ва ҳавоӣ бо истифода аз шакли махсуси иҷора ба иҷора дода 
шуданд. Инчунин бояд қайд кард, ки як намуди фаъолонаи татбиқи 
лизинг дар ИҶШС ин кирояи киштӣ бидуни экипаж буд. Имрӯз, қисми 

асосии бозори ҷаҳонии хизматрасонии лизингӣ дар ИМА, Аврупои 
Ғарбӣ ва Ҷопон мутамарказ шудааст. 

Дар адабиѐти ватанию хориҷӣ имрӯз тафсирҳои зиѐди мафҳуми 
«лизинг» мавҷуданд. 

Ба маънои умум, лизинг муносибатҳои амволиест, ки аз муроҷиати 
шахси ҳуқуқӣ ба шахси дигар бо пешниҳод бобати зарурияти соҳибӣ 
намудани дастгоҳ ва гирифта додани оре барои и стифодаи муваққатӣ 
ба шахси якум мебошад [8]. 

Дар сатҳи қонунгузории мамлакати мо мафҳуми лизинг дар 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикстон "Дар бораи лизинги молиявӣ (лизинг)" 

сабт шудааст: он маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқие мебошад, 
ки вобаста ба иҷрои созишномаи иҷора, аз ҷумла ба даст овардани 
дороиҳои иҷора мебошад [3]. 
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Тибқи Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, предмети 

шартномаи иҷораи молиявӣ метавонад ҳама гуна ашѐи ғайриистеъмолӣ 
бошад, ба истиснои қитъаҳои замин ва дигар объектҳои табиӣ. 

Субъектҳои зерини лизингӣ мавҷуданд (ниг. ба расми 1): 

1. Иҷорадеҳ соҳиби амвол мебошад. Ин шахсест, ки ният дорад 
барои ба иҷораи минбаъда молу мулкро ба даст меорад; 

2. Иҷорагир истифодакунандаи амвол мебошад. Ин шахсест, ки 
мустақиман амволро барои истифодаи муваққатӣ мегирад; 

3. Фурӯшандаи амвол – шахсе, ки амволеро мефурӯшад. 
Фурӯшанда ташкилоти савдоӣ, шахси ҳуқуқӣ аст. Дар хотир доред, ки 
ташкилотҳои лизингӣ метавонанд шахсони ҳуқуқии дорои сармояи 
хориҷӣ бошанд. Онҳо фаъолияти худро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи сармояи хориҷӣ» амал менамоянд. 

 
Расми 1. Субъектҳои иҷора 

Таснифи лизинг аз рӯи ҳайати иштирокчиѐн мавҷуд аст. Ҳамин 
тариқ, лизинг метавонад бо иштироки якчанд тараф бошад (лизинги 
махсус), дар ҳоле, ки арзиши зиѐди таҷҳизотро сармоягузор пардохт 
мекунад.  

Аз рӯи мӯҳлати шартномаи иҷора, иҷораи дарозмӯҳлат (мӯҳлат 
зиѐда аз се солро дарбар мегирад), миѐнамӯҳлат (мӯҳлат аз 1,5 то 3 

солро дарбар мегирад), инчунин кӯтоҳмӯҳлат (мӯҳлат на кам аз 1,5 
солро дарбар мегирад), мешаванд. 

Намудҳои асосии лизинг, ки дар иқтисоди муосир муайян карда 
шудаанд: фаврӣ; молиявӣ. 

Лизинги фаврӣ бо он фарқ мекунад, ки мӯҳлати амали он аз 
мӯҳлати хизмати амвол камтар аст. Пардохтҳои иҷора арзиши пурраи 

амволро пӯшонида наметавонанд. Дар ин ҳолат, иҷорагир бинобар 
афзоиши сатҳи хавфи ҷуброни арзиши боқимондаи объекти ба иҷора 
гирифташуда, амволро якчанд маротиба ба иҷора медиҳад. Дар чунин 
вазъ пардохтҳо назар ба лизинги молиявӣ зиѐдтар мешаванд. 

Иҷораи молиявӣ иҷораи амволӣ мебошад, ки дар он пардохти 
амвол ба итмом расидааст [2, 233]. Он бо он хос аст, ки мӯҳлати амвол 

  

Иҷорадеҳ Фурӯшанда Иҷорагир 
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тибқи шартномаи иҷора ба мӯҳлати амвол тақрибан баробар аст. Дар 

ин давра, иҷорадеҳ тамоми арзиши амволро ба худ бармегардонад ва 
илова бар ин, аз муомила фоида мегирад. Масъулият барои суғурта ва 
нигоҳдорӣ дар доираи лизинги молиявӣ ба дӯши лизинггир аст. Ин 
намуди лизинг васеътар истифода мешавад. 

Тибқи ақидаи иқтисодичии рус Юзвович Л.И [10]. сабаби асосии 
бастани созишномаи байналмилалии лизингӣ пешбурди самараноки 

тиҷорат дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. Кишварҳо саъй доранд, ки 
тамоми шароити мусоидро фароҳам оранд, то ширкатҳои бузурги 
пешрафта ба сармоягузорӣ тибқи шартномаи иҷора манфиатдор 
бошанд. 

Вобаста аз маҳалли ҷойгиршавии тарафҳое, ки нақша доранд дар 
муомилоти лизингӣ ширкат варзанд, лизинги содиротӣ ва воридотӣ 

фарқ карда мешавад.  
Ҳаҷми тиҷорати лизингӣ дар соли 2020 48% афзуда, ба 1,1 

триллион сомонӣ расид ва аз ҳадди ниҳоии таърихӣ гузашт. Ҳиссаи 
назаррас дар ин ҷода дар бозор сегменти роҳи оҳан буданд, ки бори 

аввал пас аз соли 2016 афзоиш ва инчунин иҷораи мошинҳоро нишон 
доданд. 

Ҳамзамон ҳангоми гузаронидани таҳлил муайян карда шуд, ки 
ҳаҷми амалиѐти лизингӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо баробари 
афзудани миқдори корхонаҳои иҷоравӣ дар соли 2020 35 млн. сомонӣ 
(+ 48% нисбат ба соли 2019) афзуда, бори аввал дар таърих аз 1 млрд. 
сомонӣ гузашт (ниг. ба расми 3).[5] 

 
Расми 2. Ҳаҷми амалиѐтҳои иҷора дар ҶТ аз рӯи натиҷаи 2020 
 

Ҳангоми таҳлили расми 2 маълум намудан ҷоиз аст, ки тамоюли 

амалиѐтҳои иҷора (лизинг) аз соли 2015 то соли 2018 ҳаҷман кам шуда, 
марҳилаи афзоиш аз соли 2019 оғоз ѐфт, ки ин ташаккул ва инкишофи 
на он қадар таърихи тӯлонидоштаи он шаҳодат медиҳад. 
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Иҷораи мошин ва таҷҳизоти воситаҳои нақлиѐти роҳи оҳан ҳамчун 
омили афзоиши бозор дар соли 2020 баромад карданд. 

Афзоиши пуршиддати сегмент натиҷаи барномаи баромади 

мошинҳои кӯҳна буд, ки боиси нарасидани ҳайати ҳаракаткунанда 
гашта, дар натиҷа афзоиши талабот ба мошинҳои нав гардид. Ҳаҷми 
иҷораи воситаҳои нақлиѐт нисбат ба соли 2019 аз ҳисоби барномаи 
давлатии субсидия ба иҷораи мошинҳои боркаш 43% афзудааст. Дар 

натиҷа, бори аввал дар се соли охир ҳиссаи мошинҳои боркаш аз 
ҳиссаи автомобилҳо гузашта, 57 фоизи ҳаҷми тиҷорати навро дар 
сегменти автомобилҳо ташкил дод (ниг. ба расми 3). 

 

 
Расми 3. Ҳаҷми амалиѐтҳои иҷора дар сегменти нақлиѐтӣ дар марҳилаи 

солҳои 2016-2019. 

Бозор тавассути оперлизинг дастгирӣ карда шуд, ки дар соли 2019 
21% ҳаҷми тиҷорати навро ташкил дод (дар муқоиса бо 16% як 
марҳилаи қаблӣ).  

Илова бар ин, афзоиши диверсификатсияи манбаъҳои фурӯш дар 

чор соли охир ба шумораи созишномаҳои басташудаи иҷоравӣ таъсири 
мусбат расонд. Агар дар соли 2016 амалиѐтҳои иҷоравӣ дар фурӯши 
мустақим беш аз 95% -ро ташкил дода бошанд, пас дар соли 2019 ин 
канал тақрибан 80% -ро ташкил дод, дар ҳоле ки фурӯш дар идораҳои 

бонкӣ ва тавассути агентҳо мутаносибан 8 ва 4% -ро ташкил дод.[5]  
Тибқи дурнамои Агентии байналхалқии рейтингӣ, ҳаҷми бозори 

иҷора дар ҷумҳурӣ соли 2021 20% афзоиш хоҳад ѐфт. Тибқи иттилои 
агентӣ, ҳаҷми тиҷорати нав афзоиш меѐбад ва то охири имсол беш аз 

1,3 триллион сомониро ташкил хоҳад дод. Аммо, суръати сабти 
афзоиши сегменти автомобилӣ аз ҳисоби коҳиш ѐфтани субсидияҳои 
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ҳукумат суст мешавад, аммо бо вуҷуди ин, иҷораи мошин бузургтарин 

сегмент боқӣ мемонад ва суъати афзоишаш боз ба 25% илова мешавад. 
Иваз кардани парки қатораи ҳаракатӣ дар соли 2021 идома хоҳад 

ѐфт, аммо нисбат ба соли гузашта бо суръати хеле сусттар, ки афзоиши 
сегменти роҳи оҳанро 20% таъмин мекунад ва иҷораи авиатсионӣ аз 
ҳисоби созишномаҳои иҷора, пеш аз ҳама ҳавопаймоҳои ватанӣ, 15% 
афзоиш хоҳад ѐфт. Қисми боқимондаи он аз ҳисоби коҳиши минбаъдаи 

арзиши маблағгузории созишномаҳои иҷора 15% илова мекунанд. 
Дурнамои манфӣ тахмин мешавад, ки бозор 10% афзоиш ѐфта, 1,2 
триллион сомониро ташкил хоҳад дод. Агар ин пешгӯӣ амалӣ шавад, 

сегменти автомобилӣ аз ҳисоби суст шудани суръати афзоиши фурӯши 
автомобилҳо на бештар аз 15% илова мекунад ва лизинги авиатсионӣ 
суръати афзоиши ба ин монандро нишон медиҳад, агар як қатор 
амалиѐтҳо ба соли 2019 гузаронида шаванд. Бо ба ҳисоб гирифтани 

таҳлили тамоюлҳои гардишҳои лизингӣ, ҳамзамон бояд гуфт, ки ҳаҷми 
бозори иҷора мисли пештара аз суръати рушди иқтисодии мамлакат ва 
амалинамоии барномаҳои давлатӣ бо тадбиқи шартномаи иҷора бисѐр 
вобаста мебошад [9]. 

Як қатор мушкилот бо амалиѐтҳои гумрукии молҳое, ки ба 
қаламрави гумрукии мамлакат тибқи шартномаи иҷораи ворид карда 

мешаванд, вуҷуд доранд, ба монандӣ:  
Ҳолатҳое мебошад, ки мақомоти гумрук андозаи боҷҳои воридотӣ 

ва андоз аз арзиши иловашударо, бо дарназардошти ҳамроҳкунии 
пардохтҳои иҷоравӣ ба арзиши гумрукии мол муайян мекунанд. Чунин 

нуқтаи назар хароҷоти изофии корхонаҳоро, ки тибқи шартномаи 
иҷора дар хориҷа мол харидорӣ мекунанд, ба таври назаррас афзоиш 
медиҳад, ки ин, албатта, барои корхонаҳои ватанӣ ва хориҷӣ ҷолибияти 
сармоягузориро афзун намекунад. 

То ба имрӯз муносибати ягона ба масъалаи имкони дохил кардани 
пардохтҳои иҷора ба арзиши гумрукии молҳои ба иҷора гирифташуда 

вуҷуд надорад. Судҳои ҳамаи сатҳҳои инстансия арзкунандаҳоро рад 
намуда, изҳор медоранд, ки қарорҳои мақомоти гумрук дар бораи 
дохил кардани фоизи иҷора ба арзиши гумрукӣ асосноканд. 

Мақомоти гумрук ҳангоми ҳисоб кардани пардохтҳои гумрукӣ бо 

назардошти тамоми маҷмӯи пардохтҳои иҷора хусусияти мураккаби 
шартномаҳои иҷораеро ба инобат намегиранд, ки на дар ҳама ҳолатҳо 
танҳо нархи молро ифода мекунанд. 

Ҳангоми таҳлили мушкилоти ба арзиши гумрукӣ дохил кардани 

пардохтҳои иҷора бояд дарк кард, ки иҷорагир соҳиби моли гирифтааш 
нест ва ин маънои онро дорад, ки ҳуқуқи ӯ барои истифода ва 
ихтиѐрдории амвол маҳдуд аст [7, 65]. 
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Мушкилоти дигар бобати ихтилофи байни ҳадди аксари вақти 

ҷойгиршавии таҷҳизот ҳангоми таҳти низоми гумрукии воридоти 
муваққатӣ қарор додан он аст. Мӯҳлати ниҳоии иҷозатдодаи иҷораи 
мол тибқи ин низом 2 сол аст. Вақте ки вақти миѐнаи истифодаи 

таҷҳизоти иҷора 3-5 солро ташкил медиҳад. Дар натиҷа, пас аз ба охир 
расидани мӯҳлати воридоти муваққатӣ, иҷорагир ѐ иҷорадеҳ вазифадор 
аст дар бораи тағир ѐфтани низоми гумрукии воридоти муваққатӣ ба 
расмиѐти гумрукии иҷозат барои истеъмоли дохилӣ эълом кунад ѐ 

молро дар анборҳои нигаҳдории муваққатӣ ҷойгир кунад ва ин хеле 
мушкил аст, ба шарте ки ашѐи иҷора статсионарӣ бошад ѐ таҷҳизоте, ки 
дар раванди пайвастаи технологӣ истифода мешаванд. 

Далели он, пардохтҳои даврии гумрукӣ бояд ҳадди аққал дар 3 (се) 

моҳ як маротиба сурат гирад, ки боиси нороҳатиҳо ва хароҷоти 
молиявӣ мегардад.  

Арзиши гумрукӣ дар рӯзи қабули декларатсияи гумрукӣ ҳангоми 
ҷойгир намудани мол таҳти низоми гумрукии воридоти муваққатӣ 

ҳисоб карда мешавад. Мувофиқи банди 1 мод. 364 Кодекси пештараи 
гумрукии ҶТ, декларант ҳуқуқ дошт, ки коҳиши арзиши гумрукии мол 
ва (ѐ) кам шудани миқдорашро, ки бо сабаби фарсудашавии табиӣ ѐ 
талафоти табиӣ дар шароити муқаррарии ҳамлу нақл (ҳамлу нақл), 

нигоҳдорӣ ва истифода (кор), садамаҳо ѐ амали форс-мажор рух 
додааст, нишон диҳад. Ҳоло, иштирокчиѐни фаъолияти иқтисодии 
хориҷӣ аз чунин имконият маҳруманд ва дар сурати ҷойгир кардани 
таҷҳизоти муваққатан воридшуда, таҳти низоми гумрукии озодкунӣ 

барои муомилоти озод, арзиши ҳадди аксари гумрукии таҷҳизот барои 
ҳисоб кардани боҷҳои гумрукӣ ва андоз ба истиснои фарсудашавии 
таҷҳизот дар вақти кор қабул карда мешавад. Ин мушкилот 

воридшавии иҷорадеҳони эҳтимолиро суст мекунад, аз ин рӯ, воридоти 
таҷҳизоти навтарини иҷоравиро низ дар навбати худ метавонад ба 
сатҳи навсозии базаи техникии мамалкат таъсири мусбат расонад. 

Таҳлили амалияи кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон нақши муҳимми 

лизингро дар рушди иқтисодии кишвар нишон медиҳад, аз ин рӯ ҳалли 
ин масъалаҳо вазифаи аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад. 

Пас аз таҳлили мушкилоти мавҷуда, тартиби воридоти таҷҳизоти 
иҷоравиро ба тариқи зайл такмил додан лозим аст: 

- қабули санади меъѐрии ҳуқуқӣ, ки дар он пардохтҳои иҷора, 
ҳамчун пардохти хизмати иҷораи молиявӣ амал мекунанд ва набояд 
ҳангоми ҳисоб кардани арзиши гумрукии таҷҳизоти иҷора ба назар 
гирифта шаванд; 
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- имкони дароз кардани мӯҳлати ниҳоии низоми гумрукии 

воридоти муваққатии молҳое, ки ба қаламрави гумрукии ҶТ тибқи 
шартномаи иҷораи молиявӣ (лизинг) ворид карда мешаванд, пешбинӣ 
карда шавад; 

- пешбинӣ намудани имконияти кам кардани арзиши гумрукии 
молҳо бо дарназардошти фарсудшавиии табиӣ дар шароити 
муқаррарии истифода ҳангоми ҷойгир намудани таҷҳизоти лизинги 

муваққатан воридшуда таҳти низоми гумрукии иҷозат барои истеъмоли 
озод. 

Ҳангоми тағйир ѐфтани низоми гумрукии воридоти муваққатӣ ба 
низоми гумрукии иҷозат барои муомилоти озод, ба воридкунанда 
имконият фароҳам овардан зарур аст, ки арзиши гумрукии таҷҳизот бо 
назардошти фарсудашавии он дар шароити муқаррарии истифода 

(кор), яъне арзиши гумрукиро на дар санаи воридоти муваққатӣ, балки 
дар санаи баровардан барои муомилоти озод муайян кунанд. 

Пас аз татбиқи ин пешниҳодҳо, иҷора инчунин иҷораи хориҷӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои корхонаҳои хориҷӣ ҷолибтар хоҳад шуд. 
Ин маънои афзоиши амалиѐти лизингиро дорад ва аз ин рӯ, 
воридшавии сармоя ба кишвар, яъне афзоиши иқтисоди кишвар низ 
дар назар аст. 

Яке аз шартҳои асосии рушди бомуваффақияти амалиѐти иҷора ин 

чунин иҷораи байналмилалӣ дар иқтисодиѐти босуръат 
тараққикунандаи мамлакат мавҷудияти иттилооти боэътимод ва 
саривақтӣ ба роҳбарияти болоии корхонаҳо мебошад. Ҳамзамон 
ногуфта намонад, ки афзунсозии миқдори ташкилотҳои иҷоравии 

ватанӣ ва ҳамгироии онҳо бо ташкилотҳои иҷоравии байналхалқӣ ва 
такомули механизми танзими гумрукии он роҳи минбаъдаи рушди 
чунин фаъолият баромад менамояд. 
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МУАММОҲО ВА РОҲҲОИ МУКАММАЛГАРДОНИИ НАЗОРАТИ 

ГУМРУКИЮ БОНКИИ АСЪОР ДАР САВДОИ ХОРИҶӢ 
 

Фаъолияти зерсохтори мақомоти гумрук ба таъмин кардани риояи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи назорати асъор аз 

ҷониби резидентон ва ғайрирезидентон ҳангоми амалӣ намудани 
фаъолияти тиҷорати хориҷӣ, аз он ҷумла ба таъмини назорат аз болои 
интиқоли арзишҳои асъорӣ, асъори миллӣ, қоғазҳои қимматнок ва 
ғайра  нигаронида шудааст. 

Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи танзими 
асъор ва назорати асъор‛ ҳисоббаробаркуниҳо ҳангоми амалӣ 
намудани амалиѐтҳои асъорӣ аз ҷониби резидентон бо воситаи 
суратҳисобҳои бонкӣ дар бонкҳои ваколатдор ба роҳ монда мешавад 

[1]. Қарордодҳои савдои хориҷии шахсони воқеӣ, ки фаъолияти 
соҳибкориро амалӣ менамоянд, инчунин бояд дар шакли хаттӣ ба роҳ 
монда шавад. Нигаред ба расми 1.  

https://www.khoma.tj/khoma/2018/09/09/лизинг-в-таджикистане/
https://www.khoma.tj/khoma/2018/09/09/лизинг-в-таджикистане/
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Расми 1. Муаммоҳои амалинамоии назорати асъор 

Яке аз муаммои амалигардонии назорати асъор ин мавҷуд 
набудани тартиби мувофиқашуда ва тасдиқшудаи ҳамкории байни 

бонкҳои салоҳиятдор ва мақомоти гумрук ҳангоми амалинамоии 
назорати асъор ва беасосии пардохти резидентон ва ғайрирезидентони 
молҳоро воридкунанда мебошад [8, 72]. 

Таҳлил ва пурсиши кормандони мақомоти гумрук тасдиқ 

менамояд, ки яке аз муаммои назорати асъор ин мавҷуд набудани базаи 
электронии шаҳодатномаи созиш, ки аз ҷониби бонки салоҳиятдор 
тартиб дода шудааст. 

Яке аз муаммое, ки дар назди Хадамоти гумруки назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон меистад, ин мувофиқкунии қонунгузории 
фаъолияти гумрукӣ бо санадҳои меъѐрию ҳуқуқии Иттиҳоди гумрукӣ 

мебошад. Назорати асъор ҳамчун қисми фаъолияти гумрук низ бояд ба 
он мувофиқ карда шавад.  

Ҳамин тариқ, ташкил ва рушди Иттиҳоди гумрукӣ, аз он ҷумла 
раванди ҳамгироии иқтисодӣ дар чорчӯбаи Иттиҳоди давлатҳои 

мустақил (ИДМ) масъалаи самаранок ташкил кардани назорати 
асъорро, ки бо интиқоли молу воситаҳои нақлиѐт аз сарҳади гумрукӣ 
вобаста аст, ба миѐн мегузорад. 

Ҳалли ниҳоии муаммои назорати асъор дар муносибатҳои 
тиҷоратӣ бо мамлакатҳои ИДМ танҳо дар асоси соддакунии 
қонунгузории асъорӣ, андоз ва гумрукӣ бо мамлакатҳои Иттиҳод 

имконпазир аст. Бо мақсади татбиқи асосҳои қонунгузории гумрукии 

Муаммоҳои амалинамоии назорати асъор 

Номукаммалии 

сиѐсати давлатии 

назорати асъор 

Номукаммалии 

қонунгузорӣ 
Мавҷудияти шумораи 

зиѐди имконияти 

гурехтан аз назорати 

асъор 

Тақсим намудани 

салоҳият байни 

мақомот ва агентҳои 

назорати асъор 

Муаммоҳои ҷалбкунии 

вайронкунандагони 

қонунгузории назорати 

асъор ба ҷавобарӣ 

Номукаммалии 

системаи гумрукию 

бонкии назорати асъор 

Аз ҷониби системаи назорати 

асъор пурра иҷро накардани 

вазифаҳои худ 
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давлат – аъзоѐни ИДМ лоиҳаи Созишномаи байниҳукуматӣ оид ба 

‚Принсипҳои ягонаи татбиқи назорати гумрукию бонкӣ‛ омода карда 
шудааст [7, 15]. 

Мақсади Созишнома муттаҳид кардани иқтидори мақомоти 
гумрук ва бонкҳои миллӣ бар зидди интиқоли ғайриқонунии сармоя аз 
мамлакатҳои Иттиҳод мебошад. Дар ҳуҷҷати мазкур технологияи 
назорати гумрукию бонкии асъор инъикос шудааст, ки муқоисаи 

маълумоти мақомоти гумрукро оиди ҳаракати мол бо маълумоти 
бонкҳо оид ба ҳаракати воситаҳои пуллӣ ба асос мегирад, инчунин 
соддакунии ҳуҷҷатҳои бонкӣ ва гумрукиро, ки барои интиқоли 

сарватҳои асъорӣ аз сарҳади гумрукӣ асос мебошад, фаро гирифтааст. 
Мақсади минбаъдаи ҳамгироӣ ва мукаммалгардонии фаъолияти 

Иттиҳоди гумрукро вазифаҳои он муайян мекунад. Маъмул аст, ки 
мавқеи агентон ва мақомотҳои функсионалии назорати асъор дар 

мамлакатҳои Иттиҳоди гумрукӣ гуногун буда, дар ин ҷода бо мақсади 
мувофиқа кардан аз ҷониби ҳукумати мамлакатҳои аъзо якчанд 
созишномаҳо ба имзо расонида шуд [5]. 

Бояд қайд намуд, ки механизми татбиқи назорати асъор тафовути 

назаррас дорад. Ин ҳуҷҷатҳоро аз ҳуҷҷатҳои мақомотҳои салоҳиятдор 
пай бурдан мумкин аст, ки онҳоро ҳангоми назорати асъор талаб 
менамоянд. Содда намудани заминаи ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ ҳалли ин 
муаммои Иттиҳодро ҳал хоҳад кард. 

Барои мукаммалгардонии назорати асъор зимни содироту 
воридоти мол пеш аз ҳама бояд заминаи қонунгузорӣ мукаммал 
гардонида шавад.  

Боз яке аз чораи беҳтаркунии назорати гумрукию бонкии асъор ин 
мукаммалгардонии баҳои арзиши молҳои содиротию воридотӣ 
мебошад. 

Бо мақсади такомули мониторинги ҳаракати молу хизмат аз 

сарҳади гумрукӣ, ки дар натиҷаи он амалиѐти асъорӣ байни бонкҳои 
контрагентон амалӣ мешавад, бояд заминаи электронии 
шаҳодатномаҳои созиш, ки аз ҷониби бонкҳои ваколатдор таҳия 
мегардад, ба мақомоти гумрук дастрас бошад. 

Гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибатҳои нави 
хоҷагидорӣ, ки таи ду даҳсолаи охир амалӣ шуда истодааст, васешавии 
фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, ки ба чуқуршавии робитаҳои иқтисодии 
хориҷӣ нигаронида шудааст, зарурати мукаммалгардонии низоми 

танзими давлатии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва коркарди сиѐсати 
нави иқтисодии хориҷӣ, аз он ҷумла сиѐсати асъориро талаб менамояд 
[4]. 
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Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1995 аввалин Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ‚Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор‛ қабул 
шудааст ва соли 2013 мукаммал гардонида шудааст, ки ин Қонун дар 
асоси сиѐсати иқтисодии хориҷии давлат, инчунин сиѐсати асъорӣ таҳия 

ва тасдиқ шудааст [1]. Мувофиқи қонуни мазкур мақсади назорати 
асъор таъмин ва назорати риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва тартиби муқарраргардидаи анҷоми амалиѐти асъорӣ аз ҷониби 
резидентҳо ва ғайрирезидентҳо мебошад. 

Вазифаҳои назорати асъор бошад, аз чунин унсурҳо иборат аст: 
- муайян кардани мувофиқати амалиѐти асъорӣ ба қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тартиби муқарраргардидаи анҷомдиҳии онҳо; 
- санҷиши асоснокии пардохтҳо ва интиқолҳои марбут ба 

амалиѐти асъорӣ ва мавҷудияти ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои анҷомдиҳии 
онҳо; 

- санҷиши пуррагӣ ва возеҳ будани баҳисобгирҳо ва ҳисоботдиҳии 
амалиѐти асъорӣ. 

Бояд қайд намуд, ки мақомҳои асосии назорати асъор Бонки 
Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. 

Вазифаҳо ва салоҳиятҳои асосии мақомоти гумрук дар соҳаи 

танзим ва назорати асъор дар асоси мъѐрҳои Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ‚Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор‛, Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи фаъолияти гумрукӣ‛ дастурамалҳо 
ва фармонҳои Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва якҷоя бо мақомотҳои дигари давлатӣ ба роҳ мемонад. 
Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

доираи салоҳияти худ санадҳои меъѐрию ҳуқуқиро ба тавсиб 

мерасонад, ки аз ҷониби ҳамаи резидентон ва ғайрирезидентони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ мебошад, амалиѐтҳои асъории 
содиротчиѐнро тафтиш менамояд ва мувофиқи қонунгузорӣ дигар 
ӯҳдадориҳое, ки оид ба назорати асъор алоқаманд аст, иҷро менамояд 
[3]. 

Боқимонда мақомотҳои гумрук (Раѐсатҳои минтақавии гумрук, 
гумрукҳо ва дидбонгоҳҳои гумрукӣ) ба сифати агентони назорати 

асъори Хадамоти гумрукӣ тобеъ мебошанд. Онҳо чунин объектҳои 
назорати асъорро назорат мебаранд: асъори нақд, қоғазҳои қимматнок 
ва арзишҳои асъорие, ки дар шакли асъори хориҷӣ ифода шудаанд. Ба 

ғайр аз назорати ҳақиқии содиру ворид намудани сарватҳои асъорӣ 
мақомоти гумрук инчунин назорати ҳуҷҷатро аз болои амалиѐтҳои 
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асъорие, ки бо интиқоли молу воситаҳои нақлиѐт аз сарҳади гумрукӣ 

вобаста аст, иҷро мекунад [4]. 
Вобаста ба татбиқи назорати гумрукӣ шахсони мансабдори гумрук 

дар чорчӯбаи салоҳияти худ чунин ҳуқуқ доранд: ҳамаи ҳуҷҷатҳои бо 

вазифаҳои назорати асъор вобастаро тафтиш намоянд, баѐноти лозима, 
маълумотнома ва маълумоти дар рафти санҷиш бамиѐномада гиранд, 
ҳуҷҷатҳое, ки вайрон кардани қонунгузории асъорро тасдиқ мекунанд, 
мусодира намоянд ва ғайра.  

Таҳлил ва пурсиши кормандони мақомоти гумрук тасдиқ 
менамояд, ки яке аз муаммои назорати асъор ин мавҷуд набудани базаи 
электронии шаҳодатномаи созиш, ки аз ҷониби бонки салоҳиятдор 
тартиб дода шудааст, мебошад. 

Яке аз масъалаҳое, ки дар назди Хадамоти гумруки назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон меистад - ин мувофиқакунии 

қонунгузории фаъолияти гумрукӣ бо санадҳои меъѐрию ҳуқуқии 
Иттиҳоди гумрукӣ мебошад. Назорати асъор ҳамчун қисми фаъолияти 
гумрук низ бояд ба он мувофиқа карда шавад.  

Барои мукаммалгардонии назорати асъор зимни содироту 
воридоти мол пеш аз ҳама бояд базаи қонунгузорӣ мукаммал 
гардонида шавад. Бо мақсади таъмини риояи талаботи қонун оид ба 

назорати асъор хуб мешуд агар ӯҳдадорӣ ва ҷаъзо нисбати 
вайронкунандагони қонун зарур аст. 

Боз яке аз чораи беҳтаркунии назорати гумрукию бонкии асъор - 
ин мукаммалгардонии баҳои арзиши молҳои содиротию воридотӣ 
мебошад. 

Бо мақсади такомули мониторинги ҳаракати молу хизмат аз 
сарҳади гумрукӣ, ки дар натиҷаи он амалиѐти асъорӣ байни бонкҳои 

контрагентон амалӣ мешавад, бояд заминаи электронии 
шаҳодатномаҳои созиш, ки аз ҷониби бонкҳои ваколатдор таҳия 
мегардад, ба мақомоти гумрук дастрас бошад. 
 

Пайнавишт: 
1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати 

асъор» аз 13 июни соли 2013. – № 964. 
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти савдои хориҷӣ» аз 

03 июли соли 2012. – № 846. 
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» аз 28 июни соли 2011. – № 723. 
4. Дурнамои самтҳои асосии сиѐсати пулию қарзӣ ва асъории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соли 2014. 



402 

5. Ансарова И. Правовые аспекты валютного контроля Республики 
Казахстан // Кеден. – №3, 2008. – С. 3-10. 

6. Банковское дело. Под редакцией Лаврушина О.И. – М.: «Фис», 1998. – 
510 с. 

7. Ольманный А.Г. Банковское кредитование: Российский зарубежный 
опыт. – М.: «Прогресс», 1998. – 560 с. 

8. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. Пер с анг. – М.: «Прогресс», 
1997. – 280 с. 

 
Абдуллозода З. М., 

унвонҷуи кафедраи 
муносибатҳои байналхалқӣ 

 
Олимҷонов Б, 

донишҷӯи курси 3-юми 
ихтисоси 1.24.01.02 

– ҳуқуқшиносӣ 
 

Роҳбари илмӣ: 

дотсент Олимов Б. Ҳ. 
 

НАҚШИ МАҚОМОТҲОИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР МУБОРИЗА БО ҶИНОЯТҲОИ ФАРОМИЛЛӢ 

 

Асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми навбатии 
худ ба Маҷлиси олӣ, ки 26 январи соли 2021 ироа гашта буд чунин қайд 
намуданд: ‚Вазъи тағйирѐбандаи ҷаҳони имрӯза ва хусусияти устувор 

пайдо намудани зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла 
терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, гардиши ғайриқонунии маводи 
мухаддир, киберҷиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, ки 
башариятро ба ташвиш овардаанд, моро водор месозад, ки ба 
масъалаҳои таъмини амнияти кишварамон диққати аввалиндараҷа 
диҳем‛ [1, 24]. 

Вазъи ҷаҳони муосир вобаста ба равандҳои сиѐсиву, иқтисодӣ, 
иҷтимоиву фарҳангӣ ва экологӣ дар шароити ноустувор қарор дорад. 
Хатари терроризм, экстремизм, ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии 
маводи мухаддир, хариду фурӯши одамон, бӯҳронҳои пайвастаи 

сиѐсиву иқтисодӣ кишварҳои ҷаҳонро водор месозад, ки дар роҳи 
пешгирии оқибатҳои фалокатбори онҳо чораҳои заруриро андешанд. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ диққати ҷиддиро дар ҳаллу фасли 
масъалаҳои мубрами байналмилаливу минтақавӣ иброз менамояд. 



403 

Махсусан, таҳи солҳои охир Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

ҳалли ин масъала фикру пешниҳодҳои худро иброз менамоянд ва аз 
ҷониби ҷомеаи ҷаҳони пазируфта мешаванд. 

Пешгирӣ ва муқовимат бар зидди падидаҳои номатлуб ва 

хатарнок яке аз вазифаҳои асосӣ ва муҳими мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
сохторҳои қудратии кишвар ба ҳисоб меравад. Масалан, Вазорати 
корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро тибқи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи милитсия‛, ки аз 17 - майи соли 2004 

қабул гардидааст амал менамояд. Яъне мувофиқи моддаи 1-и Қонуни 
мазкур ‚милитсия мақомоти давлатии ҳифзи ҳуқуқ, таҳқиқу тафтишот 
буда, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, тартиботи ҷамъиятӣ, 
манфиатҳои ҷамъияту давлатро аз кирдорҳои ҷинояткорона ва дигар 

ҳуқуқвайронкуниҳо муҳофизат намуда, ҳуқуқ дорад дар доираи Қонуни 
мазкур ва дигар қонунҳо чораҳои маҷбурии пешбинигардидаро ба кор 
барад‛ [2, 2]. 

Самтҳои асосии фаъолияти милитсия ин ҳимояи ҳаѐт ва саломатӣ, 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аз кирдорҳои ғайриқонунӣ, 
пешгирӣ, рафъи ҷиноятҳо ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо, ҳимояи 

манфиатҳои ҷамъиятию давлатӣ, таъмини тартибот ва бехатарии 
ҷамъиятӣ, ошкор намудан, таҳқиқ ва тафтиши ҷиноятҳо, ҷустуҷӯи 
шахсоне, ки ҷиноят содир кадаанд, ҳимояи ҳама гуна шаклҳои 
моликият аз кирдорҳои ғайриқонунӣ ва ғайраҳо мебошад. Дар кишвар 

барои муқовимат бо эктремизму терроризм тамоми заминаҳои ҳуқуқӣ 
фароҳам оварда шудаанд. Аз ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
‚Дар бораи муқовимат бо терроризм‛ аз 16 ноябри соли 1999, ‚Дар 
бораи муқовимат бо экстремизм‛, ‚Дар бораи милитсия‛, ‚Дар бораи 

Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ‛ аз 25 марти соли 2011, ‚Дар бораи 
разведкаи ҳарбии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон‛ аз 2-юми 
декабри соли 2002, ‚Дар бораи амният‛ аз 28 июни соли 2011, ‚Дар 
бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо 
роҳи ҷиноят ба дастоварда ва маблағгузории терроризм‛ аз 25 марти 
соли 2011, ки ин санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ барои мубориза бо 

терроризм ва экстремизм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши асосӣ 

доранд. Инчунин, Ҷумҳурии Тоҷикистон мураккабшавии вазъи сиѐсӣ 
ва иқтисодиву иҷтимоии ҷаҳони муосирро эҳсос намуда, ҷиҳати 
муваффақ шудан дар муқовимат бо экстремизм ва терроризм як қатор 

чорабиниҳои маҷмӯиро таҳия ва амалӣ намуд, ки ба таъмини амнияти 
комили миллӣ ва рушди босуботи ватанамон мусоидат менамояд. 
‚Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба 
экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020‛, Консепсияи ягонаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба мубориза бар зидди терроризм ва 
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экстремизм (ифротгароӣ) бо фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 28 марти соли 2006 № 1717 тасдиқ шудааст амал 
мекунад, ки аз ҷумла санади муҳими ҳуқуқи мебошад, ки мақсад, 
вазифаҳо ва самтҳои асосии сиѐсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

дар соҳаи муқовимат ба экстремизм ва терроризмро муайян менамояд. 
‚Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба 

экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020‛ дар асоси 
Конститутсия, дигар қонунҳо ва санадҳои меъѐрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, таҳия шудааст [3, 8]. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
яке аз баромадҳояшон чунин қайд намуданд: ‚Терроризм ватан, забон, 

наҷод ва дин надорад. Ин бадбахтии оламшумуле гардидааст, ки ба 
муқобили он якҷоя мубориза бурда, ба ҳамдигар кӯмак расонида, 
тадбирҳои худро мувофиқ сохтан заррур аст‛. Ҳифзи истиқлолият ва 
ваҳдати миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як сокини ин сарзамин буда, он 

кафили сулҳу оромӣ, ҳуввияти миллӣ ва суботи кишвар мебошад.  
Терроризм ва экстремизм яке аз зуҳуроти номатлуб дар замони 

муосир ба шумор меравад, зеро он ба ҷамъият ва сохти 
конститутсионии давлат хавфи ҷиддӣ эҷод менамояд. Амалиѐтҳои 

террористӣ ва шомил шудан ба гурӯҳҳои экстремистӣ боиси 
қурбониҳои зиѐди инсонӣ мегардад, ба оммаи васеи одамон фишори 
сахти руҳӣ меорад, арзишҳои моддиву маънавиро нобуд месозанд, дар 
байни давлатҳо тухми нифоқ мепошад, байни гурӯҳҳои иҷтимоиву 

миллӣ нобоварӣ ва адоватеро ба бор меорад, ки баъзан дар муддати 
ҳаѐти як насл онҳоро бартараф кардан аз имкон берун мегардад. Барои 
мубориза бо ин зуҳуротҳо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, дигар сохторҳои 

дахлдори давлатӣ ва умуман ҷомеа фаъолият бурда истодаанд. Ба 
муқовимати ҳамаҷониба нигоҳ накарда, дар замони ҳозира ин намуди 
ҷиноятҳо ҳамоно зиѐд шуда истодаанд, ки онҳо метавонанд ба 
истиқлолият ва амнияти ҳар давлат хатар эҷод кунанд. Вазири корҳои 

дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимов Рамазон Ҳамроевич дар 
китоби дарсӣ аз фанни Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ қайд мекунанд, 
ки: ‚Мубориза бо ҷинояткорӣ ҳоло бо вазъияти душвори криминалӣ 
рӯбарӯ шудааст. Дар даҳсолаи охир тамоили зиѐд шудани шумораи 

ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ба назар мерасад. Дар шароити 
мураккаб гаштани кирдорҳои зиддиҷамъиятӣ ва элементҳои 
криминалӣ, кушодани ҷиноят танҳо бо истифодаи тарзҳои оддии 
(маъмули) тафтишотӣ мушкил мебошад. Бинобар, ин дар ин самт 

роҳҳои нави ҳуқуқӣ-давлатии мубориза бар зидди ҷинояткориро бояд 
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дастрас намуд, ки дар байни онҳо фаъолияти оеративӣ-ҷустуҷӯӣ 

аҳамияти махсус дорад‛ [4, 46]. 
Терроризм ва экстремизм (ифротгароӣ) дар миқѐси ҷаҳон ниҳоят 

рушд ѐфта, хатари калони ҷамъиятӣ дорад ва барои бехатарии 

давлатҳо ва минтақаҳо воқеан таҳдид менамояд. Терроризм ва 
экстремизм дар шароити кунунӣ ҷинояти дорои хусусияти глобалӣ 
дорад, мубориза алайҳи он ҳамкории пайвастаи доимӣ ва мутақобилаи 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти махсусро тақозо менамояд.  

Пешвои миллат дар Паѐми худ ба Маҷлиси олӣ, ки соли 2019 ироа 
гашта буд қайд намуданд, ки: ‚Инсоният дар симои терроризми 
байналмилалӣ бо душмани бераҳму шавқат 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‛ [5, 25]. 

Терроризми байналмилалӣ ба Тоҷикистон ва дар маҷмӯъ ба 
тамоми кишварҳои ҷаҳон таҳдид менамояд. Барои ҳамин Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мубориза бо терроризм ва экстремизмро ҳамчун таъмини 
амнияти миллии худ ва тамоми ҷаҳон баррарсӣ намуда, барои тақвияти 

минбаъдаи ҳамкориҳои муштарак дар ин самт баромад мекунад. Мо 
ҷавонон низ бояд зиракии сиѐсиро аз даст надиҳем, ба ҳаргуна овозаҳо 
ва маълумотҳои бардурӯғе, ки аз сомонаҳои интернетӣ мебинему 
мешунавем бовар накунем, бо ақлу шуури худ мо бояд фаъолият кунем, 
хулоса барорем. 

Дигар ҷинояти фаромиллӣ ин гардиши ғайриқонунии маводи 

мухаддир ба ҳисоб меравад. Рӯйхати миллии воситаҳои нашъадор, 
моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон №121 аз 27 феврали соли 2020 тасдиқ карда 
шудааст.   

Яке аз самтҳои асосии давлат ин мубориза бо маводи нашъадор ва 
моддаҳои психотропӣ ба ҳисоб меравад. Мушкилоти вобаста ба 

муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир барои бисѐр кишварҳо ба 
омили ҷиддии бесуботӣ табдил ѐфтааст, ки на танҳо ба саломатӣ ва 
амнияти миллионҳо одамон таҳдид мекунад, балки олами шаҳрвандӣ, 
вазъи иқтосидӣ ва амнияти миллиро ба хатар рӯ ба рӯ месозад. Барои 

мубориза бо гардиши ғайриқонуни маводи мухаддир соли 1999 
Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъсис дода шуда буд, ки ин мақомот ба таҳия ва 
ҳамоҳангсозии сиѐсати зиддимухаддиротии давлатӣ масъул мебошад.  

Дар соли 2020 аз ҷониби кормандони Агентӣ бо фикри айбдоркунӣ 
105 (2019-113) парвандаи ҷиноятӣ нисбати 162 (соли 2019-170) нафар ба 
судяҳо ирсол гардида, ба молу мулки онҳо 160 ҳазору 617 сомонӣ ҳабс 
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гузошта шудааст. Дар соли сипаришуда, аз ҷониби мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқи ҷумҳурӣ 2 т 425 кг маводи нашъаовар, чунончӣ Агентии 
назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
183 кг, Вазорати корҳои дохилӣ 1 т 117 кг, Кумитаи давлати амнияти 

миллӣ 1 т 97 кг, ХГ 22 кг ва АНДМ ва МК 5 кг мусодира намуданд, ки 
нисбати соли 2019 (1 т 638 кг) 48 фоиз ѐ ин, ки 788 кг зиѐд мебошад [6, 
20]. 

Дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобагрии ҷинояти 
барои муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор дар моддаҳои 

алоҳидаи он пешбинӣ гардидааст. Ҳамзамон барои коҳиши амалии 
паҳншавии муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва истеъмоли 
ғайритабии онҳо, ҳаҷми оқибатҳои муомилоти ғайриқонунӣ барои 
бехатарии солимии аҳолӣ, ҷомеа ва давлат Стратегияи миллии 

мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 бо Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 13 феврали соли 2013, № 1409 тасдиқ шуддааст. 
Бо қабули ин стратегия як қатор дастовардҳои назаррас дар самти 

мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор, коҳиши сатҳи 
нашъамандӣ ва пешгирии афзоиши он ба даст омад. Аз ҷумла: 

 интиқоли 10 фоиз маводи мухаддири истеҳсоли Афғонистон 

тавассути ‚Масири Шимол‛ ва боқимонда 90 фоиз аз дигар масирҳо аз 
он шаҳодат медиҳанд, ки назорат дар ин самт дар ҷумҳурӣ ва умуман 
дар Масири Шимол ба маротиб пурзӯр карда шудааст; 

 дар чор соли охир (2017-2020) дар давлатҳои хориҷӣ ягон ҳолати 

қоҷоқи маводи мухаддир тавассути нақлиѐти автомобилӣ, ҳавоӣ ва 
роҳи оҳани Тоҷикистон ошкор нашудааст, ба истиснои як ҳолат дар 
Қазоқистон (аз автомошина 12 кг героин); 

 дастгиршавии шаҳрвандони мо дар хориҷа соли 2017 ба 33 фоиз, 

соли 2018 ба 10 фоиз ва соли 2019 ба 13 фоиз, аз ҷумла дар Федератсияи 
Россия мутаносибан ба 31,11 ва 18 фоиз кам шудааст; 

 дар давоми солҳои 2017-2020 аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 
Тоҷикистон 35 гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии фаромиллӣ ошкор ва 
фаъолияташон қатъ карда шуда, 84 нафар саркардагон ва аъзои фаъоли 
онҳо ба ҳабс гирифта шудаанд. Боз бисѐр дастовардҳо низ мавҷуд 

мебошанд, ки Тоҷикистонро ҳамчун кишвари муваффақ дар арсаи 
байналмилалӣ муаррифӣ мекунад. 

Агар мо ба истеъмолкунандагони маводи нашъаоваро дар тамоми 
дунѐ танҳо соли 2020 назар кунем маълум мегардад, ки қариб 300 млн. 
одамон ин маводро истифода мебаранд. Ҳамасола аз маводи мухаддир 
дар дунѐ наздики 200 ҳазор нафар мефавтанд. Агар ба сатҳи 

нашъамандӣ дар байни аҳолии маҳаллӣ назар кунем дар Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон ба мушоҳида мерасад, ки сатҳи он сол аз сол коҳиш ѐфта 
истодааст.  

Дигар муаммои фаромиллӣ ин – коррупсия ба ҳисоб меравад, ки 

он таърихи қадима дорад. Таърихи башар сар то ба по пур аз мисолҳои 
порахӯрӣ ва ришваситонӣ мебошад. Ин муаммо дар тамоми давлатҳои 
чаҳон мавҷуд мебошад. Коррупсияро тамоман аз байн бурдан душвор 
аст, вале метавонем сатҳи онро коҳиш диҳем. 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми худ ба 
Маҷлиси олӣ, ки соли 2019 ироа гашта буд чунин қайд намуданд: 
‚Коррупсия яке аз монеаҳои ҷиддии рушди босуботи кишвар буда, 

метавонад боиси коҳиш ѐфтани эътибору обрӯи давлат дар арсаи 
байналмилалӣ ва норизоии шаҳрвандон аз фаъолияти сохтору 
мақомоти давлатӣ гардад‛. 

Ба шарофати ташаббусҳои созандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон заминаҳои боэътимоди ҳуқуқӣ дар кишвар фароҳам 
оварда шудааст. Аз ҷумла, дар ин самт қонунҳо ва дигар санадҳои 
меъѐрии ҳуқуқии ба талаботи замон ҷавобгӯ қабул шудаанд, масалан 

қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ‚Дар бораи муқовимат ба 
коррупсия‛ аз 7 августи соли 2020, №1714 дар таҳрири нав қабул 
шудааст, инчунин ниҳоди махсусгардонидашудаи давлатӣ – Агентии 
назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва ниҳоди 

умумимиллӣ – Шӯрои миллии муқовимат бо коррупсия таъсис дода 
шудаанд. Вобаста ба субъектони муқовимат ба коррупсия онҳоро ба 
субъектҳои бевосита ба коррупсия муқовиматкунанда ва субъектҳои, 
ки дар муқовимат ба коррупсия иштирок менамоянд, иборат мебошад. 

Ба субъектони бевосита ба коррупсия муқовиматкунанда 8 мақомот 
баромад мекунад. Масалан, ‚Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 
мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон‛, ‚Прокуратураи 
генералии Ҷумҳуриии Тоҷикистон‛, ‚Вазорати корҳои дохилӣ‛ ва 

дигар мақомотҳо мебошад. Ба субъектҳое, ки дар муқовимат ба 
коррупсия иштирок менамоянд, қонунгузор 22 субъктҳоро муайян 
кардааст, ки ин ‚Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон‛, ‚Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон‛, ‚Вазорати тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон‛ ва дигар субъектҳо 
баромад мекунад [7, 15]. 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин таъкид 
намудаанд: ‚Мубориза ба муқобили коррупсия фақат вазифаи 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нест. Дар ин мубориза тамоми аҳли ҷомеа, ҳар 
як шаҳрванд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ низ бояд бетараф набошад. Танҳо 

дар ҳамин сурат мо метавонем сатҳи коррупсияро дар мамлакат коҳиш 
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диҳем‛. Аз ин лиҳоз ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳар як фарди ҷомеа барои 

муқовимат ба коррупсия саҳми худро гузорад, зеро коррупсия 
оқибатҳои манфӣ барои тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон мебошад.  

Хулоса, вазъи ҷаҳони муосир хеле мураккаб аст. Дар баробари 

паѐмадҳои хуши мусбӣ ва тараққиѐти бемайлони илму техникаи 
муосир, ҳамзамон паѐмадҳои нохушу манфие дар рӯ ба рӯи башарият 
қарор меѐбад, ки ҳамчун мушкилоти ҷаҳонӣ ба амнияти давлатҳо ва 
аҳолии курраи замин хатарҳо эҷод менамояд, ки аз қабили инҳоянд: 

терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, 
гардиши ғайриқонунии силоҳ ва ғ. Нақши мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 
мубориза бо ҷинояткорӣ, тартиботи ҷамъиятиву давлатӣ хеле калон 
мебошад. сарҷамъӣ ва муттаҳидӣ метавонад, ки моро аз кулли ҳодисаву 

воқеаҳои нохуши бамиѐнмеомада эмин нигаҳ дорад. Қайд намудан ба 
маврид аст, ки имрӯзҳо бо сиѐсати оқилонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар тамоми заминаҳои дахлдори ҳуқуқӣ ба 

роҳ монда шудааст, ки самараи он сол аз сол дар паст шудани сатҳи 
ҷинояткорӣ инъикоси худро пайдо мекунад.  

Барои боз ҳам паст намудани сатҳи ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод ба сомон расонидани чунин корҳо мувофиқи 

мақсаб мебошад: 
 маърифати ҳуқуқии аҳолиро баланд намоянд, аз қабили 

гузоридани вохӯриҳо, конфиресияҳо ва ғ.; 
 чораҳои ҳавасмандкунӣ барои кӯмак намудан дар ҷараѐни 

кофтукоф ѐ ин, ки хабар додан оиди содир шудани ҷиноят ѐ 
содиркунандагони он, барои хабар додан чораҳои ҳавасмандкунии 
моддӣ зиѐд карда шавад; 

 ҷойҳои кориро зиѐд намудан; 
 баргузор намудани вохӯри дар байни қишрҳои гуногуни ҷомеъа, 

ба табъ расонидани китобҳо, маҷмуи мақола аз ҷониби олимони соҳаи 
ҳуқуқшиносӣ; 

 аз таҷрибаи дигар давлатҳои пешқадам, ки дар мубориза бо 
ҷинояткорӣ муваффақ шудаанд истифода намудан. 
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ТАЊАВВУЛОТИ  МАСОИЛИ ЊУЌУЌИ ОИЛА ДАР 
ЉАНБАЊОИ ФАРЊАНГИ ДИНЇ   ВА  ЌОНУНГУЗОРИИ  МИЛЛЇ 

Маќом ва мавќеи оила дар њаѐти њар як инсон арзиши баланд 
дошта, мазмуни зиндагиии ўро ташкил медиҳад. Оила њамчун раванди 
иљтимої муносибатњои иќтисодї, њуќуќї, ахлоќї ва шањрвандиро дар 
бар мегирад. Бинбар он муносибатњои занушавњарї, хешутаборї, 
муносибатњои иќтисодии оилавї, ташаккул ва рушди шахс, масъулият 
ва уњдадории байни аъзои оиларо дар асосњои феълу атвор, рафтор, 
кирдор, муносибат ба худ ва дигарон, муносибат ба мењнат, муносибат 
ба њаѐти љомеаро низ оила дар сарчашмаи худ қарор медиҳад. 

Оила дар љамъият дорои наќши бузург буда асоси давлатро  
ташкил медиҳад ва дар навбати худ бошад давлат низ аз оила ташкил 
меѐбад. Давлат дар ташкккули оила ва муносибати оилавиро дар асоси 
ќонунгузорї ба танзим медарорад. Таърих гувоњ аст, ки оилаи тољик 
дар давоми њазорсолањо дар рушди љомеа њам аз љињати њуќуќї ва њам 
аз љиҳати маънавию моддї тањаввулот ва таѓйиротњоро аз сар 
гузоронидааст. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои муаззами миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон,  муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
хизматњои шоѐни Имоми Аъзам бањои баланд дода, таъкид карда 
буданд, ки: ‚Яке аз муњимтарин масъалањое, ки дар таълимоти Имом 
ба назар мерасад, ин эътирофи њуќуќњои оилавї мебошад. Дар 
муносибатњои оилавии имрўзаи мардум, мо таъсири аслњои мавриди 
назари Абўњанифа љой дошта ва њатто дар баъзе мавридњо ба татбиќи 
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Кодекси оила дар Љумњурии Тољикистон мусоидат менамоянд, ки он ба 
назар мерасад. Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон на танњо иборат 
аз меъѐрњои њуќуќие њаст, ки зери таъсири меъѐрњои њуќуќии љањони 
имрўз, балки он рўњу мазмунун суннати динии мардуми моро низ ба 

эътибор гирифтааст‛[9, 12]. 
Дар моддаи 33 Конститутсияи  Љумњурии  Тољикистон омадааст, 

ки оила дар паноњи давлат мебошад. Ҷавонписарон ва ҷавондухтарон, ки 
ба синни никоњ расидаанд, њуќуќ доронад озодона  ањди никоњ 

банданд[5,14]. Мувофиќи  Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон бошад 
оила, ањди никоњ , модару падар ва кўдак дар Љумњурии Тољикистон 

тањти муњофизати давлат ќарор доранд[5,7]. 
Бояд тазаккур дод, ки ањди никоњ дар масири таърих њам љойгоњи 

худашро дорад. Чандин аср пеш дар Рими Ќадим занњо ва мардњо пеш 
аз хонадоршавиашон шартнома мебастанд ва дар он муносибатњои 
якљояи оилавиашон, инчунин молу мулк ва дигар масъалањои муњими 
мутааллиќ ба онњоро сабт мекарданд. 

Дар Англия то соли 1882 баъд аз бастани аќди никоњ дороињои зан 
пурра ба ихтиѐри мард мегузашт ва ин меъѐр ба њуќуќи ќабулгардидаи 
баробарии умумї мухолифат мекард. Аз ин лињоз, Парламенти Англия 
ќонун ‚дар бораи моликияти занњои шавњардор‛-ро ќабул намуд. 
Тибќи Ќонуни мазкур занњо метавонистанд моликияти худро соњибӣ 

намоянд ва ѐ ба шахси дилхоњи худашон тӯњфа кунанд[10,  27-28]. 
Маќоми асосиро дар хонаводаи араб мардњо ишѓол мекарданд, 

вале занњо соњиби эњтиром, алалхусус, дар оилањои ашрофи ќабила 

буданд. Онњо мардњоро њатто дар љангњо њамроњї мекарданд, аммо ба 
таври куллї муносибатњои оилавї низому тартиби муайяне надошт. 
Никоњњое, ки байни зану мард баста мешуданд, аслан, озодии мард, 
бесарурусомонии муносибатњои оилавиро ба вуљуд меоваранд. Чор 
навъи никоњ вуљуд дошт: якум, он навъи никоње, ки њоло њам вуљуд 
дорад ва дар ислом мавќеи он муйаян шудааст, яъне мард занро 
хостгорї мекунад ва бо розигии волийдайн зан, баъди бастани 
шартнома дар бораи мањр занро ба никоњи  худ медорорад. Дуюм, 
никоње буд, ки  шавњар баъди њайзи зан метовонист ўро ба назди марди 
дигар фиристад, то аз он шахс њомила шавад. Баъди ин метовонист боз 
занро назди худ хонад ва бо вай зиндагӣ кунад, он ‚никоњ-ул-истибда‛ 
ном дошт. Сеюм, никоње буд, ки як гурўњ мардњо (то дањ нафар) бо зане 
наздикї мекарданд ва ваќте зан фарзанд таваллуд мекард, онњо њама 
назди зан љамъ мешуданд ва зан падари  кўдакро нишон медод ва он 
кас њуќуќ надошт онро рад кунад. Чорум, занњо дар назди хонаи худ 
байраќ меовхтанд ва мардњо ба он љо даромада, бо зан наздикї 
мекарданд. Баъди таваллуди кўдак онњо назди зан љамъ мешуданд ва 
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фолбин номи падари кўдакро эълон мекард, ки он мард њаќ надошт, ки 
падари кўдак буданашро рад кунад. Ин одатњо нишон медињад, ки зан 
маќоми сазоворе дар љомеаи араб надошт [2,299]. 

Дар баробари Имоми Аъзам њуљљатул ислом Абўњомид Имом 
Муњаммади Ѓаззолї яке аз бузургтарин шахсиятњои динї, фалсафї ва 
илмї дар таърихи улуми исломї ва тамаддуни фарњанги форс-тољик  
мебошад. Ба гуфти Љалолиддини Суютї, яке аз муфассирони шинохта 
ва донишманди барљастаи исломї, «Агар чунин мебуд, ки Худованди 
Мутаъол паѐмбаре баъд аз Муњаммад (с) барангезад, бешак, он 

паѐмбар Ѓаззолї мебуд»  [7]. Ў муаллифи зиѐда аз сад асар буда, онњо 

ба илоњиѐт, фалсафа, мантиќ ва тасаввуф бахшида шудааст. Њамчунин, 
масъалањои оила ва меъѐрњои ахлоќро низ тањќиќ кардааст, ки онњо дар 
асарњои ў ‚Насињат -ул-мулк‛, ‚Эњѐу улум -ид- дин‛, ‚Кимѐи саодат‛, 
‚Мактуб ба фарзанд‛, ‚Асарњои бебањои ќалб‛ ва ѓайра таљассум 

ѐфтанд [1, 4]. 
Дар китоби ‚Кимѐи саодат‛ таъкид менамояд, ки:‚..Пас никоњ 

сабаби асли вуљуд аст ва таом сабаби баќои вуљуд аст. Ва мубоњ 
кардани никоњ барои ин аст, на барои шањват, балки шањват, ки 
офаридааст, њам барои он офаридааст, то муваккал бошаду мутаќозї, 
то халќро фаро никоњ њамеорад, то соликони роњи дин дар вуљуд 
њамеоянд, ки њамаи халќро барои роњи дин офаридаанд. Ва барои ин 
гуфт: Ва мо халаќту-л-љинна ва-л- инса илло лияъбудун (Тарљума: 
Ќуръон, 51:56). 

 Наофаридам парию одамиро магар [барои он ки фармоям 

эшонро, ки] Маро парастеду Маро хонед[1, 380]. Баъд паѐмбари ислом 

мурољиат менамояд:‛  Ва њарчанд одамї беш њамешавад, бандагони 
Њазрати Рубубийят бештар њамешаванд ва уммати Мустафо (с) беш 
мешавад. Ва барои ин гуфт Расул (с): «Никоњ кунед, то бисѐр шавед, ки 
ман рўзи ќиѐмат мубоњот кунам ба шумо бо умматони дигар 

пайѓамбарон, то ба кўдаке, ки аз шиками модар биафтад» [1, 381]. 
Дар раванди љањонишавї масъалаи муноисабат ба оила ва 

оиладорї таѓйир ѐфта, баъзе шањрвандњо нисбат ба муносибатњои 
устувори оиладорї муносибатњои муваќќати оиладорї, яъне бе ќайди 
ањди никоњи расмї (танњо бо никоњи динї) зистанро афзалтар 
медонанд. Ин аз рўйи ќонунгузорї мамнуъ буда ва ба тарбия 
фарзандон низ таъсири манфиї меросонанд. Дар Кодекси оилаи ЉТ 
омадааст: ‚ Танњо он аќди никоње эътироф карда мешавад, ки дар 
маќомоти давлатии сабти асноди њолати шањрвандї ба љо оврда 
шудааст. Ањди никоње, ки бо расму оини динї сурат гирифтааст, 

эътибори ќонунї надорад[6, 7]. Ќобили ќайд аст, ки Љумњури  
Тољикистон давлати соњтбихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва 
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ягона мебошад (моддаи 1). Ташкилотњои динї аз давлат људо буда, ба 

корњои далатї мудохила карда наметовонад (моддаи 8) [5]. 
Бояд ќайд кард, ки танзими муносибатњои оилавї принсипњои 

муњимтарин якканикоҳї (моногамї) мебошад. Моњияти ин принсип 
дар он зоњир мешавад, ки њар кас фаќат дар як ањди никоњ буда 
метовонад. Агар ин присип њангоми бастани ањди никоњ буда 
метовонад. Агар ин принсип њангоми бастани ањди никоњ риоя нашуда 
бошад, ањди никоњ беэътибор карда мешвад ва шахси ин ќоидаро 
вайронкунанда мумкин њатто сазовори љазои љиної гардад; 

- озодона ва ихтиѐрї  бастани аќди никоњ; 
-аз њалли масъалањои аќди никоњ ва оила људо будани дин; 
-дар зери назорати давлат озодона бекор кардани аќди никоњ: 
-аз љињати моддї ва маънавї масъули њамдигар будан, ѓамхории 

њамдигарии аъзои оила. ‚Падару модар барои тарбияи фарзандон ва 
фарзандони  ноболиѓу ќобилияти мењнат барои нигоњубин ва таъмини 
падару модар масъуланд‛, ќайд карда мешавад, дар Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон‛ [6, 10]. 
Ал-Ѓаззолї њуќуќи занро дар интихоби шавњар муќаррар мекунад, 

яъне духтари љавон ба марди пиронсол набояд никоњ бандад; зан ба 
нашъаманд, шаробнўш, ќиморбоз, дузд, фосиќ, хиѐнаткор њамсар 
нашавад, ки сањви ислоњнопазир  буда, сабаби нофањмї, муноќиша, 

камбаѓалї ва бадбахтии оила мегардад [4 ,15]. 
Дар Кодекси оилаи ЉТ ин  масъала  мушахас ба ќонун дароварда 

шудааст, дар моддаи 14 омадааст, ки ањди никоњ байни шахсони зерин 
манъ аст: 

-байни шахсоне, ки яке аз онњо дар ақди никоњи дигаре 
баќайдгирифташуда ќарор дошта бошад; 

-байни бародарону хоњарони айнї ва ўгай ( ки аз як падар ѐ 
модаранд) 

-байни шахсоне, ки суд яке аз онњоро бо сабаби бемории рўњї ѐ 
(ноќисутаќлаиаш) ѓайри ќобили амал эътироф кардааст; 

-байни шахсоне, ки суд яке аз онњоро бо сабаби сўиистифодаи 
нўшокињои спиртї ѐ маводи нашъадор дорои ќобилияти мањдуди амал 

эътироф намудааст [4 ,43]. 
Ба аќидаи Муњаммади Ѓаззолї ба восоитаи никоњ нафси шањвонї 

идора карда мешавад; никоњ барои солимии љисм чун хўрдану нўшидан 
зарур аст ва саломатї ба иљрои ўњдадории ахлоќї мусоидат намояд.Ў 
ѐдовар мешавад, ки никоњ норво аст, ваќте, ки зан дар никоњи касе 
бошад, беэътиќод ѐ ноболиѓ бошад; зани бадзабон, бењаѐ, серхарљ 
лоиќи њамсарї нест, ки мардро ба ѓусса дучор кунад, чунки, мард 
оиларо аз камбаѓалї рањо дода товонад, аммо бо зани беаќлу љоњил 
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зиста натованад. Аз ин лињоз, мард дар интихоби њамсар ба ахлоқи зан 

эътибор бошад [4 14]. 
Мувофиќи шартњои ақди никоњ (моддаи 12) 1.Барои ақди никоњ 

розигии њамдигарии марду зани никоњшаванда ва синни никоњї 
доштани онњо зарур аст.Синни никоњї аз њаждасолагї муќаррар карда 
мешавад (Ќ ЉТ аз 21.07.10 с, №613) 

Суд дар мавридњои истисної  аз рўи илтимоси  шахсони дахлдор 
синни никоњи муќарраркардаи њамин моддаро кам карда метовонад, 
вале бештар аз 1 сол. Дар моддаи  169 КЉ ЉТ чунин ќайд карда 
мешавад, ки бастани созиши ақди никоњ дар њаќќи шахсе, ки ба синни 
никоњ нарасидааст, инчунин бастани ањди никоњ ба чунин шахс бо 
љарима ба андозаи аз як њазор то ду њазор нишондињанда барои 
њисобњо ѐ бо корњои ислоњи мењнатї ба мўњлати то ду сол ѐ њабс ба 

мўњлати то 5 сол љазо дода мешавад‛[7, 42]. 
Ногуфта намонад, ки дар љамъияти мо баъзан шахсоне пайдо 

мешаванд, ки талоботи ќонунро оид ба синну соли никоњї сарфи назар 
менамояд ва сабабгори бадбахтии оилањои љавон мегарданд. Бояд аз 

хотир фаромўш накард, ки шахсони ба ин амалњо гунањкор ба 
љавобгарї кашида мешаванд. Дар моддаи 168 КЉ ЉТ чунин ќайд карда 
мешавад, ки ‚ба шавњар додани духтари ба синни никоњ нарасида аз 
љониби падару модар ѐ ашхосе, ки духтар тањти васоияи онњост, ѐ 
ашхосе, ки ў тобеи онњо мебошад, њамчунин, далолат кардан ѐ 
мусоидат кардан барои шавњар додан, -ба корњои ислоњї ба мўњлати то 
ду сол ѐ мањрум кардан аз озодї ба мўњлати то панљ сол љазо дода 
мешавад‛. 

Ў никоњро падидаи зебову накў ва ишќи зану шавњарро аломати 
бињишт арзѐбї менамояд. Дар каломи  осмонї омадааст: ‚Ва 
нишонањои ќудрати ўст, ки бароятон аз љинси худатон њамсароне 
офарид, то ба онњо оромиш ѐбед ва миѐни шумо дўстиву мењрубонї 
нињод...‛ (30:21) 

Мутаассифона,  њоло никоњ муаммои љиддї аст. Тибќи  
маълумотњои оморї, шумораи талоќ на фаќат дар кишвари мо, балки 
берун аз марзи он низ сол аз сол зиѐд шуда истодааст. Сабаби вайрон 

шудани оилањо ин костагии ахлоќ аст [7, 17]. 
Ѓаззолї дар бораи  њашт сифоти никоњ дар занон оид талоќ чунин 

суханронї менамояд: Сифати аввал порсої аст ва асл ин аст, ки зани 
нопорсо агар дар мол хиѐнат кунад, кадхудоии шавњар бад-он 
мушавваш шавад ва  дар тани хеш хиѐнат кунад, агар мард хомўш 
бошад, аз нуќсонӣ аҳамияту аз нуќсони дин бувад ва миѐни халќ 
сиѐњрўю накўњида гардад ва агар хомўш набошад, айш њамеша 
мунаѓѓас бувад ва агар талоќ дињад, бошад ки ба дил овехта  бошад ва 
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агар бо нопорсої некў бувад, ин бало азимтар бувад ва њарчанд, ки 
чунин бувад, он бењ, ки талоќ дињад, магар ки ба дил овехта бошад, ки 
яке гила кард аз нопорсоии зани хеш, Расул (с) гуфт: «Талоќ дењ вайро». 
Гуфт: «Дўст медорам вайро». Гуфт: «Нигоњ дор». Чӣ, агар талоќ дињї, 

ту низ дар фасод афтї [1,  390-391]. 
Дар дини насронї бекор кардани талоќ ин раванд дар њолати 

зерин гузоронида шудааст: ‚Одамонро боре якумра ба аќди никоњ дар 
њолатњои махсус иљозат дода мешуд, яъне ваќте ки яке аз њамсарон 
безурѐт бошад, зино кунад ва онро шоњидон исбот карда товонад, ѐ яке 
аз њамсарон гирифтори касалии рўњї ѐ худ ба муддати дароз мањкум 

шуда бошад[3 , 226]. 
Имрӯзҳо масаъалаи њуќуќї дар Кодекси оилаи ЉТ аз лањзаи ќатъ  

гардидани аќди никоњ њангоми талоќ баррасї гардидааст, ки ‚ Аќди 
никоњ дар маќомати сабти асноди њолати шањрвандї аз рўзи 
баќайдгирии давлатии бекор кардани аќди никоњ дар китоби сабти 
асноди њолати шањрвандї ва њангоми  бекор кардани аќди никоњ дар 
суд, аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани  њалномаи суд ќатъ 
мегардад (моддаи 25, ќ.1). Бекор кардани аќди никоњ дар суд бояд дар 
маќомати сабти асноди њолати шањрвандї аз рўзи эътибори ќонунї 
пайдокардани њалномаи суд, мувофиќи тартиби барои сабти асноди 
њолати шањрвандї муќарраргадида ба ќайди давлатї гирифта шавад. 
Бекор кардани аќди никоњ аз лањзаи ба ќайд гирифта шуданаш барои 

шахсони сеюм эътибори њуќуќї дорад (моддаи 25, ќ 2).  [6, 65-66]. 
Асосњо барои ќайди талоќ дар маќомоти САЊШ чунинад: аризаи 

якљояи њамсароне, ки кўдакони ноболиѓи хурд надорад, аризаи яке аз 

њамсарон дигар бо тартиби ќонунї бедарак ѓоибшуда, ѓайри ќобили 
амал ѐ худ аз озодї бештар аз се сол мањрум карда карда шуда бошад. 

Кайд кардан зарур аст, ки њангоми дар суд бекор кардани аќди 
никоњ, он табиати тасдиќї гирифта, барои њамсарон ва шахсони сеюм 
эътибори њуќуќї дорад. Масалан, барои собиќ њамсарон ќайди талоќ 
ањамияти хуќуќї дорад, зеро бе гирифтани  шањодатномаи талоќ онњо 
ба аќди никоњи нав даромада наметовонанд.Барои баќайдгирии 
давлатии ќатъи аќди никоњ собиќ њамсарон бояд бољи давлатї 

супоранд[6, 65-66]. 
Пешвои миллат таъкид месозад, ки  ‚Садоќату вафодории зану 

шавњар тањкурсии оила мебошад. Дар натиљаи муњаббат, хирад ва 
зањмати онњо бахт дар хонадон њукмрон гардад. Њаловати оилавиро  
бояд муњофизат кард, ки хонавайронкунӣ њолати њузангез аст. Аз ин рў, 
барпо кардани  оилањои мустањкам вазифаи ањли љомеа ва волидайн 

мебошад[8, 509]. 
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Њамин тавр, тибќи ќонунгузорї ањдномаи никоњ созишномаи 
шахсоне мебошад, ки ўњдадорњои онњоро дар давраи заношўї  (ва ѐ дар 
њолати бекор кардани он) муайян менамояд. Ањдномаи никоҳ дар 
шакли хаттї баста шавад, ки риоя накардани ин расмиѐт боиси 
беэътибор донистани ањднома мегардад. Ањдномаи никоњ яке аз санади 
танзими муносибатањои њуќуќии оилавї мебошад. 
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