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САРСУХАН 

 

«Бо мақсади тадриҷан зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноатии рақобатнок мо саноатикунонии босуръати кишварро ҳадафи 

чоруми миллӣ эълон намудем»- таъкид доштанд, Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ. Аз ин гуфтаҳо 

бармеояд, ки  вобаста ба ҳадафи чорум дар дарозои се соли охир дар 

мамлакат корҳои зиёди назаррас бояд анҷом дода шавад ва мардуми 

тоҷик дар ин раванд қадамҳои устувор гузорад. Бинобар ин, нақши 

соҳаи саноат дар пешрафти ҳар як мамлакат дар баробари дигар 

соҳаҳо хеле муҳим буда, некуаҳволии мардум ва  рушди тамоми 

соҳаҳои ҳаёт аз он вобастагии калон дорад. Аз ин рӯ, ҳадафи чоруми 

миллӣ ба рушд ва омӯзиши бавусъати фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ, 

дақиқ иртиботи қавӣ дорад ва  дар ин самт зарур аст, ки робитаи 

зичу самарабахши илм бо истеҳсолот таъмин гардида, технологияҳои 

муосир, дастовардҳои илму техника ва инноватсия дар истеҳсолот ба 
таври васеъ истифода шаванд. Зеро фаъолияти самарабахши илмиву 

технологӣ ва инноватсионӣ шарти зарурии таъмин намудани рушди 

иқтисодиву иҷтимоии кишвар маҳсуб меёбад. 
Бo мaќcaди aмaлї нaмудaни њaдaфи чoруми миллї – 

caнoaтикунoнии бocуръaт як ќaтoр бaрнoмaњoи рушди coњaњoи 
мухтaлифи caнoaт, aз љумлa “Cтрaтегияи рушди caнoaт дaр Љумњурии 
Тoљикиcтoн бaрoи дaврaи тo coли 2030”, “Бaрнoмaи рушди 
метaллургияи рaнгa вa cиёњ дaр Љумњурии Тoљикиcтoн бaрoи дaврaи 
тo coли 2025”, “Бaрнoмaи рушди caнoaти caбук дaр Љумњурии 
Тoљикиcтoн бaрoи дaврaи тo coли 2022”, “Бaрнoмaи рушди coњaи 
кирмaкпaрвaрї вa кoркaрди пиллa дaр Љумњурии Тoљикиcтoн бaрoи 
coлњoи 2012 – 2020” вa Бaрнoмaи рушди ќoлинбoфї дaр Љумњурии 
Тoљикиcтoн бaрoи coлњoи 2014 – 2020” тaњия гардида, мaвриди aмaл 
ќaрoр дoрaд. 

Дар ин росто, саноатикунонии босуръати кишварро бе неруи 
инсонї тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Њамин аст, ки барои 
амалишавии њадафи чоруми миллї мутахассисони варзидаю 
соњибтаљриба мавќеи калидї доранд. Мутахассиси баландихтисос 
метавонад дар љалби сармояи хориљї, тарњрезии корхонањои саноатї, 
васлу насби таљњизоти муосири технологї, истифодаи бомароми 
дастгоњу таљњизот, истењсоли мањсулоти босифат, маркетинги 
мањсулоти истењсолшуда ва молњои ба содирот нигаронидашуда 
сањми арзанда гузорад. 
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Раёсати Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 

Тоҷикистон баҳри иҷрои дастуру супоришҳои Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бахшида ба эълон гаштани солњои 2022- 

2026 «Солњои рушди саноат» ва Рузи илми тоҷик дар Донишгоҳи 

давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон  конференсияи илмӣ - 

амалии ҳайати професорону омузгорон ва муҳаққиқони ҷавон дар 

мавзӯи «Ҳамгироии илм ва истењсолот бањри татбиќи њадафњои 
стратегии миллї» ташкилу баргузор намуд.   

Ҳадафи конференсия, пеш аз ҳама, робитаи  илму истеҳсолот бо 

истифода аз  технологияҳои муосир дар раванди ҷаҳонишавӣ, пиёда 

намудани барномаҳои марбута дар самти саноатикунонӣ, инчунин 

барои аз кишвари  аграрӣ  –  индустриалӣ ба кишвари индустриалӣ – 

аграрӣ табдил додани мамлакат ва тайёр намудани мутахассисони 

варзидаи ба талабот ҷавобгӯ  мебошад.  
 
 

Шарифзода Муъмин Машокир, 

ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,  

бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, 

 доктори илмҳои иқтисодӣ, 
профессор                   
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Акмалова М.А., 
д.и.с., профессор,  

декани факултети сиёсатшиносї 
 ва муносибатњои байналхалќї 

  

ТАЊЌИЌ ВА ОМЎЗИШИ МАНБАЪҲОИ СИЁСӢ  

ВА ҒОЯВӢ – НАЗАРИЯВИИ КОНСЕПСИЯИ  

ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ  
 

Масъалаҳои истиқлолияти сиёсии давлат, равандҳои миллӣ ва 

илми муосири сиёсӣ таълимотро дар бораи истиқлолият мукаммал 

менамояд. Дар натиҷа, назария ва методологияи тамоман дигари 

истиқлолият ба вуҷуд меояд. Пештар таваљљуњи олимонро ҳама 

намуд ва навъҳои зоҳиршавии истиқлолияти мамлакат дар мисоли 

давлатҳои нави миллии аврупоӣ ҷалб мекард. Дар замони муосир 

таваљљуњи олимонро тањқиқоти истиқлолияти давлатҳо ҷалб 

мекунад, хусусан раванди истиқлолият ва мустақилият дар натиҷаи 

фурӯпошии Иттињоди Шуравї ва љањони сотсиалистӣ мавќеи хосаро 

касб намудааст.  Ба даст овардани истиќлолият ва равандҳои 

модернизатсиякунӣ  хусусияти љањони  пасосотсиалистиро ташкил 
мекунанд.  

Истиқлолият якчанд навъ дорад, вале муҳимтарин инњо 

мебошанд:  истиқлолияти сиёсӣ, истиқлолияти давлатӣ, 

истиқлолияти иқтисодӣ. Баъзан истиқлолияти сиёсиро аз 

истиқлолияти давлатӣ фарқ намекунанд. Маънои «истиқлолияти 

сиёсӣ» дар муқоиса бо мафҳуми «истиқлолияти давлатӣ» фарохтар 

буда, падидаҳои гуногуни ҳаёти сиёсии ҷомеаро фаро мегирад. Аз он 

ҷумла, истиқлолияти давлатӣ яке аз намудҳои асосии зоҳиршавии 

истиқлолияти сиёсӣ ба ҳисоб меравад. Истиқлолияти сиёсӣ 

муносибати байни шаҳрвандон ва давлатро тадқиқ мекунад, шароити 

тартиботро муайян менамояд. Асоси истиқлолияти сиёсиро 

масъалаи, кї ҳуқуқ дорад қарор қабул кунад, тартиботро муайян ва 

ҷорӣ кунад ва онро тағйир диҳад, ташкил мекунад. Истиқлолияти 

сиёсӣ ин амал кардани субъектҳо  тавассути давлат ё дар ҳудуди он 

аст, ки истиқлолият ва мустақилиятро дар рушди ҷамъият кафолат 

медиҳад. 

Истиқлолияти давлатї ду хусусияти асосӣ дорад: 

а) истиқлолияти дохилии давлат – ҳолатест, ки ҳокимияти олӣ  

ва номаҳдудии давлат дар муносибат бо ҳамаи субъектҳо эътироф 

карда мешавад. Халалдор сохтани тартибот ё амалҳо муқобили 

манфиатҳои давлат ва ҷамъият барои истифодаи ҳамаи усулҳои 
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таъсиррасонӣ, то ба амалҳои маҷбурнамоӣ барои таъмини тартиботи 

сиёсӣ ва бехатарӣ ташкил медињад. 

б) хусусияти истиқлолияти беруна (хориҷӣ) дар он асос меёбад, 

ки ҳокимияти давлатӣ аз тарафи давлатҳои дигар, пеш аз ҳама, 

давлатҳои ҳамсоя ва абарқудрат эътироф карда мешавад. 

Истиқлолияти давлатӣ ба ҳаёти ҷамъият ва давлатҳо тағйироти 

куллӣ ворид намуда, заминаҳои асосиро дар ҳалли масъалаҳои ҳаётан 

муҳими умумимиллӣ ба вуҷуд овард. Истиқлолияти сиёсӣ таҳкурсиро 

барои барҳам додани қафомонии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, мубориза 

барои ҳаракати иҷтимоӣ, барҳам додани нобаробарии динӣ– миллӣ 

ва нажодӣ, истифодаи оқилонаву самаранок захираҳои одамӣ ва 

табиӣ, тақсимоти қувваҳои истеҳсолӣ ва дигар раванду падидаҳо 

мутобиқи манфиати давлат муҳайё месозад. Истиқлолияти сиёсӣ, 

ҳамчунин ба он имкон медиҳад, ки манфиатҳои мамлакат дар саҳнаи 

байналхалқӣ ҳифз карда шаванд. Давлати мустақил барои саҳми 

бисёр гузоштан дар ҳалли масъалаҳои гуногуни байналхалқӣ қудрат 
дорад.  

Халқ истиқлолиятро ба даст оварда,  дар дигар  сатњ қарор 
мегирад ва мазмуни сиёсати он мазмуни навро мегирад. Таърих собит 

месозад, ки ба даст овардани истиқлолияти халқу мамлакатҳо 
масъалаи хеле душвор мебошад ва зарурати муборизаи бошиддати 

сиёсӣ омили асосӣ аст.  Чунин мубориза дар намудҳои гуногун зоҳир 

мешавад. Дар аксари ҳолатҳо истиқлолиятро халқҳо бо роҳи 

муборизаи мусаллањона  ноил мешаванд. Ин далели   таърихӣ борҳо 

бо мубориза барои истиқлолият бо ном “кишварҳои сеюм” собит 

гаштааст. Дар аксари ин мамлакатҳо чунин муборизаи тўлонї бурда 

шуда, оммаи халқ ва неруҳои сиёсиро зери шиори ватанпарварӣ 

муттаҳид сохтааст. Дар ин давра элитаи сиёсӣ, асосан, барои 

манфиати шахсиашон амал кардаанд. Яке аз чунин неруҳо 

буржуазияи навбаромади миллї буд, ки мекӯшид мамлакатро  аз зери 

таъсири метрополия (давлати мустамликадор)  барорад. Мақсади 

асосӣ мустаҳкам кардани ҳокимияти капитали  дохилии миллӣ, дар 

ниҳояти кор,  љорї намудани ҳокимият аз болои тамоми ҷомеа буд.  

Нерӯи дигарро иттиҳодия ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ –сиёсӣ, 

ҳизбҳои сиёсӣ ташкил мекарданд, мутобиқи мақсадҳои худ дар 

муборизаи сиёсӣ иштирок мекарданд. Мақсади нерӯҳои сиёсии 

пешќадам пурра решакан кардани зӯроварии иҷтимоӣ, сиёсӣ ва 

иқтисодӣ ва таъмини пурраи истиқлолият буд. Ба ин гурӯҳ, асосан 

ҳарбиён шомил буданд. Ватандӯстони низомӣ маъмулан ба 

муборизаи мусаллањонаи оммаи халқ роҳбарӣ мекарданд. Нерӯҳои 

сиёсӣ моҳияти муборизаи худро дарк карда, барои худ нақши 
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махсусро касб мекарданд, ки ба оммаи мардум кӯмак намуда, онҳоро 

дастгирӣ мекарданд. Таҷрибаи мамлакатҳои рӯ ба рушд нишон 

медиҳад, ки ҳизбҳои халқӣ ва демократӣ асосан манфиати халқро 

ҳимоя мекунанд, маҳз барои ҳамин аз ҷониби аҳолии ғайринизомӣ 

дастгирӣ меёбанд. Таҳлили инкишофи ҷомеа нишон медиҳад, ки 

нақши асосї ба ин ҳизбҳо тааллуқ дорад.  

Ҳамин тавр, қабл аз истиқлолияти сиёсӣ дар марҳилаи аввали 

давлатдорӣ чунин масъалаҳоро гузоштан мумкин аст, ки на танҳо 

рушди имрӯза, балки инкишофи ояндаи мамлакатро дар бар гиранд. 

Ин масъалаҳо хусусияти стратегӣ доранд ва дар мустаҳкамсозии 

истиқлолият нақши калон мебозанд: 

1. Тағйироти зарурии муносибатҳои ҷамъиятии мавҷуда, 

бартараф кардани ҳамаи монеаҳо дар роҳи инкишоф, такмили 

соҳаҳои гуногуни ҳаёт. Инкишоф додани соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ-

маданӣ ва ҳаёти сиёсӣ мутобиқи муносибатҳои нав. 

2. Мамлакат аз ҷиҳати сиёсӣ ва иқтисодӣ бояд аз метрополия  

озод бошад. Баъди қабули Эъломия дар бораи истиқлолият раванди 

ба даст овардани истиқлолият анҷом намеёбад. Шаҳрвандони хориҷӣ  

таъсиррасонии худро ба ҳаёти иқтисодӣ давом медиҳанд. Сиёсати 

навмустамликадорӣ усулҳои нави таъсиррасонии мамлакатҳои 

бузургро дар идоракунии равандҳои нави иқтисодӣ истифода 

мебарад. Аз ин нуқтаи назар, таъмини истиқлолияти иқтисодӣ 

вазифаи муҳим ва аввалиндараҷа мебошад.  

3. Ҳар давлати мустақил роҳи инкишофи ояндаашро муайян 

мекунад, сохтори иҷтимоӣ-сиёсии худро интихоб мекунад,  

муносибатҳои иқтисодӣ-иҷтимоии давлат дар сатњи муайян нигоњ 

дошта мешавад. Дар ин ҳолат, мувозинаи ҷойгузории нерӯҳои сиёсӣ 

аҳамияти муҳим дорад. Таъсири калони нерӯҳои сиёсии муайян ба 

ташаккули давлати ҷавону мустақил метавонад таъсир расонад. Дар 

ин давра, ҳамчунин таҷриба ва анъанаи истиқлолияти миллӣ, тарзи 

ҳаёт ва сатҳи шуури сиёсӣ ва маданӣ, идеологияи ҳукмрон ва 

фармонфармо нақши муҳим доранд. 

Лаҳзаи зарурии истиқлолият эълони расмии истиқлолияти 

мамлакат ва саъю кӯшиши ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналхалқӣ 

мебошад. Давлатҳои соҳибистиқлол на ҳама вақт фаъоланд, ки дар 

натиҷа чорабиниҳо нотамом мемонад. Дар ҳалли баъзе масъалаҳои 

дохилӣ ва берунаи инкишофи мамлакат гоҳо ҳамсояи пурқувват ёрї 

мерасонад, дар ҳалли мушкилот роҳ нишон медиҳад ва зери назорати  

амиќ нигоҳ медорад, яъне ҳамаи воситаҳои таъминот ва тартиби нав 

тобеъ карданро истифода мебарад. Дигар давлатҳои мустақил аз 

уҳдаи вазифаҳои гузошта набаромада, ташкилотҳои байналхалқиро 
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ҷалб мекунанд. Мушкилоти зиёд ҳамкории дуҷониба ва 

бисёрҷонибаро тақозо мекунад. Давлатҳои соҳибистиқлол бояд роҳи 

инкишофро интихоб кунанд, ки  ба рушди иқтисодӣ, ҳамчунин 

тақсимоти адолатноки неъматҳои моддӣ байни шаҳрвандон оранд. 

Ин талаботро ҳамон давлатҳое метавонанд иҷро кунанд, ки вазъияти 

беҳтар доранд ва давлатҳое, ки сатҳи зиндагиашон паст аст, ин 

шартҳоро иљро карда наметавонанд.  Дар ин давлатҳо ҳамаи 

бойигариҳои табиї ва моддӣ барои мақсадҳои шахсӣ боғараз 

истифода мешаванд. Вале ба ҳамаи ин душвориҳо нигоҳ накарда, ин 

давлатҳо мекӯшанд истиқлолиятро ҳифз кунанд.   

Давлатҳои бузург усулҳои гуногунро истифода бурда, сиёсати 

худро амалӣ мекунанд. Ин кӯшиши давлатҳои бузург дар давлатҳои 

нави соҳибистиқлол ба ҳайси сарчашмаи мухолифат мушоҳида 

мешавад. Яке аз сарчашмаҳои мухолифат дар давлати бегона ҳузур 

доштани қисмҳои ҳарбии давлати дигар мебошад, ки заифии сиёсати 

хориҷии давлати нав ва манфиатдории пурқувваттарро собит 

мекунад. Мухолифат ва моҷароҳо дар мамлакатҳои гуногун сабабҳои  

объективӣ ва субъективии омилҳои таъсиррасонӣ дорад.  Сабаби 

асосиро маҷмуи мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавии 

дохилӣ ташкил мекунад. Мамлакатҳои бузург, ҳамчунин метавонанд 

мувофиқи манфиатҳои худ мухолифатҳоро барангезанд ё танзим 

кунанд.  Давлатҳое, ки нав соҳибистиқлолиашонро ба даст оварданд, 

артиши нерӯманд надоранд, равандҳои моҷароҷӯиро дар ҷомеа ба 

танзим дароварда наметавонанд, дар чунин вазъият нақши артиши 

хориҷӣ ба тарҳи аввал мебарояд.  

Ворид шудани нерӯҳои ҳарбии давлати нерӯманд ба марзу буми 

давлати соҳибистиқлол бо ду роҳ ба вуљуд меояд: 

1) ҷойгиркунии нерӯҳои ҳарбии собиқ метрополия бо роҳи 

анъанавӣ;  

2) даъвати нерӯҳои ҳарбии давлати бегона барои ҳифзи 

истиқлолияти давлат.  

Дар давраи аввали истиқлолияти сиёсӣ нақши муайянро 

омодагии элитаи сиёсии ҷомеа барои идора кардани давлат иҷро 

мекунад. Масъала бо чунин тарз гузошта мешавад: оё роҳбарияти 

давлати ҷавони соҳибистиқлол метавонад ҷомеаро идора кунад?  

Таҷрибаи бисёр давлатҳои соҳибихтиёр чунин ҳолатро нишон 

медиҳад, ки агар нерӯҳои сиёсӣ дар ҳолати мубориза барои 

истиқлолият  истода бошанд, он вақт масъалаҳои идоракунии давлат  

баъди ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ гузошта мешаванд. 

Ҳамин тариқ, роҳбарони  ҳаракатҳои  озодихоҳӣ на танҳо мехоҳанд 



9 

ҳокимиятро ба даст оранд, балки ҳамчунин барои идоракунии давлат 

чораҳои пешакӣ меандешанд.  

Чунин ҳолат низ вуҷуд дорад, вақте метрополия ташаббускори 

ҳаракатҳои озодихоҳӣ мешаванд, он ваќт онњо маҷбуранд ба чунин 

иқдом даст зананд,  ба таври дигар, вақте истиқлолият ба зӯрӣ ба 

даст оварда мешавад, метраполияҳо метавонанд дар канор монанд.  

Агар худи давлат дар натиҷаи хунрезӣ ба истиқлолият ноил шавад, 

кӯшиш мекунад аз муносибатҳо бо собиқ метрополия худдорӣ кунад. 

Дар дигар ҳолат, муносибатҳо ва ҳамкорӣ аз сари нав барқарор 
карда мешавад. Масалан, дар раванди ба даст овардани 

истиқлолияти Ҳиндустон метрополия дар ташкили идоракунии сиёсӣ 

ва иқтисодии давлат иштирок намуд. Англия ба иқтидори кадрӣ 

диққат медод, инкишофи минбаъдаи мамлакатро таҳлил мекард. 

Чунин нақши метрополияи собиқро на танҳо роҳбарияти нави 

мамлакат ва элитаи сиёсӣ, балки оммаи халқ дастгирӣ мекунад. Маҳз 

масъалаҳои ташкили идоракунӣ муҳим мебошанд, ки онҳоро 

давлатҳои мустақил дар марҳилаи аввали ташаккули худ бояд иҷро 
кунанд. 

Назарияи истиқлолияти сиёсӣ, ки дар илмҳои сотсиологии 

давлати шўравӣ инкишоф дода мешуд, таҷрибаи ҳаракатҳои миллӣ-

озодихоҳии солҳои  60-70 асри XX мамлакатҳои хориҷиро ба инобат 

мегирифтанд. Тадқиқотҳои илмӣ дар бораи истиқлолият, ҳамчун дар 

бораи мушкилоти муҳим ва аслии илми сиёсӣ дар сатҳи зарурӣ бурда 

намешуд, вале ҳодисаҳои рӯй додаро шарҳ дода наметавонистанд. 

Дар таърихи таҳлили солҳои аввали Ҳокимияти Советӣ олимон ба 

масъалаҳои истиқлолияти сиёсии давлати федералӣ диққат медоданд. 

Масалан, қайд мекарданд, ки болшевикон халқҳои мазлумро озод 

карда, ба ҳуқуқи бунёди давлати миллӣ,  инкишофи забони миллӣ, 

маориф ва маданият асос гузоштанд. Худмуайянкунии миллӣ 

аҳамияти муҳимро касб мекард. Ҳуқуқи худмуайянкунии миллиро 

В.И. Ленин эътироф намуда, онро ҳамчун ҳуқуқ ба ҳудуди худ, 

озодона соҳибӣ кардан ба захираҳои табиї, амалӣ кардани 

инкишофи иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маданиро муайян мекард.    

Дар Конститутсияи  собиќ ИҶШС махсус ҳуқуқи субъектҳо ба 

истиқлолият таъкид мешуд, вале таҷриба нишон медиҳад, ки  

субъектҳои федератсия ин ҳуқуқро истифода бурда наметавонистанд. 

Ҳамаи қонунҳо ва санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, ки ба қонунҳои шӯравӣ 

ва тартиботи давлатӣ мухолиф буданд, дарҳол беэътибор дониста 

мешуданд.  Ин  низом дар моддаи  74 Конститутсияи ИҶШС ҷой дода 

шудааст. То он вақте, ки ин модда амал мекард, аз тарафи мақомоти 

махсуси давлат ҳимоя карда мешуд, дар бораи истиқлолияти 



10 

ҷумҳуриҳои иттифоқӣ сухан рондан мумкин набуд.  Ҳарчанд 

истиқлолият чун ҳуқуқи мустақил ҳисоб мешуд, вале фаъолияти 

сиёсии озод зоњирї буд. Дар ҳудуди ҷумҳуриҳои миллӣ чунин иншоот 

ва корхонаҳо буданд, ба ҳокимиятҳои маҳаллӣ итоат намекарданд, 

онҳо танњо дар тобеияти ҳокимияти марказӣ буданд.  

Низоми маъмурӣ – фармонфармоӣ талабот ва манфиати 

миллатҳо, халқиятҳо ва манфиатҳои ягонагии миллӣ –ҳудудиро ба 

инобат намегирифт. Дар натиҷа, дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти 

ҷамоаи миллӣ – этникӣ аз ҷобаҷогузории қувваҳои истеҳсолкунанда 

то масъалаҳои маданӣ камбудиҳои ҷиддӣ мушоҳида мешуд.  

Бо баҳонаи ҳифзи манфиатҳои умумидавлатӣ, манфиатҳои 

воҳидҳои миллиро маҳдуд мекарданд, ваколат ва уҳдадориҳои 

мақомотҳои байниҷумҳуриявӣ ва чумҳуриявӣ аҳамияти худро гум 

мекарданд. Истиқлолияти ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ва дигар воҳидҳои 

миллӣ  – ҳудудӣ танҳо дар ҳуҷҷатҳо мемонданд. Низоми маъмурӣ – 

фармонфармоӣ моҳиятан хусусияти  космополитики болоимиллиро 

гирифта, ба хусусиятҳои ҳаёти одамон, одату ахлоқ, анъанаҳо, 

ёдгориҳои таърихӣ ва асарҳои санъати миллӣ диққат намедоданд, 

онҳоро унсурҳои гузашта ҳисоб мекарданд.   

Дар давраи сотсиализм ба њам наздикшавии  миллатҳоро 

эътироф мекарданд. Дар адабиёти илмӣ ва ВАО ба ин тамоюл 

таваљљуњи зиёд медоданд, вале аслан инкишофи миллӣ дар канор 

мемонд, дар натиҷа бисёр масъалаҳои миллӣ инкор карда мешуданд. 

Ихтилофҳои байнимиллӣ афзоиш ёфта, хусусияти антогонистӣ 

мегирифтанд, манбаъҳои ѓоя ва амалҳои миллатчигӣ ва миллатчигии 

ашаддиро орзуҳои иҷронашудаи иҷтимоӣ ва норозигиро масъалаҳои 

ҳалнашудаи миллӣ ташкил мекарданд. Вазъи буҳронӣ љанбањои 

њаёти ҷамъиятиро фаро гирифт. Ҳолати инкишофи ғайримуътадили 

ҷомеа ва низоми идоракунӣ, асосан дар равандҳо ва падидаҳои ҳаёти 

сиёсӣ ва иқтисодӣ инъикос меёфтанд.  

Нињодҳои марказии давлатӣ заиф шуданд. Роҳбарияти мамлакат 

сари вақт арзёбии объективиро ба равандҳо ва падидаҳои нави ҷомеа 
дарк карда натавонистанд. Сараввал фаъолияти заиф ва 

ғайрисамараноки сохторҳои давлатиро мушоњида ва бартараф карда 

натавонистанд. Ҳама субъектҳои федератсия дар фаъолияти худ 

мустақилияти бештарро касб мекарданд. 

Ба даст овардани истиқлолият дар муносибатҳои миллӣ 

тағйиротҳо ворид кард. Яке аз масъалаҳои асосии ин давра таъмини 

ягонагии миллӣ буд. Дар ин роҳ монеъаҳои зиёд вуҷуд доранд. Дар 

ҳамаи соҳаҳо мушкилотҳо тадриљан ҳал шуда истодаанд, хусусан 
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масъалаҳои фарҳангӣ. Вале ба даст овардани истиқлолияти давлати 

сермиллат баъзан ба инкишофи низоъҳои этникӣ оварда мерасонад.  

Аз тарафи дигар, раванди худшиносии миллӣ ва ягонагии миллӣ 

ба маҳалгароӣ ва эгоизми миллӣ меорад. Маҳз чунин вазъият дар 

Тоҷикистон дар солҳои аввали истиқлолият ба вуҷуд омад. Сатҳи 

пасти худшиносии миллӣ барои инкор кардани арзишҳои миллӣ ва 

мансубияти миллӣ дар роҳи ягонагӣ монеаҳои ҷиддӣ буданд. Вазъи 

мураккаби сиёсӣ барои муборизаи элитаҳои миллї замина бунёд 

кард. Нерӯҳои гуногуни сиёсӣ, сиёсатмадорон ва одамони касбу кори 
гуногун, ки бевосита дар идоракунии давлат иштирок доштанд, 

моҳияти ин давраро дарк карда натавонистанд, сулҳ, осудагӣ ва 

рушди ботадриҷи мамлакатро таъмин карда натавонистанд.   

Дар ин давраи таърихӣ вазифаи асосӣ аз таҳкими пояњои 

давлати миллӣ ва таъмини истиқлолият иборат буд. Барои ноил 

шудан ба ин мақсад ҳама нерӯҳои сиёсиро муттаҳид кардан лозим 

буд. Далели ба вуҷуд омадани давраи мустақили нав ҳамчун 

доминанти мақомоти  сиёсӣ аз доираи ҳудуди байналмилалӣ берун 

аст, вале дар он мавҷуд будани ҳамаи аломатҳои истиқлолият, 
мушаххасан дарк карда мешавад, ки ин заминаи зарурии пайдо 

шудани субъекти комили ҳуқуқи байналхалқї мебошад.   

Мутобиқи системаи Вестфал ҳама давлатҳо баробарии 

мустақилиятро истифода мебаранд. Онҳо ҳуқуқҳои баробар ва 

уҳдадориҳои баробар доранд ва аъзои баробарҳуқуқи ҷомеаи 

байналмилалӣ мебошанд, новобаста аз хусусияти гуногунии  

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ё хусусиятҳои дигар.  Мафҳуми «мустақилии 

баробар», аз ҷумла чунин ҷузъҳоро дар бар мегирад:  

- давлатҳо аз ҷиҳати ҳуқуқї баробаранд;  

- ҳар давлат аз ҳуқуқҳое истифода мебарад, ки ба истиқлолияти 
пурра хос аст;  

- ҳар давлат уҳдадор аст, дигар давлатҳоро эҳтиром кунад;  

- тақсимнопазирии ҳудуд ва истиқлолияти сиёсӣ 
дахлнопазиранд;  

- ҳар давлат ҳуқуқ дорад низоми сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 

мадании худро озодона интихоб кунад  ва тараққӣ диҳад;  

- ҳар давлат уҳдадор аст, уҳдадориҳои байналмилалии худро 

пурра ва аз рӯи виҷдон иҷро кунад ва сулҳҷӯёна бо давлатҳо зиндагӣ 
кунад.  

Ҳифзи тартиботи байналмилалӣ танҳо дар ҳолати пурра риоя 

кардани баробарии ҳамаи давлатҳо, иштирокчиёни воқеӣ ё 

имконпазири муносибатҳои байналмилалї-ҳуқуқӣ таъмин мегардад. 

Ин маънои онро дорад, ки ҳар давлат уҳдадор аст, истиқлолияти 
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дигар иштирокчиёни системаро эҳтиром кунад, яъне ҳуқуқи онҳоро 

дар ҳудуди сарзамини  худ, амалї кардани ҳокимияти қонунбарор, 

иҷроия, маъмурӣ ва судӣ бе ягон дахолат аз тарафи дигар давлатҳо, 

инчунин мустақилона сиёсати хориҷии худро ба роҳ монад. Пас, 

мустақилии баробари давлатҳо асоси бунёдии муносибатҳои муосири 

байналмилалиро ташкил мекунад, ки дар шакли умумӣ дар оинномаи 

СММ дарҷ гардидааст: “Ташкилот дар асоси принсипи мустақилияти 

баробарии ҳамаи аъзоёни он таъсис дода шудааст”.  

То замоне, ки давлатҳои соҳибистиқлол вуҷуд доранд, принсипи 

мустақилият ё мустақилияти баробар ҷузъи муҳимтарини низоми  

принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ мемонад. Риояи қатъии он 

инкишофи озодонаи ҳар давлат ва халқҳои ҷаҳонро таъмин мекунад.  

Амалан ҳама давлатњои тозаистиќлол, ки дар натиҷаи 

фурўпошии ИҶШС ба вуҷуд омада, аз ќадами аввал дар ҳолати 

шадиди легитимии таърихӣ ва ҳуқуқї дучор гаштанд.  Онҳо асосан 

таҷрибаи мавҷудияти  соњибихтиёрии давлатиро надоштанд ва аслан 

ҳеҷ гоҳ дар он сарҳадҳои дохилӣ набуданд, ки дар харитаи ИҶШС 

тасвир карда шуда бошанд. Истиқлолияти худро дар натиҷаи 

«констеллятсия»-и қувваҳои беруна ва ҷидду ҷаҳди сафарбаркунии 

дохилии қобили ҳаёти умумияти давлатӣ- ҳуқуқиро бунёдкунанда ба 
даст оварданд. 

Њамин тавр, истиқлолият яке аз категорияњои муњим ва 

марказии илмњои сиёсӣ буда, бо бунёд ва мављудияти давлати миллӣ 

алоқамандии зич дорад; 

 Истиқлолияти давлатӣ волоияти ҳокимияти давлатро дар 

ҳудуди муайян барои пешбурди сиёсати мустаќил ва новобаста аз 
нерӯ ва омилњои беруна ифода менамояд; 

 Истиқлолияти давлатӣ дар раванди таѓйиротњои ҳокимияти 
марказї ба миён меояд. Ба даст овардани истиќлолияти давлатї 
масъалаи начандон душвор аст. Аммо пойдору устувор  доштани он 
мушкилтарин масъалае ба шумор меравад, ки он њамеша ниёз ба 
њимоя дорад.  

 
Пайнавишт: 

1. Конститутсияи Иттињоди љумњурињои шўравии сотсиалистї. -
М., 1977. 

2. Конститутсияи Чумњурии Тољикистон тариќи райпурсї 6 ноябри 
с. 1994 ќабул гардидааст.Инчунин тариќи райпурсї ба он  26 
сентябри с. 1999 , 22 июни с. 2003 ва 22 маи с.2016 таѓйиру 
иловањо ворид гардиданд. - С.112 
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4. Зокиров Г. Истиќлолияти сиёсї. -Душанбе: Деваштич, 2006. 
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Саидзода Ш.Ш.,  
н.и.с., дотсент, мудири  

кафедраи сиёсатшиносии ДДҲБСТ 
 

ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ  

ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВӢ 
 

Имрӯз масъалаи љањонишавї дар сатњи гуногуни илмиву 

ҷамъиятӣ матрањ гардида, аз љониби ањли илм ва сарварони 

кишварњои гуногуни дунё нисбат ба ин падидаи иҷтимоӣ-сиёсї 

андешањои зиёд баён  шудааст. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар Паёми хеш ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар 
масъалаи глобализатсия (љањонишавї) чунин зикр намудаанд: 
«Глобализатсия ба сарнавишти имрўзу фардои мардум ва кишвари 
мо таъсири рўзафзун хоњад дошт. Аз ин рў, баррасї ва дарки мазмуни 
њаќиќии он нињоят зарур мебошад»[6, с.143]. 

Олимони рус В. Лисичкин  ва  Л. Шелепин дар бобати масъалаи 

љањонишавї чунин  зикр намудаанд: «Ҷаҳонишавии замони муосир  – 
ин раванди созмон додани системаи иќтисоди љањонї ва аз як марказ 
идора намудани он мебошад»[5, с.33].  Яъне, дар замони љањонишавї 
марказњои ќудрати иќтисодии байналмилалї (Бонки ҷањонї, Бонки 
Аврупо, ширкатхои трансмиллї, кишвархои абарќудрат) дар 
пешбурди сиёсати байналмилалї ва њалли масъалањои муњими 
љањонї ба ќудратњои ќавии таъсиррасон табдил меёбанд.   

Ба андешаи таърихнигори фаронсавї Фернан Бродел, 
љањонишавї падидаи нав набуда, инсоният дар таърихи хеш шоњиди 

якчанд глобализатсия (ҷаҳонишавӣ) будааст, ки ў дар китоби хеш 

номњои тамаддунњои зеринро ишора менамояд: «Финикияи Қадим, 

Карфаген, Рим, Аврупои Насронї, Ислом, Чини Қадим ва 

Њиндустони Қадим»[3]. Ба андешаи ў, њар як тамаддуни гузашта 
хосияти љањонишавї дошта, он империяњо бо ба даст овардани ин ё 
он давлат ќонун ва урфу одатњои худро љорї мекарданд. Ин љо 
љањонишавї дар маънии пањн гардидани ќонуниятњои муайяни 
ахлоќиву фарњангї ва муносибатњои иќтисодии  як  тамаддун ба 
минтаќањои гуногуни љањон фањмида мешавад.  
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Дар марҳилаи нав баъди нимаи дуюми асри XX, ваќте ки 
технология пеш рафт, рушди њамлу наќли бору мањсулот тавассути 

роњи оњан, тайёра ва киштињои бањрї равнақ гирифт, раванди 
љањонишавї суръати беназир касб намуд. Дар баъзе тадќиќотњо 
вобаста ба мафњуми глобализатсия, махсусан, ба љињатњои иќтисодї, 
фазои ягонаи иттилоотї, ташкили њаёти иљтимоии мардум ва 
монополизатсияшавии љањон (яъне характери конвейрї гирифтани 
шабакаи хўроки умумї ва таљњизонидани хонаю љой) диќќати љиддї 
дода мешавад»[1, с.213].  

Аз андешањои иброзгардидаи муњаќќиќ бармеояд, ки он як навъ 
тањлили воќеї нисбат ба масъалаи тадќиќшаванда ба њисоб меравад 
ва он натиљаи чандин андешањо то тањлили ў мебошанд.   

Воќеияти замони муосир нишон медињад, ки ин падидаи љањонї 
вориди љомеањои гуногуни фарњангиву иќтисодї гардида, таъсири 

манфиву мусбии худро гузошта истодааст. Ба андешаи таҳлилгарон, 

имрўз њеҷ  як љомеа ва ё як кишваре нест, ки аз таъсири раванди 
глобалї дар канор бошад[9, с.122]. Дар низоми мазкур њамаи 
давлатњо бо суръати ба худ мувофиќ наздик мешаванд. Ин раванди 
объективї, табиӣ буда, дар навбати худ манфиатхоњї низ мебошад. 

Ҷаҳонишавӣ љанбањои мусбї ва манфї дорад. Чуноне ки Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намудаанд: “Глобализатсия, 
аз як тараф, сабабгори густариши равобит ва муносибатњои наздики 
халќњо ва кишварњо буда, аз тариќи шабакаи фарогир ва амалан 
глобалии василањои иќтисодї, технологї, иттилоотї, роњ ёфтан ба 
дастовардњои навин ва арзишманди башарї, сарфаљўии захирањои 
гуногун, танзими бењтари фаъолияти гуногуни сатњи љањонї (бахусус 
иќтисодї, молиявї, экологї) ва падидањои дигари муњим ва мусбат 

интишор мегардад”[6, c.143]. Аз нигоҳи пажӯҳишгарон ҷањонишавї 
њамчун манфиати як ё ду давлати олам нест ва он хосияти 
гуногунпањлугї дорад. Омилњои пайдо шудаистодаи имрўзаи љањонї 
дар шакли инкишофи босуръати технологияи иттилоотї, 
муносибатњои наздики давлатњои гуногун, бозори ягонаи љањонї, 
пешрафти илм ва истењсолот ва дар навбати худ истењсолоти 
пешрафта њамчун натиљаи илми пешрафта, њаракати сармояњо ва 
торафт афзудани сармоягузорињо ба иќтисодиёти љањонї ва ѓайрањо  
мебошанд.  

Дар шароити имрўза нисбат ва марњилањои ќаблї инкишоф, 
пешрафт ва тараќќиёти њар як давлат аз вазъи имрўзаи байналхалќї 
вобастагї дорад. Бинобар ин, њар як мамлакат ќўшиш ба харљ 
медињад, ки тамоми љанбањои њаёти љамъиятиро ба хубї вусъат 
дињад, дар ташаккули низоми нави љањонї ширкат варзад ва дар 
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фаъолияти созмонњои судбахш иштирок намояд ва аз созишњои 
фоидаовару ќобили ќабул самаранок истифода намояд.  

Саволи асосии мавзӯи мо дар он аст, ки раванди ҷаҳонишавӣ то 

куҷо ба худшиносии миллӣ ва хештаншиносии мардум таъсир 

мерасонад? Он ба раванди боло рафтани худогоҳии шаҳрвандон 

мусоидат менамояд ва ё баръакс боиси рӯ овардан ба фарҳангҳои 
бегона мегардад? 

Имрӯз доир ба худшиносї, худогоњии миллї зиёд сухан 
мекунанд. Њукумату давлат аз шањрвандон ва ќабл аз њама, аз 
љавонон даъват ба амал меоранд, ки ба худшиносї рў биёранд, 
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 сиёсии ҷомеа талабот ба сатҳи муайяни худшиносии 

одамон вуҷуд дорад. Аммо дар системаи сиёсии демократӣ, ки 

шаҳрвандон ҳамчун манбаи ҳокимият баромад намуда, дорои ҳуқуқу 

озодиҳои зиёд 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 уҳдадориҳои 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 сиёсӣ 
меноманд.   

Яке аз санадҳои муҳиме, ки ба масъалаи тарбияи худшиносии 

миллии шаҳрвандони кишвар 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 сиёсии ҳар фарди ҷомеа муҳим арзёбӣ 
гардидааст. Дар 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 бо шинохти 

ҷойгоҳи хеш дар ҷомеа ва иҷрои вазифаҳои шаҳрвандию касбӣ на 
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танҳо рисолати хешро анҷом медиҳад, ҳамчунин ба мақом ва 
зиндагии шоиста мерасад.  

Дар шароити ҷаҳонишавӣ масъалаи муҳими тарбияи 

худшиносии миллӣ табдил додани шаҳрванди худшиносу худогоҳ ба 

ҳисоб меравад, ки вазифаи худро дар назди оила, ҷамъият ва давлат 

дарк ва адо намуда, манфиатҳои миллиро аз манфиатҳои шахсиву 

гурӯҳӣ боло гузорад. Агар ба таљрибаи Тољикистон назар намоем, 

дар солњои аввали соҳибистиқлолӣ бартарӣ додани манфиати гурўњӣ 

нисбат ба манфиатњои милливу давлатӣ 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 бисёр ҳассосу печидаи ҷаҳон мо бояд сарҷамъу муттаҳид ва 

зираку ҳушёр бошем, неъмати бузургтарини зиндагии халқамон, яъне 

истиқлолияту озодӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро 

дар ҳама ҳолат ҳимоя кунем ва манфиати давлату миллатамонро аз 

тамоми манфиатҳои дигар боло гузорем”[7]. 

Ба андешаи мо, нишонањои худшиносӣ дар амалу кирдорњои 
зерини шахс инъикос меёбанд: 

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, ватандӯстиро дар 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 ё гурўње, ки ба Ватан хиёнат намекунад ва 
манфиатњои миллиро аз манфиатњои шахсиву гурўњї боло мегузорад. 

Ба андешаи баъзе аз олимон ва муњаќќиќони тољик падидаи 
љањонишавї ба фарњангу арзишњои миллї ва забони миллї 

метавонад таъсири ҷиддӣ расонад. Аз нигоҳи онҳо яке аз ҳадафҳои 

асосии ҷаҳонишавӣ ҳуҷуми фарҳангӣ ба кишварҳои заиф ва 

рушдёбанда буда, тавассути нуфузи фарҳангиву иқтисодӣ, бовару 

эътиқодҳо ва фарҳангҳои бумиро буғӣ месозанд[8, с.43]. Ҳамчунин, 

муҳаққиқи тоҷик Абдуллои Рањнамо таъсири љањонишавиро ба 

фарҳанги миллӣ чунин ташреҳ медиҳад: «Дар њаќиќат, дар раванди 
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љањонишавї баъзе падидањо ва арзишњњои миллї аз миён рафта, 
башарият дар атрофи бозори умумї, фазои умумии иттилоотї, 
арзишњои умумї ва иттињоду воњидњои калонтари сиёсї љамъ меояд. 
Ин таѓйироту омезиш, пеш аз њама, ба падидањое чун либос, хўрок, 
урфу одат, тарзи зиндагї, илм, иќтисодиёт ва ѓайра, тааллуќ дошта, 
умумишавии фарњангњои миллї, забонњои миллї, марзњои миллї ва 
воњидњои сиёсї, яъне давлатњо, шояд марњилаи дур ва нињоии ин 

раванд бошад»[2, с.21]. Ба андешаи ӯ, љањонишавї бештар ба 
миллатњо ва давлатњои миллии аз лињози худшиносиву њувияти 
миллї заифбуда хатар дорад ва ба миллатњои дорои фарњангу 
тамаддуни устувор чандон таъсир надорад. Дар идомаи суханони хеш 
чунин ишора менамояд: «Миллатњои дорои њувияти ќавї ва 

давлатњои худшинос ба осонӣ дар ин раванд (љањонишавї – С.Ш.) 
мањв нахоњанд шуд. Хусусан, агар сухан аз миллати тољик ва умуман 
мардумони форсизабон равад, захираи тамаддунию фарњангии мо то 
њадде амиќ ва устувор аст, ки дар сурати њамоњангї, њамгирої ва 
рушди муштарак њувияти мо барои давраи бисёр тўлонї њифз хоњад 
шуд» [2, с.22]. Яъне, ба хотири он, ки дар оянда миллати тољик ва 
давлати Тољикистон аз љињати иќтисодї рушд карда, аз лињози сиёсї 
мустаќил ва аз нигоњи фарњангї ѓанї бошад, худшиносии миллии мо 

– тољику тоҷикистониён ташаккулу инкишоф ёбад. Зеро аз нигоҳи 

аксарияти муҳаққиқон воқеан ҷаҳонишавӣ ба фарҳангу арзишҳои 

миллӣ таъсири манфӣ расонида, мардумро аз асли худ дур месозад.  

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Рањмон дар яке аз 

суханрониҳои хеш таъсири манфї доштани раванди љањонишавиро 
ба миллатњои алоњида чунин баён намудаанд: «Ба андешаи ман, 
натиљаи аз њама нигаронкунанда ва њатто хатарноки раванди 
глобализатсия ва љараёнњои ба он пайванд, коњиш ёфтани ахлоќ, 
маънавиёт, одоб, суннат, фарњанг ва унсурњои дигари иљтимоист, ки 
бе онњо њастии њаќиќии инсон амалан ѓайриимкон аст»[6, с.144].   

Аз нигоҳи мо, раванди љањонишавї барои як давлат ва миллат 

замоне хатарзо ва хавфнок мегардад, ки агар арзишҳои фарњангиву 

миллии он аз љониби давлат мавриди арљгузорї қарор нагирад ва 

ҷиҳати боло бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносии мардум 

талошу кӯшишҳои лозима анҷом дода нашавад. Дар ин иртибот дар 

давраи соҳибистиқлолӣ барои баланд бардоштани худшиносии 

шаҳрвандон корҳои назаррас анҷом дода шудаанд, ки дар оянда низ 

боз ҳам тақвият додани механизмҳои амалии онҳо бисёр муҳим 
мебошад. 

Аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии 

Президенти мамлакат дар давраи соҳибистиқлолӣ ҷиҳати ҳифзу 

гиромидошт ва эҳёи фарҳангу арзишҳои миллӣ бо ин восита баланд 



18 

бардоштани худшиносии миллии мардум, махсусан ҷавонон 

чорабиниҳои зиёд, ба мисли: таҷлили ҷашнҳои 1100-солагии давлати 

Сомониён, 2500–солагии шаҳри Истаравшан, 2700–солагии шаҳри 

Кӯлоб, 3000–солагии Ҳисор, 1100–солагии аввалин давлати 

мутамаркази тоҷикон – Сомониён, 960-солагии Умари Хайём, 1150–

солагии сардафтари адабиёти классикии тоҷику форс устод 

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 600-солагии Абдурраҳмони Ҷомӣ, 800–

солагии Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, 1310-солагии Имоми Аъзам, 

700-солагии Камоли Хуҷандӣ ва 5500-солагии Саразми бостонӣ. 

Ҳамчунин, бунёди Китобхонаи миллӣ ва Осорхонаи миллӣ, бинои 

аксари театрҳои касбӣ ва муассисаҳои фарҳангӣ дар мамлакат, аз 

ҷумла ду театри академӣ дар шаҳри Душанбе аз таъмири асосӣ 

бароварда шуданд ва дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат беш аз 

20 театр ва қасру марказҳои муосиру муҷаҳҳази фарҳангӣ сохта, ба 
истифода дода шуданд. 

Дар ин давра, махсусан рӯи кор омадани асарҳои пурарзиши 

Роҳбари давлат “Тоҷикон дар оинаи таърих”, “Чеҳраҳои мондагор”, 

“Забони миллат – ҳастии миллат” дар самти баланд бардоштани 

ҳисси худшиносии миллии ҷавонон нақши бориз дорад. Донистани 

таърихи миллати хеш ва огоҳ будан аз рӯйдодҳои замони гузашта 

худшиносиву худогоҳии шахсро ба таври амиқ баланд бардошта, 

ҳисси ватандӯстиву меҳнатпарастии ӯро тақвият мебахшад. Роњбари 

давлат дар асари “Чеҳраҳои мондагор” аҳамияти эҷоди асар ва 

зарурати омӯзиши таърихро чунин баён намудаанд: «Рў овардани 
ман ба таърих ва симоњои барљастаи халќамон ба он хотир мебошад, 
ки мо ба ояндагон зарурати донистани гузаштаи худро талќин 
намоем ва онњоро аз сањифањои дурахшони миллатамон, ки сабаќи 
бузурги худогоњї мебошанд, огоњ созем ва дар ќалбашон мењру 
муњаббат, садоќату вафодориро бедор намуда, ба онњо аз ин таърихи 
пуршараф ифтихор карданро ёд дињем. Зеро эътиќод ва эътимод 
доштан ба таърих, фарњанг ва адабиёт такягоњи устувори миллат ба 
шумор меравад»[10, с.5]. 

Худшиносӣ ва фарҳангу маданияти ҷавонон маҳз бо донистани 

таърих ташаккул меёбад. Донистани корнамоиҳои шахсиятҳои 

таърихиамон, аз қабили Шерак, Томирис, Спитамен, Темурмалик, 

Исмоили Сомонӣ, Низомулмулк, Рӯдакӣ, Сино, Фирдавсӣ, 

Ҷалолиддини Балхӣ, Имом Бухорӣ, Мир Саййид Алии Ҳамадонӣ, 

Камоли Хуҷандӣ, Ҷомӣ, Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ ва дигар 

чеҳраҳои маъруф дар баланд гардидани ғурури миллӣ ва ватандӯстии 

насли ҷавон таъсири муайян мегузорад. Муаррифии дуруст ва нишон 

додани хизматҳои воқеан қаҳрамононаи онҳо бо роҳу воситаҳои 
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муассир зарур мебошад. Зеро дар шароити рушди технологияҳои 

иттилоотиву коммуникатсионӣ ва аз ҳад зиёд гардидани 

маълумотҳои камарзиш ва ҳатто ба мардум зарарнок метавонад 
фазои иттилоотии дохилиро танг намуда, барои муаррифии 

корнамоиҳои чеҳраҳои таърихиамон фурсатро аз мо салб намоянд.   

Ҳоло дар кишвар асосҳои қонунии ба роҳ мондани корҳои 

омӯзишиву тарбиявии насли ҷавон дар руҳияи худшиносӣ ва 

ватандӯстӣ фароҳам гардидааст ва як қатор санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ 

қабул гардидаанд. Танҳо дар самти тадбиқи амалии онҳо, дар сатҳи 

оила, дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олӣ боз ҳам тақвият 

додани корҳо бисёр зарур ба назар мерасад. Имрӯз кишвар ба 

шаҳрвандони худогоҳу ватандӯст, ки манфиатҳои давлатиро ҳимоя 

намуда, тавонад ба пешрафти он саҳмгузор бошад, нисбат ба ҳар 

давраҳои дигари таърихӣ бештар ниёзманд аст. Зеро иқтидору 

тавоноии ҳар давлат аз шаҳрвандони он вобаста мебошад. Мақоми 

давлат на танҳо аз рӯи масоҳату боигарӣ, ҳамчунин аз рӯи дороии 

шаҳрвандон ва сатҳи маънавиёти онҳо муайян карда мешавад.  

Ҳамин тавр, бо назардошти он, ки раванди ҷаҳонишавӣ боиси 

паҳн гардидани фарҳанги бегона ва торафт камранг намудани 

арзишҳои миллӣ мегардад, аз нигоҳи мо, анҷоми корҳои зерини 

амалӣ метавонад ба ташаккулу инкишофи худшиносии миллии 

шаҳрвандон, махсусан насли ҷавон таъсири мусбӣ расонад: 

1. Дар шабакаҳои телевизионии давлативу хусусӣ бо иштироки 

мутахсассисон ба роҳ мондани барномаҳои маърифатӣ  доир ба 
таърихи гузаштаи миллат; 

2. Тавассути Интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ дар форматҳои 

гуногун (махсусан видеоӣ ва аудиоӣ) ба мардум пешкаш намудани 

маводҳои омӯзишиву маърифатӣ; 

3. Пурзӯр намудани фаъолияти муассисаҳои таълимии кишвар; 

4. Тақвият додани тарбияи сиёсиву ғоявӣ ва ватандӯстӣ дар 

байни насли ҷавон; 

5. Тарғиби дурусти сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тавассути дастгоҳҳо ва сохторҳои тарғиботии давлативу ҷамъиятӣ; 

6. Баррасӣ ва ҳалли саривақтии мушкилоти иҷтимоиву 

иқтисодии ҷомеа. 

Ба андешаи мо, гарчанде пешбурди корҳои таълимиву тарбиявӣ 

ва тарғиботӣ нисбати баланд бардоштани ҳисси худшиносии ҷавонон 

бисёр муҳим аст, аммо бо назардошти шароити сиёсии замони 

муосир мунтазам беҳтар намудани шароити иҷтимоии шаҳрвандон, 

махсусан қишри ҷавони кишвар ба тақвияти ҳисси ватандӯстиву 

меҳанпарастии шаҳрвандон таъсири назаррас хоҳад дошт.  
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н.и.т., дотсент, мудири 

кафедраи  муносибатҳои 

байналхалқӣ 
 

CASA-1000 СОЗГОРИ ҲАДАФҲОИ СОЗИШНОМАИ ПАРИЖ 

ОИД БА ТАҒЙИРЁБИИ ИҚЛИМ 
 

Дар шароити муосири муносибатҳои байналхалқӣ  лоиҳа ва 

тарҳҳои бузурги иқтисодие ҳастанд, ки барои ҳалли масоили 

иқтисодиву иҷтимоии кишварҳо нақши муассир мегузоранд. Дар  

раванди бунёди чунин лоиҳаҳои байналхалқӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷойгоҳи хоси худро дорад. Чунончӣ, ҳанӯз шонздаҳ  сол қабл аз ин, 

соли 2006 дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси Сарвари давлат, Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Ёддошти тафоҳум оид ба рушди 

бозори минтақавии электроэнергетикии Осиёи Марказӣ ва Осиёи 

Ҷанубӣ” ба имзо расида буд. 

http://stop-wto.narod.ru/bib14.htm
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=31987
http://president.tj/node/18219
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Бино ба нақшае, ки тасдиқ шудааст, барои амалӣ кардани 

CASA-1000 бояд хатти интиқоли 500-киловата аз зеристгоҳи “Датка”-

и Қирғизистон то Хуҷанди Тоҷикистон (475 км), зеристгоҳи 

интиқолдиҳандаи 1300 мегавата дар Сангтӯда, хати баландшиддати 

барқи 750-километра аз Сангтӯда ба Кобули Афғонистон ва 

Пешовари Покистон, зеристгоҳҳои интиқолдиҳандаи 300-мегавата 

дар Кобул ва 1300-мегавата дар Пешоварро анҷом диҳанд”[5]. 

Арзиши умумии лоиҳа 1,17 миллиард доллари ИМА муайян шудааст. 

Бонки чаҳонӣ бошад 50 фисади (526,5) маблағгузории CASA-1000-ро 

ба таври грантӣ ва ќарзӣ ба дўш гирифтааст:“Аз ҳаҷми умумии 

маблағгузории лоиҳа, ба Афғонистон 316, 5 миллион доллари ИМА 
дар шакли грант; Покистон 120 миллион доллари ИМА дар шакли 

қарз; Ҷумҳурии Қирғизистон 45 миллион доллари ИМА дар шакли 

грант ва карз; ва Тоҷикистон 45 миллион доллари ИМА дар шакли 

маблағгузории грантӣ ҷудо мешавад”[6] 

Бояд гуфт, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи 

энергетика диққати махсус зоҳир намуда, ноил гардидан ба 

истиқлолияти энергетикиро яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат 
муайян намудааст. Тавре ки маълум аст, рушди мунтазами 

иқтисодиёти кишварҳои минтақа бе дастрасии устувор ба нерӯи барқ 

имконнопазир мебошад. Бинобар ҳамин, истифодаи самаранок ва 

оқилонаи захираҳои обу барқи Тоҷикистон имконият фароҳам 

меорад, ки дастрасии кишварҳои минтақа ба нерӯи барқи аз нуқтаи 

назари экологӣ тоза афзоиш ёфта, соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт ва 

иҷтимоиёт рушд ёбанд.  

Дар дигар давлатҳо мисли Афғонистон, Покистон ва Ҳиндустон 

талабот  ба нерӯи барқи обӣ меафзояд. Чунончи, Шералӣ Ҷононов 

зикр  намуд, ки талаботи Покистон то рафт ба энергияи обӣ бештар 

мешавад: “...дар шароити кунунӣ Покистон ба 6000 МВт нерӯи барқ 

эҳтиёҷ дорад, вале бо назардошти рушди иқтисод, сохтмони 

корхонаҳо ва афзоиши аҳолӣ ин рақам дар солҳои оянда афзоиш 

хоҳад ёфт. Коршиносон ҳисоб кардаанд, ки дар  соли 2021 камбудии 

нерӯи барқ дар Покистон ба 10 000 МВт хоҳад расид. Бинобар ин, 

корхонадорону соҳибкорон аз ҳоло барои ниёзмандиҳои худ бо барқ 

сарчашмаҳои онро ҷустуҷӯ мекунанд. Ҳоло 70 дарсади барқи 
Покистон аз газу нафт ва ангиштсанг тавлид мешавад ва он барои ин 

кишвар хеле гарон аст. 30 дарсади боқимонда ба нерӯи барқи обӣ ба 
вуҷуд меояд”[7]. 

Бо назардошти ҳамин, Ҳукумати Тоҷикистон пайваста кӯшиш 

мекунад, ки рушди босуботи соҳаи энергетика таъмин карда шавад. 
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Танҳо дар солҳои охир ҷиҳати бунёди иқтидорҳои нави 

истеҳсоли нерӯи барқ, таҷдиду барқарорсозии иқтидорҳои мавҷуда 

ва умуман, рушди соҳаи обу барқи кишвар 17 лоиҳаи сармоягузорӣ 

ба маблағи қариб 2 млрд. доллари ИМА амалан татбиқ карда 

шуданд. Бо мақсади расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва 

истифодаи самарабахши нерӯи барқ дар даврони соҳибистиқлолӣ 287 

нерӯгоҳи барқи обии хурду бузург, 1,5 ҳазор километр хатҳои 

интиқоли барқи баландшиддат, 50 зеристгоҳи баландшиддати барқӣ 

бунёду таҷдид ва дар маҷмуъ, 75 фоизи инфрасохтори энергетикии 

кишвар азнавсозӣ гардид. 

Дар ин давра мо беш аз 2000 мегаватт иқтидорҳои энергетикии 

иловагӣ бунёд кардем. Дар ин самт, ҳоло дар Тоҷикистон лоиҳаҳои 

бузурги бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ амалӣ гардида истодаанд ва 

дар 7 соли оянда аз ҳисоби бунёди нерӯгоҳи «Роғун» ва таҷдиди 

нерӯгоҳҳои барқи обии «Норак», «Сарбанд» ва «Қайроққум» 

иқтидори энергетикии мамлакат иловатан ба 4 ҳазор мегаватт 

афзоиш дода мешавад [2]. Айни замон, амалӣ кардани 7 лоиҳа ба 

маблағи зиёда аз 380 миллион доллари ИМА идома дошта, 6 лоиҳаи 

дигар дар марҳилаи оғози татбиқ қарор доранд, ки арзиши онҳо 

зиёда аз 320 миллион доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

Бунёди неругоҳҳои барқи обии «Сангтӯда-1», «Сангтӯда-2», 

бунёд ва ба истифода додани хатти интиқоли нерӯи барқи 500Кв 

«Ҷануб-Шимол», хатти интиқоли нерӯи барқӣ 220 Кв «Лолазор-

Хатлон», хати интиқоли нерӯи барқи 220 Кв Тоҷикистону 

Афғонистон («Сангтӯда-Пули Хумрӣ») барои расидани кишвар ба 

истиқлолияти энергетикӣ як қадами бузург ба пеш ва барои иҷрои 

уҳдадориҳои энергетикии минтақавӣ заминаҳои воқеӣ шуморида 
мешаванд [3].  

Ин нукта дар ҳуҷҷатҳои CASA-1000 низ зикр гардидааст. Тавре 

сомонаи расмии ин тарҳ- http://www.casa-1000.org/ менависад: “Барои 

ба даст овардани иқтисодиёти раќобатпазири бозори меҳнат, бо 

инфрасохтори замонавӣ ва иқтисодиёти рушдёбанда, ки самараи он 

ба доираи ҳарчи васеътари одамон бирасад, системаи амалкунадаи 

электрикӣ зарур аст. Лоиҳаи CASA-1000 яке аз заминаҳои муҳими 

сохтмони амалии системаи манфиатовари интиқоли энергияи барқии 

Осиёи Миёна ба Осиёи Ҷанубӣ мебошад. Дар натиҷаи содир 

намудани барқи аз нигоҳи экологӣ тозаи кишварҳои Осиёи Марказӣ 

ба Осиёи Ҷанубӣ эҳтиёҷ ба нерӯи барқ дар ин кишварҳо хоњиш 

меёбад ва ин лоиҳа дурнамои рушди минтақаҳоро беҳтар мекунад. 

Лоиҳаи мазкур, ҳамкориҳои байниминтақавиро тақвият мебахшад, 

хамчунин ба манфиати иқтисодии тамоми қишрҳои аҳолӣ мусоидат 
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мекунад. Аз ҳама муҳимаш барои инкишофи иқтисодию сиёсии 

минтақаҳо имкон медиҳад”[4]. Мавриди зикр аст, ки дар доираи 

ҷараёни  оғози татбиқи лоиҳаи «КАСА-1000» чандин санадҳои 

лоиҳавӣ омода ва ба имзо расонида шуданд, ки онҳо ба талаботи 

байналмилалӣ ҷавобгӯ буда, дар худ механизми ҳамкории судманди 

тиҷоратиро таҷассум менамоянд. 

Лоиҳаи «КАСА-1000» имконият фароҳам овард, ки ҷонибҳо дар 

раванди омодагӣ низомҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологии 

кишварҳои аъзои лоиҳаро аз худ намоянд ва дар ҳамбастагӣ тамоми 

паҳлӯҳои мавҷударо баррасӣ намуда, ба мувофиқа расанд. 

Воқеан, лоиҳаи «КАСА-1000»-ро ҳамчун як таҷрибаи хуб барои 

баланд бардоштани иқтидорҳои зеҳнии кишвар низ номидан мумкин 

аст. Ба воситаи «КАСА-1000» дастгирии мустақими барномаҳои 

рушди маҳал ба назар гирифта шуда, дар доираи онҳо як қатор 

мушкилоти ҳаррӯзаи сокинони деҳоти кишварҳои аъзои лоиҳа 

бартараф хоҳанд шуд. Дар ин замина, бинобар таъминкунандаи 

рушди иҷтимоӣ ва дастгирикунандаи барномаи рушди маҳал будан, 

лоиҳаи «КАСА-1000»-ро метавон ҳамчун зинаи баланд бардоштани 

сатҳи зиндагии сокинони минтақа номид. Дигар паҳлӯи лоиҳаи 

«КАСА-1000» — ин масъалаи экологӣ мебошад. Тавре муайян аст, 

неруи барқи дар Тоҷикистон истеҳсолшаванда аз лиҳози экологӣ тоза 

мебошад ва таҳвили он имконият фароҳам меоварад, ки таъсири 

манфии фаъолияти энергетикӣ ба муҳити зист дар минтақа кам 

гардад. Бинобар ин, лоиҳаи «КАСА-1000» бо талаботи замони 

муосир ва талоши ҷомеаи ҷаҳонӣ бобати гузариш ба иқтисоди сабз 

мувофиқ мебошад. 

Дар маҷмуъ, бо назардошти паҳлӯҳои гуногуни зикршуда 

лоиҳаи «КАСА-1000»-ро ҳамчун калиди воқеии рушди ҳамкории 

минтақавии энергетикӣ, инчунин таъсирбахш ба рушди иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва экологии кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ва Осиёи 

Ҷанубӣ метавон унвон кард. «Тарҳи CASA-1000 аз лиҳози коҳиш 

додани таъсири манфии партовҳои истеҳсолӣ ба муҳит созгори 

ҳадафҳои Созишномаи Париж оид ба тағйирёбии иқлим дар мавриди 

дастрасӣ ба манбаъҳои алтернативии энергия мебошад». Ин нукта аз 

ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 

суханронӣ дар маросими расмии оғози татбиқи Лоиҳаи минтақавии 

интиқоли неруи барқи CASA-1000 зикр гардид. 

«Татбиқи лоиҳаи мазкур ба рушди тиҷорату истеҳсоли 

маҳсулоти саноатӣ такони тоза бахшида, амнияти энергетикиро дар 
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минтақа таъмин хоҳад кард»[1]. Ин нуктаи дигари муҳиме буд, ки аз 

ҷониби Президенти кишвар таъкид гардид.  

Лоиҳаи «CASA-1000» ҳамчун тарҳи дарозмуддат ба рушди 

устувор, пешрафти иқтисодӣ ва манфиати муштарак мусоидат 
менамояд. 

Хати интиқоли неруи барқи баландшиддат аз Осиёи Марказӣ ба 

Осиёи Ҷанубӣ имкон фароҳам меорад, ки интиқоли барқи аз ҷиҳати 

экологӣ тоза норасоии барқро дар минтақаи Осиёи Ҷанубӣ ба низом 

дароварда, ба тараққиёти иқтисодӣ ва рушди соҳаи энергетикии он 

такони ҷиддӣ бахшад. 

Лоиҳаи «CASA-1000» ҳамкории байниминтақавиро барои 

маблағгузорӣ ва пешрафти муомилоти иҷтимоӣ тақвият медиҳад ва 

ба тамоми сокинони давлатҳои ҳамкор манфиат меорад. Бо 

шарофати ин лоиҳа муносибатҳои иқтисодӣ ва сиёсии минтақа 

мустаҳкам мегарданд. 

Алҳол, тамоми сарчашмаҳои маблағгузории қисми 

тоҷикистонии лоиҳа муайян шудааст. Маблағи умумии қарзӣ ва 

грантӣ барои сохтмони лоиҳа дар қитъаи тоҷикистонии «CASA-

1000» 315 миллион доллари ИМА ва ҳиссаи Тоҷикистон 15 миллион 

доллари ИМА -ро ташкил медиҳад. 

Аз рӯи ҳисобҳои охирин маблағи умумии сохтмон дар ҳаҷми 1 
миллиард доллари ИМА муайян шудааст[8].  

Ҳамин тавр, воқеан лоиҳаи «КАСА-1000» як таҷрибаи хуб барои 

баланд бардоштани иқтидорҳои зеҳнии кишварҳо ба шумор меравад, 
зеро: 

-ба воситаи «КАСА-1000» дастгирии мустақими барномаҳои 

рушди маҳал ба назар гирифта шуда, дар доираи онҳо як қатор 

мушкилоти ҳаррӯзаи сокинони деҳоти кишварҳои аъзои лоиҳа 

бартараф хоҳанд шуд; 

-дар ин замина, бинобар таъминкунандаи рушди иҷтимоӣ ва 

дастгирикунандаи барномаи рушди маҳал будан, лоиҳаи «КАСА-

1000»-ро метавон ҳамчун зинаи баланд бардоштани сатҳи зиндагии 

сокинони минтақа номид; 

-дигар паҳлӯи лоиҳаи «КАСА-1000» — ин масъалаи экологӣ 

мебошад ва тавре муайян аст, нерӯи барқи дар Тоҷикистон 

истеҳсолшаванда аз лиҳози экологӣ тоза мебошад ва таҳвили он 

имконият фароҳам меоварад, ки таъсири манфии фаъолияти 

энергетикӣ ба муҳити зист дар минтақа кам гардад; 

-лоиҳаи «КАСА-1000» бо талаботи замони муосир ва талоши 

ҷомеаи ҷаҳонӣ бобати гузариш ба иқтисоди сабз мувофиқ мебошад. 
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Дар маҷмуъ, бо назардошти паҳлӯҳои гуногуни зикршуда 

лоиҳаи «КАСА-1000»-ро ҳамчун калиди воқеии рушди ҳамкории 

минтақавии энергетикӣ, инчунин таъсирбахш ба рушди иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва экологии кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ва Осиёи 

Ҷанубӣ метавон унвон кард. 
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кафедраи забонҳои хориҷӣ 
 

ТАЊЛИЛИ СЕМАНТИКИИ ИСТИҲОЛОТИ ХЕШУТАБОРӢ ДАР 

ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА ӮЗБЕКӢ 
  

Дар илми забоншиносї њанўз мушкилоти илмї ва ба таври 
мушаххас њаллу фаслношудае мушоњида мешавад, ки таваљљуњи хоси 

гурўњи олимону муҳаќќиќонро ба худ љалб менамояд. Муњаќќиќон бо 
назардошти чунин масоили мубрами пешомада, барои њаллу фасли 
ин масъалањо бо роњњои гуногун кўшиш ба харљ медињанд. Њар як 

забони адабии њозира истилоњоте дорад, ки дар таркиби луғавии 

забон маќоми хосро ишғол мекунад. 
Маълум аст, ки истилоњоти хешутаборї ва номњои наздикон яке 

аз масъалањои то андоза омўхтанашудаи њар кадом забон ба шумор 
меравад. Ањамияти омўзиши истилоњоти хешутаборї ва номњои 
наздик аз он љињат муњим аст, ки њатто фарзанди навзод бо истифода 
аз чунин вожањо аз наздикони худ мурољиат карда, матлаби худро 
ифода мекунад. Бояд гуфт, ки таърихи пайдоиш ва корбурди 
истилоњоти хешутаборї ва номњои наздикон дар забонњои мавриди 
тањќиќ ба истиснои чанд маќолаву тањќиќоти илмие, корњои назаррас 
ба ќадри кофї мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст. Пажўњиши 
илмии баррасишуда, метавонад имконият дињад, ки барои тањќиќи 

амиқи истилоњот ва ташаккулу рушди онњо имконият фароњам 
намояд. Яке аз масъалањои муњими забоншиносии тољикї ва ўзбекї 
муайян кардани истилоњоти хешутаборї ва номњои наздикон 
мебошад. Маќсади маќолаи мазкур аз он иборат аст, ки ањамият ва 
муњимияти истилоњоти хешутаборї ва номњои наздиконро дар ду 
забони гуногунсохт: тољикї ва ўзбекї мавриди баррасї ќарор дињад.  

Омўзиш ва баррасии истилоњоти хешутаборї дар забонњои  

гуногун ва хусусиятњои нањвии он дар асри гузашта оғоз гардид. Дар 
асри гузашта олимон нахуст ба ин самти пажўњиш ќадамњои аввалин 

гузошта, корњои муайянеро анљом доданд, ки барои муҳаќқиќони 
минбаъда њамчун тањкурсї ба шумор меравад. 

Бояд ќайд кард, ки як ќатор асару маќолањо доир ба масъалаи 
истилоњи хешутаборї дар забонњои тољикию ўзбекї бахшида шуда, 

аз љониби чунин муњаќқиќон И.Исмоилов [7], М.Саидова [15], 

А.Ишаева [8], М.Нарзиева [12], А.А.Машрабов [10], Ҳ.Ҳ. Эгамназаров 
[17] ва дигарон рўи чоп омадаанд. 

Истилоњоти хешутаборї дар забонњои тољикї ва ўзбекї 
даврањои зиёд ва марњалањои гуногунро гузаронидааст. Пас аз 
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пошхўрии Иттињоди Шўравї тағйироти иќтисодї, сиёсї ва фарњангї 

дар њаёти халќњои тољику ўзбек, инчунин тағйироти луѓавии ин 
забонњо, бисёр истилоњоту хосиятњои хешутаборї куњна шуда, 
маънои як ќатор истилоњот васеъ гардида, таѓйир ёфтааст. 

Маълум аст, ки дар Осиёи Миёна халќњои соњибзабон бо 
забонњои гуногун байни  њам муошират карда, зиндагии худро пеш 
мебаранд. Дар натиљаи њамзистї забонњо дар муњити мураккаб 
ташаккул меёбад, яъне омезиши забонњо ба вуљуд меояд. Бо вуљуди 
ин, истилоњоти хешутаборї, аз љумла унсурњои луѓавиест, ки асоси 
этникии худро аз даст надода, то андозае  њифз гардидааст. 

Маълум аст, ки њар гуна истилоњот, аз љумла истилоњоти 
хешутаборї он ќадар устувор набошад њам, мафњуми истилоњот ва 
номњои наздикон мавриди истифодаи њаррўзаи мардум ќарор дорад. 
Пешравии љомеа, шаклњои нави оила, никоњ ва вусъати 
муносибатњои байни онњо сабаби пайдоиши ин истилоњоти нав 
мешаванд. Албатта, истилоњоти хешутаборї дар забонњои тољикї ва 
ўзбекї якбора ба вуљуд наомадааст. Онњо аз марњилањои таърихии 
худ гузашта, ба њолати имрўзаи худ расидаанд. Њар як истилоњоте, ки 
дар забони адабии њозира истифода мешавад, чї аз лињози замони 
ворид шуданаш, чї аз нигоњи корбурд дар вазифањои мухталиф ва чї 

аз нигоњи тағйироту навоварињои мухталиф таърих ва пайдоиши 
худро дорад. 

Мо мехоњем, ки дар заминаи маводи илмию таърихї ва осори 
илмии донишмандони барљастаи тољик, дар забонњои адабии њозираи 
тољикї ва ўзбекиро инкишоф дода, онњоро ба забони англисї 
муќоиса намуда, хусусиятњои сарфию нањвии истилоњоти хешутаборї 
ва номњои наздиконро равшан созем. 

Мо дар бораи таснифоти хешутаборї ва номњои наздикон 
ақидаи худро пешниҳод мекунем. Аз рўи пайдоиш ва маъно онњоро 
ба се гурўњ људо мекунанд: 
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Истилоњоти хешутаборї ва номҳои наздик 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Дар њарду забон истилоњоти амудї истилоњоти зеринро дар бар 

мегиранд: “модар//она; падар//ота; бобо//бува; модаркалон//буви; 

кӯдак//бола; писар//ўғил; духтар//ќиз; навера//набера” ва ғ.) [19, с.46]. 
Шартњои хати уфуќии хешутаборї ба тољикї ва узбекї, 

бародарон//ака-ука; хоҳарон//сингиллар; тағо//тоға; хола//хола; 
амакбачањо//амакивачалар» [19, с.46]. 

Дар забони тољикї истилоњи падар//ота ба таври зайл истифода 
мешавад: “марде, ки аз вай фарзанд ба вуљуд омадааст, соњиби 
фарзанд; падари таърих; марди солхўрда; падари маънавї» [19, с.46]. 

Дар забони адабии ўзбек истилоњи ота//падар бо иборањои: 

«фарзандли, бола-чақали эр киши» ифода ёфтааст [20, с.151]. “ёши 

катталарга мурољиат қилишда ё хурмат қилиш, мењрубон рањнамо, 

улуғзот [20, с.152]. 
Ба њам монанд будани ду истилоњи падар ва ота дар он аст, ки 

њардуи онњо дар як хати амудї ба маънои «равобити хунї» корбаст 
шуда, њамчун шакли мурољиати эњтиром ба пиронсолон, аломати 
эњтиромро дорад. 

Истилоњи падар//ота аз рўи сохтори маъноии онњо ба ду гурўњ 

људо мешавад: «падар//ота «падари хун, падар-ўгайи ғайрихун 
(падарандар)» [20, с.152]. 

Истилоњи падар//ота дар маънои «падар-ўгай» бо маънои 

«хушдоман, хусур» – хуш, падарарӯс, қайнота, падарандар 
падарандар//ўгай ота, мураббї – роњбар мувофиќат мекунад, 
роњнамо, асосгузор – падари маънавї, шакли мурољиат ба 
пиронсолон» [19, с.152]. 

Истилоњи «модар» воњиди асосии њамвори маъноии хешовандии 
амудї буда, дар забонњои тољикї ва ўзбекї бо воситањои гуногуни 
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луғавї ифода мешавад. Љузъи асосии истилоњи хешутаборї дар 
забони тољикї истилоњи «модар» мебошад. Бо чунин вижагињо 
ишора шудааст: «зан, зани калонсол, соњиби бача» [19, с.808; 1, с.122-
131; 4, с.80-84]. 

Мафњуми модар дар забони ўзбекї тавассути калимањои “она” 
интиќол ёфтааст. Дар забони адабї вожањои иќтибосии «волида ва 
модар» низ ба кор рафтаанд [20, c.125]. 

Бар асоси далелњои дар боло зикршуда истилоњњои «она» ва 
«модар» ба њам мувофиќанд, ки дар фарњанг маънои «модар»-ро 
дорад, ки дар он асосї ва пешбаранда, маъно дар нисбати фарзандон 
аст. Дар боќимонда маъноњои «равобити хунї»-и сохтори маъноии 
калимањо хориљ  карда шудаанд. 

Њамин тавр, забонњои тољикї ва ӯзбекї, гарчанде ки аз љињати 
пайдоиши ирсї ва сохти грамматикї аз њамдигар фарќ доранд, бо 

вуљуди ин, онњо шабоҳати семантикии воњидњои алоњидаи луѓавї 
доранд, ки инро наќшаи истилоњоти хешутабории алоњида собит 
мекунад. 

Истилоње, ки пас аз издивољ ба вуљуд меоянд, истилоњоти зерин 
дар забонњои тољикї ва ўзбекї мебошанд: «шуй//шавњар//эр (шавњар); 
зан, занак//хотин (зан); домод//куёв (домод), арўс//келин (келин), 
поччо//почча (шавњари хоњарони калонсол), боља//боза (бародару 
келин), авсун// овсин (хушдоман), модарарўс//ќайнона (хушдоман, 
хушдоман ), падаршуй, падарарўс//ќайнота (хушдоман, хусур), ќудо// 
ќуда (хоњарўс), бародаршуй, бародарарўс//ќайнога (бародарус), 
ќайнї//ќайнї (бародарарўс), хоњаршуй, хоњарарўс//ќаинсингил 
(хоњари хурдии шавњар ё зан). 

Дар “Фарњанги тафсирии забони тољикї” истилоњи 
«шуй//шавњар//эр (шавњар) чунин маъноњоро ифода мекунад: «шавњар 

марди зандор, шўй, њамсар, хӯљаин, зављ, њамболишт, мардак» [20, 

с.646]. Дар “Фарњанги тафсирии забони ўзбекї” истилоњи эр (шавҳар) 
собит шудааст: «шахси мард; шавњар, њамсар; далер» [20, с.646]. 

Ин гурўњ, ки бо номњои наздикон ном бурда мешавад, асосан ба 
забони узбакї тааллуќ дорад ва истилоњот аз истилоњоти ду гурўњи 
дар боло зикршуда ба куллї тафовут доранд, яъне вожаи тутинган - 

тутинган ота (+ м); тутинган (+ м); тутинган ӯғли (+ м); чунин шартњо 
дохил карда шудаанд. 

Дар мавриди истилоњот тавзењи зерини истилоњоти хешутаборї 

ва номҳои наздикро зикр мекунад: хешутаборї гуфта, се гурўњи 
истилоњоти дар боло зикршударо дар назар дорем. Дар тарљумаи 

истилоњоти хешутаборї ва номҳои наздик дар забони тољикї маънои 
«калимањои њешутаборї ва номњои наздикон»-ро дорад, яъне маънои 
умумї дорад. 
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Њамин тавр, тањќиќот имкон дод, ки дар василањои луѓавии 

ифодаи љанбаи муњтавои баъзе истилоњоти хешутаборї ва номҳои 
наздик дар забонњои тољикї ва ўзбекї, монандї ва фарќият муайян 

карда шавад. Истифодаи баъзе истилоњоти хешутаборї ва номҳои 
наздик ба забонњои тољикї ва ўзбекї объекти баррасии мустаќилона 
мебошад. 
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СЕЛЬСКИЕ БИБЛИОТЕКИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Одной из важнейших составляющих в комплексе 

маркетинговых мероприятий по продвижению библиотеки является 
реклама. В настоящее время рекламная деятельность в библиотеках 
городских и районных более-менее развита: телевидение присутствует 
почти на всех крупных библиотечных мероприятиях, особенно в 
областном центре – городе Худжанде. Местная периодическая печать 
размещает на своих страницах десятки публикаций о работе 
библиотек. Об университетских библиотеках информация 
размещается на Интернет-сайтах университетов (например, ТГУПБП, 
ХФТУТ). Таким образом, значение развития маркетинговой службы 
в библиотеке на современном этапе развития библиотечного дела 
должно заключаться в практической реализации стремления 
библиотекарей создать позитивный образ библиотечного учреждения 
в глазах многочисленной аудитории, в реальной возможности 
улучшить материально-техническую базу библиотек, а, 
следовательно, и качественный уровень библиотечного 
обслуживания. 

В целом, по всей республике и в частности в Согдийской 
области ставились задачи - сделать библиотеку современной, 
общедоступной, постепенно внедрять автоматизированные 
технологии и открывать электронные библиотеки. Постепенно в 
представлении пользователя и читателя библиотеки складывались 
мнения о том, что библиотечное обслуживание может развиваться 
при помощи использования передовых информационных технологий. 

Пользователям библиотеки необходимо создать условия чтобы 
поиск был удобным, а информация – доступной. Улучшение качества 
обслуживания зависело от внедрения новых автоматизированных 
систем в библиотеках.    
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Каждый год библиотеки ставят себе какую-либо новую задачу в 
зависимости от того,  что особенно важно для читателей в данное 
время. Возьмем, к примеру, сельские библиотеки. Современная 
сельская библиотека реализует такие функции, как образовательная, 
досуговая, развлекательная, самообразовательная, культурно- 
историко-краеведческая, оказывает социальную помощь населению. 
Почти повсеместно можно столкнуться с ситуацией, когда за 
рамками многих бюджетов районных хукуматов остается финансовое 
обеспечение комплектования библиотечных фондов, техническая 
оснащенность, укрепление материальной базы.  

Сельская библиотека по-прежнему продолжает сохранять свою 
системообразующую роль для сельских поселений. Она является 
элементом общей системы библиотечного обслуживания страны, 
перед которым стоит глобальная задача – формирование 
информационной культуры личности в сельской глубинке. Отсюда 
должно возникнуть повышенное внимание к проблемам сельских 
библиотек.  Тем более, что согласно статистическим данным, к 
примеру по Согдийской области1, идет тенденция к уменьшению 
самого количества массовых библиотек в сельской местности: 
(см.табл.) 
Контрольные 
показатели 

1990 1995 2000 2003 2004 2005 

Число библиотек 358 334 315 310 308 302 
Всего книг, 
журналов,тыс.экз.  

1502 1449 1362 1402 1322 1303 

Всего читателей, 
тыс.чел. 

208,1 195,8 153 282,3 413,8 228,3 

Книговыдача, 
тыс.экз. 

2258,4 2119,9 1463,8 1314 1142 1372 

 
В первые год независимости сельские библиотеки находились в 

наиболее тяжелом положении. Ухудшение положения сельских 
библиотек можно было наблюдать отсутствием специализированных 
помещений, библиотеки  находились в частных домах, не 
приспособленных для этого комнатах сельских жителей или в домах 
самих библиотекарей. Старыми и изношенными были  
инвентаризационные фонды.   Особенно  в течение 1991-2000-х гг. 
книжно-журнальные фонды сельских библиотек   сопровождались 
снижением показателей по числу читателей и книговыдаче.   Данное 
обстоятельство свидетельствует о кризисе духовности, охватившем 
всего общества в этот период, который был связан с межтаджикским 

                                                           
1 Статистический ежегодник Согдийской области: (официальное издание) за 2005 
г. – Худжанд, 2006.- С.100. 
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конфликтом 1992-1997 гг.  С 1991 по 2000 гг. количество сельских 
библиотек сократилось на 218 ед. В период с 1991-2000 гг. книжный 
фонд уменьшился более чем на 1,5 млн. ед., количество читателей 
сельских библиотек сократилось на 238 тыс. человек. Так, если в 1991 
г. число выданных экземпляров в среднем на 1 читателя равнялось 11, 
то в 2000 г. - 9 ед. В 1991 г. библиотеками было выдано 8,7 млн. книг 
и периодики, а в 2000 г. сокращается до 5 млн. экз.2 

Такое плачевное состояние наблюдалось и в городских 
библиотеках.  С 1991 по 2000 книжный фонд городских библиотек 
уменьшился более чем на 1 млн. ед. За этот период количество 
читателей библиотек городских поселений сократилось на 213 тыс. 
человек. В 1991 г. библиотеками городских поселений было выдано 
7,4 млн. книг и периодики, а в 2000 г. сокращается на  3,7 млн.  
Уменьшение в 2 раза. Если в 1990 г. число выданных экземпляров в 
среднем на одного читателя равнялось 16, то в 2000 г. - 15 ед.3 

Не затрагивая юридического, организационного, 
экономического аспектов деятельности сельских библиотек, 
остановимся на аспекте идеологическом. Сегодня можно 
констатировать тот факт, что большинство сельских библиотек 
воспроизводит культурные традиции и социальные образы двадцати-
тридцатилетней давности, поскольку основу их фондов составляет 
литература периода «советских времен». Смогут ли в такой ситуации 
современные жители села, в том числе и сельская интеллигенция, и 
представители власти на местах идти в ногу со временем 
сегодняшним? Кадровая политика на селе остается одной из наиболее 
острых проблем современного библиотечного дела. 

В Согдийской области в некоторых центральных городских 
(ЦГБ) и районных (ЦРБ) библиотеках, таких, как ЦГБ городов 
Канибадам, Исфара, Гафуров, Истаравшан, ЦРБ Матчи,  имеется по 
одному компьютеру, которые чаще всего используются не по 
назначению. К 2005 году ни в одной из сельских библиотек не было 
компьютеров и, как следствие этого,  нет выхода в Интернет. 
Значительно уменьшилось число библиотек, имеющих собственный 
транспорт. 

Следует констатировать, что последние десятилетия, связанные с 
началом экономических реформ, внесли в библиотечную 
деятельность новые тенденции. Среди таких тенденций 
маркетинговые, управленческие, проектные концепции развития 
библиотек. Их возникновение стало возможным из-за сложностей 

                                                           
2 Таджикистан: 20 лет государственной независимости: статистический сборник. – 
Душанбе: Шарки озод, 2011. – С.304, 306. 
3 Там же. – С.302, 304. 
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функционирования библиотек в условиях жесткой конкуренции, 
развитию компьютерных возможностей по поиску, обработке, 
хранению информации, отсутствия необходимых денежных средств. 
В этих условиях проектное развитие библиотек рассматривается как 
один из выходов, гарантирующий библиотекам более эффективное и 
целенаправленное решение возникающих проблем и возможность 
концентрации всех имеющихся ресурсов на актуальных целях и 
задачах. Проектное развитие предполагает использование 
библиотеками внебюджетных финансовых поступлений и 
спонсорских взносов. Любой проект – это комплекс взаимосвязанных 
работ, для выполнения которых выделяются соответствующие 
ресурсы и устанавливаются определенные сроки. Проект – это 
разовая деятельность, которая: 

 имеет конечную цель и промежуточные задачи; 

 производит четко обозначенный конечный результат, который 
может быть оценен; 

 состоит из последовательных взаимосвязанных работ; 

 использует ограниченное количество ресурсов: финансовых, 
информационных, временных; 

 имеет обозначенные временные рамки (дату начала и 
окончания работ). 

Кроме того, работа над проектами требует от библиотекарей 
специальных умений и навыков, знания иностранных языков и 
компьютерной техники, овладения технологиями маркетинга и 
рекламы, желания поднять библиотечное обслуживание на более 
высокий уровень. Библиотечный проект является плановым 
документом, который охватывает одну проблему и детализирует 
задачи, которые помогут ее решить. Целью разработки проекта 
является решение конкретной проблемы с помощью дополнительных 
финансовых средств, которых нет у библиотеки, но которые могут 
быть получены от грантодателей, дарителей либо по каналам 
спонсорской помощи. Одной из форм финансирования библиотечных 
проектов являются гранты. Идея библиотечного проекта должна 
быть оригинальной, новаторской, необходимой обществу и 
библиотеке, реализуемой силами библиотечного персонала. 
       Следующий пример может проиллюстрировать проектную 
деятельность как внедрение новых форм работы библиотеки 
им.Т.Асири города Худжанда. 
Начиная с 1995 года до настоящего времени (2009 г.) в Областной 
публичной библиотеке им. Т.Асири было реализовано 3 проекта4: 

                                                           
4 Умарова М.  А.К.Каландаров Материалы беседы и анкетирования. Рукопись. – 
Худжанд, 2012 
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- проект сохранности рукописи «Абдукадыр Бедил. Диван» на CD 
диск, поддерживаемый Фондом Сороса (2003); 
- мегапроект «Пушкинская библиотека», при поддержке Фонда 
Сороса, Институт «Открытое общество» 
- создание Американского уголка (2005); 
- проект «Создание тефлокабинета для слепых и слабовидящих детей» 
(2009 г.), при поддержке Фонда Евразия.  
В результате проектной деятельности произошло: 

 пополнение фондов библиотеки традиционными 
документами (Фонд Сороса); 

 пополнение фондов библиотеки электронными документами – 
поступило  30 дисков, на которых собрано более 90 тысяч 
книг справочного и художественного содержания, а также 
произведения изобразительного искусства и музыки; 

 автоматизация библиотечно-библиографических процессов; 

 проведение конференций, семинаров и других мероприятий; 
участие в Международных региональных конференциях и семинарах.
  

В «Государственной Программе развития библиотечного дела в 
Республике Таджикистан на 2006-2015 годы» в Плане мероприятий 
большое внимание уделяется развитию маркетинговой службы в 
библиотеке. 

В последующие годы фонд библиотек ЦБС г. Худжанда 
составила: в 2005 году - 151644 экз. книг, в 2010 – 138114 экз. книг5.   

Практика показывает, что оптимизировать деятельность 
библиотек невозможно без знания и использования  принципов 
маркетинга. Планирование маркетинга помогло бы библиотекам 
выбрать перспективный путь развития, наиболее эффективно 
распределить ресурсы. Изучение деятельности конкретных библиотек 
Согдийской области, а именно Областной публичной библиотеки 
им.Т.Асири, Областной детской библиотеки, показало, что ни в 
одной из этих библиотек нет плана маркетинга. А ведь именно этот 
план позволил бы сделать более точный анализ ситуации и определил 
бы стратегию, позволил бы сформировать тактические задачи, 
произвести правильный расчет бюджетных ассигнований. Анализ 
ситуации позволяет выявить потенциальных клиентов библиотеки, их 
информационные и читательские потребности, мотивацию 
посещений, а также удобны ли  часы работы библиотеки для 
читателей, насколько комфортны условия в библиотеке. Судя по 

                                                                                                                                                                      
 
5 Дањ соли фаъолияти китобхонањо/ Мураттиб: А. Каландаров. –Хуљанд, 2014. –
С.24. 
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отчетам районных библиотек Согдийской области, предоставляемых 
в управление культуры, ни в одной из библиотек не внедрены новые 
выгодные услуги. При условии, что есть маркетинговый план, можно 
было бы просчитать все затраты и выгоды, связанные с внедрением 
новых услуг, ведь хорошо «раскрученные» услуги дают средства не 
только для своего нормального функционирования, но и для 
развития других. 

В Согдийской области библиотека им. Т. Асири была 
переименована в начале 2000 годов в публичную. Публичные 
библиотеки должны принадлежать всем жителям, поэтому готовы 
работать не только с приходящими читателями, но  давать 
информацию по телефону. Никто не имеет права сначала попросить 
записаться. А библиотекари должны понимать, что они наемные 
служащие, призванные обслуживать народ. Между тем после 
переименования областной библиотеки им. Т.Асири в публичную 
мало что изменилось в функционировании библиотеки. Сохранилась 
старая философия: в библиотеке продолжают считать читателя 
гостем, а библиотекари выступают в роли хозяев. До сих пор в 
библиотеках поток читателей делится на взрослых и детей. Опыт 
работы зарубежных библиотек частных и общественных, например, 
изученный во время поездки таджикских библиотекарей, среди 
которых были и представители библиотек Согдийской области, в 
США (штат Небраска, города Линкольн и Вашингтон), говорит об 
обратном. Детей в подлинные публичные библиотеки записывают 
гораздо раньше, чем это происходит у нас: их приносят на руках 
мамы и папы. Именно здесь, они впервые в жизни знакомятся с 
книгой, видят буквы, учатся читать. Надо сделать так, чтобы ребенок 
мог войти в любую библиотеку.  Надо создать для него условия в 
каждой библиотеке. 

В настоящее время библиотеки открыты тогда, когда это удобно 
сотрудникам. Считается, что для обслуживания читателей с утра до 
вечера нужен большой штат. Но в подлинно публичных библиотеках 
читатели работают сами, приходя в свою библиотеку, в помещении 
которой они хорошо ориентируются. 

На пути к публичной библиотеке надо еще многое сделать, 
прежде всего, в сознании самих библиотекарей. Многие, 
возвратившись из зарубежных поездок, даже не пытаются внедрять 
изученный опыт своих коллег, и продолжают работать в своей 
публичной, но на самом деле, традиционной массовой библиотеке. 

Таким образом, книга, собирание книг, библиотечный фонд 
являются ключевыми понятиями, определяющими сущность 
библиотеки. В 80-90-2010-е годы в этом, наиболее устоявшемся, 
направлении библиотечной деятельности происходили и происходят 
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существенные изменения. Современные технологии позволяют 
библиотекам значительно расширить состав фондов за счет новых 
носителей информации, предоставляют возможность доступа к 
виртуальной библиотеке. И все-таки основой для удовлетворения 
потребностей в информации остаются реальные местные фонды и 
традиционные носители информации, то есть книги. Механизм 
комплектования и, соответственно, требования к работе 
комплектатора не остаются неизменными, они во многом находятся 
под влиянием внешних обстоятельств, главным среди которых 
являются состояние книгоиздания и объемы финансирования на 
обновление фонда. Экономия средств и одновременно максимально 
возможная степень удовлетворения потребностей пользователей – 
общая задача всех комплектаторов.  

Сохранность библиотечных фондов – это общая проблема для 
всех библиотек и сотрудников самых разных отделов – так или иначе 
она решается на всем пути книги к читателю. Обеспечить 
сохранность библиотечных фондов как части культурного наследия, 
фондов, являющихся духовным и материальным богатством, и 
информационным ресурсом страны, возможно при развитии 
следующих направлений деятельности:  

- Обеспечение нормативных условий хранения библиотечных 
фондов. 

- Организация комплексной системы безопасности 
библиотечных фондов. 

-Проведение целенаправленной политики в сфере сохранения 
библиотечных фондов в процессе их использования. 

- Создание системы единого общегосударственного учета 
библиотечных фондов. 

«Под формированием понимают создание, постоянное развитие 
библиотечного фонда и поддержание его в рабочем состоянии».6  

Основные тенденции и перспективы развития библиотек в 
Республике Таджикистан заключалось в поэтапном вхождении в сеть 
мирового библиотечно–информационного обслуживания. В 
основном начиная с 2006 года ведущие и массовые библиотеки 
Согдийской области стали создать свои странички в Интернете.  

С привлечением собственных средств, при поддержке со 
стороны государств и международных организаций велась работа по 
разработке автоматизированных информационных систем, 
организации электронных библиотек. Некоторые библиотеки 
получили доступ к международным базам данных. Это привело к 
расширению сфер услуг, предоставляемых библиотеками населению. 

                                                           
6 Столяров  Ю.Н. Библиотечный фонд: Учеб. – М.: Кн. Палата, 1991. – 271 с 
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Специалисты библиотек повышают свои знания на курсах 
повышении квалификации, в летних школах библиотечных 
работников, а также участвуя семинарах, круглых столах, а также в 
международных библиотечно- информационных конференциях. 
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МУОМИЛОТИ ОЗОД ҲАМЧУН ШАКЛИ  

МАЪМУРИКУНОНИИ ГУМРУКӢ 
 

Маъмурияти муосири гумрукӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фаъолияти субъектҳое мебошад, ки бевосита дар соҳаи гумрук 
ваколатдоранд. Хусусияти фаъолияти субъектњо ин татбиќи маќсад 
ва вазифањои марбут ба интиќоли самаранок ва босифати мол аз 

сарњади гумрукї мебошад. Дар шароитҳои маъмурияти гумрукӣ 

барои ба даст овардани ҳуқуқи иҷозати мол аз санҷишҳои дахлдор 

гузашта, пардохтҳои гумрукиро пардохт намуда, ҳуҷҷату маълумоти 

зарурро пешниҳод кардан зарур аст. 

Иҷозати мол амали мақомоти гумрук мебошад, ки ба декларант 

имкон медиҳад, ки молро тибқи расмиёти арзшуда истифода барад. 

Ҷараёни тӯлонии танзими фаъолияти маъмурияти гумрукӣ масъалаи 
такмили технологияи фаъолияти гумрукиро талаб мекунад, ки яке аз 

он бақайдгирии автоматиро талаб менамояд. 

Технологияи бақайдгирии автоматӣ ин иҷрои раванди 

декларатсиякунонӣ бо истифода аз Интернет мебошад. Ин 

технология ҳузури бевоситаи намояндаи гумрукро талаб намекунад. 

Барномаи компютерӣ мавҷудияти ҳама маълумоти пешниҳодшуда, 

инчунин дурустии онҳоро тафтиш мекунад. Дар оянда, агар ҳамаи 

шартҳо риоя карда шаванд, пас декларатсия ба таври худкор ба қайд 
гирифта мешавад. Ин декларатсия барои назорат ба нозири гумрук 
фиристода мешавад. Системаи иттилоотии маќоми гумрук 
декларатсияи электрониро мустаќилона ба ќайд мегирад ё 
баќайдгирии онро рад мекунад [4]. 

Технологияи озодкунии автоматӣ: системаи иттилоотӣ ба таври 

худкор мувофиқати шартҳои ҷойгиркунии молро таҳти расмиёти 

гумрукӣ, инчунин риояи мамнуъ ва маҳдудиятҳоро муайян мекунад. 

Дар сурати риоя шудани ин шартҳо, системаи иттилоотӣ рамзи 

таснифоти мол, арзиши гумрукӣ, кишвари истеҳсоли мол, саривақтии 

пардохти боҷҳои гумрукӣ ва ғайраро тафтиш мекунад. 

Дар баробари ҳамаи ин санҷишҳо масъулияти системаи 

иттилоотӣ мониторинги декларатсияи гумрукиро оид ба хавфҳои 

эҳтимолӣ, ки имкон медиҳад, эҳтимолияти вайрон кардани 

қонунгузории гумрукро истисно кунад, дар бар мегирад. Бо истифода 

аз ин технология, мундариҷаи ҳар як майдони декларатсия бояд ба 
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меъёрҳои муайян ҷавобгӯ бошад ва дорои маълумоте бошад, ки ба 

ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда мувофиқат кунад [5]. 

Ҳангоми истифодаи технологияи бақайдгирии автоматӣ ва 

иҷозати автоматӣ шартҳои зерин бояд ба назар гирифта шаванд: 

1) истифодаи ҳуҷҷатҳои электронӣ аз ҷониби иштирокчиёни 

фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва мақомоти давлатӣ; 

2) мавҷудияти системаи иттилоотие, ки ҳамкории байни 

иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва мақомоти гумрук дар 

вақти воқеӣ имкон медиҳад; 

3) мавҷудияти декларатсияи дуруст пуркардашуда, инчунин 

риояи шартҳои бақайдгирӣ; 

4) мавҷудияти системаи самараноки идоракунии хавфҳо. 

Инчунин, дар раванди истифодаи ин технологияҳо масъалаҳои 

мушкиле ба миён меоянд, ки усули автоматии иҷозати мол ва ҳам ба 

қайдгириро имкон намедиҳад.  

Муаммои асосӣ бо татбиқи таҳлили ҳамаҷонибаи молрасонӣ, 

муайян кардани шартҳои «хавф»-и ками таҳвил, инчунин ҷустуҷӯ ва 

татбиқи муносибати зарурӣ нисбат ба иштирокчиёни муносибатҳои 

тиҷоратӣ алокаманданд. Бо ҳалли мушкилоти асосӣ ва таъсиси 

пойгоҳи муассир он имкон медиҳад, ки система ба сатҳи нави 

фаъолият бирасанд ва автоматикунонии равандҳои назорати 
гумрукиро таъмин намояд. 

Инчунин, яке аз масъалаи мубрам — технологияи аз масофаи 

дур баровардани мол ёдовар шавем. Ин технология пешниҳод ва 

барасмиятдарории декларатсияро дар мақомоти гумруки дохилӣ дар 

назар дорад, вале ҳамзамон худи назорати гумрукӣ дар мақоми 

гумруки сарҳадӣ сурат мегирад. Бартариҳои ин технология инҳоянд: 

сабук намудани инфрасохтори нақлиётӣ, ҳамоҳангсозии раванди 

назорати гумрукӣ, оптимизатсияи ҷараёни логистикӣ ва ғайраҳо 
мебошад [1].  

Ин технологияҳои назорат аз як тараф гарон ҳам ҳастанд, 

албатта, онҳо эътимоднокиро кафолат намедиҳанд, зеро дар бозор 

мавҷудияти моли барои воридот манъшуда, инчунин эҳтимоли 

декларатсияи бардурӯғ вуҷуд дорад [6].  

Инкишофи идораи гумрукиро душвориҳо ва муаммоҳои 

гуногуни маъмурию сиёсӣ маҳдуд мекунад. Ба онҳо ин гуна 

муаммоҳоро шомил кардан мумкин аст: сарфи вақти соҳаи бизнес ва 

фишори доимӣ барои ситонидани пардохтҳои гумрукӣ, мусоидат ба 

тиҷорат, ҳадафҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва амнияти миллӣ, инчунин тағйир 

додани сарбории корӣ ва ғайраҳо. 
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Илова бар ин, маъмурияти гумрукӣ бояд ҳарчи бештар 

системаҳо ва расмиёти худро бо шабакаҳои мураккаби глобалии 

логистикӣ, ки аз ҷониби операторони тиҷорати байналмилалӣ ва 

нақлиёт истифода мешаванд, муттаҳид созанд. Барои мубориза бо ин 

мушкилот ҷомеаи байналмилалии гумрукӣ истифодаи технологияҳои 

иттилоотиро ҳамчун воситаи баланд бардоштани самаранокӣ ва 

самаранокии ташкилию амалиётӣ баррасӣ мекунад. 

Маъмурияти гумрукӣ дар кишварҳои гуногун имрӯзҳо 

дараҷаҳои гуногуни автоматизатсияро барои дастгирии вазифаҳои 

асосии гумрукӣ, аз қабили коркарди декларатсияи мол, арзёбии 

даромад, ҷамъоварии даромад, идоракунии хавфҳо ва ҳисоботдиҳии 

идоракунӣ истифода мебаранд [3]. 

Маъмурияти гумрукиро дар маҷмуъ ва шаклҳои таркибии он, 

инчунин дар самтҳои асосӣ такмил додан зарур аст: 

1) Татбиқи назорате, ки бо мақсадҳои буҷетӣ дар марҳилаҳои пеш 

аз воридоти молҳо ва баъд аз баровардани онҳо барои истеъмоли 

дохилӣ сурат мегирад; 

2) Пайваста иваз кардани назорати ҷисмонӣ; 

3) Муқаррар намудани назорати ҳамаҷониба аз болои ҳаракати 

молҳо ва муомилот бо онҳо аз лаҳзаи воридот то истеъмоли ниҳоӣ ё 
фурўши чакана; 

4) Ҷудо кардани вазифаҳои назорати фискалӣ ва ғайрифискалӣ ва 

аз нав тақсим кардани онҳо дар байни мақомоти назоратӣ. 

Воситаҳои пешниҳодшудаи танзими маъмурияти гумрукӣ 

камбудиҳоро дар сохтори мақсадноки равандҳои бизнес барои ҳамаи 

иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷӣ бартараф хоҳанд кард 
[2]. 

Дар раванди такмили маъмурияти гумрукӣ натиҷаҳои зерин ба 
даст оварда мешаванд: 

1) ихтисори муҳлати иҷозати мол; 

2) баланд бардоштани шаффофияти қарорҳои қабулнамудаи 

мақомоти гумрук; 

3) кам кардани хароҷоти маъмурӣ барои шахсони ҳуқуқӣ; 

4) зиёд намудани ситонидани боҷҳои гумрукӣ ва андоз. 

Маъмурияти гумрукӣ, пеш аз ҳама, фаъолияти системаи 

ташкилии идоракунии гумрукӣ мебошад, ки аксар вақт дар моҳияти 

худ воситаи танзими вазифаҳои танзимкунанда ва фискалии 

мақомоти гумрук мегардад. 

Фаъолияти системаи идоракунии гумрукӣ ба баланд 

бардоштани эътимоднокӣ ва сифати ҳамлу нақли сарҳадӣ, инчунин 
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коҳиш додани сатҳи вайронкунии қоидаҳои гумрукӣ мусоидат 
мекунад. 

Танҳо дар амал ҷорӣ намудани технологияҳои нави 

барасмиятдарории гумрукӣ идоракунии гумрукиро дар мақомоти 

гумруки кишвари мо беҳтар мегардонад. 

Ҳамин тариқ, самаранокии маъмурияти гумрукӣ аз қабули 

қарорҳои аз ҷиҳати касбӣ салоҳиятдор аз ҷониби шахсони 

мансабдори мақомоти гумрук вобаста аст, ки ба вақти барои 

барасмиятдарории босифати гумрукӣ ҷудошуда, барои 

барасмиятдарории мол ва воситаҳои нақлиёт мусоидат мекунанд. 

Маълумоте, ки дар раванди барасмиятдарории гумрукӣ ҷамъ 

мешавад, ба мақомоти гумрук дар сатҳҳои гуногуни роҳбарӣ имкон 

медихад, ки қарорҳои заруриро қабул кунанд, ки минбаъд ба 

фаъолияти мақомоти гумрук таъсир мерасонанд. Дар навбати худ, ин 

нишондиҳандаҳо ҳам ба интиқоли гузаргоҳҳо ва ҳам ба ҷамъоварии 

боҷҳои гумрукӣ ва пур кардани буҷети давлатӣ бевосита таъсир 

мерасонанд. Маҳз такмили системаи маъмурияти гумрукӣ сифати 

хизмати гумрукиро беҳтар намуда, вақти баровардани молҳоро кам 
мекунад. 
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ТАЪСИРИ АЊЗОБУ СОЗМОНЊОИ ИСЛОМИИ ПОКИСТОН 
ДАР АФЃОНИСТОН ВА ЉУМЊУРИЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ  

 
Яке аз мушкилоти асосие, ки пас аз фурўпошии Иттињоди 

Шӯравї љумњурињои Осиёи Марказї ба он рў ба рў гардиданд, пеш аз 
њама аз љониби давлатњои манфиатхоњ, ба мисли ИМА ва кишварњои 

њампаймонаш дар чањорчӯбаи  НАТО ва бо истифода аз чунин 
кишварњои исломї ба мисли Арабистони Саудї ва  Љумњурии 
исломии Покистон хостанд, дар ин минтаќаи њассоси геополитикї 
мавќеи худро устувор намуда, онро ба доираи нуфузи хеш кашанд. 
Чунин сиёсати кишварњои Ѓарб тањрикбахши оѓози фаъолияти 
густардаи Љумњурии исломии Эрон дар ин минтаќа гардид ва ин 
кишвар нахустин шуда сафорати худро дар соли 1992 дар Душанбе 
боз намуд. 

Ќобили зикр аст, ки барои расидан ба њадафњои геополитикии 
хеш ИМА ва кишварњои њампаймонаш, пеш аз њама аз ањзобу 
созмонњои экстремистии Покистон, ки аксарияти кулли онњо дорои 
макотибу мадориси худ мебошанд ва аз тарафи ИМА ба воситаи 
Арабистони Саудї маблаѓгузорї карда мешаванд, истифода 
менамоянд.   

Бояд хотирнишон сохт, ки дар давраи нав ба даст овардани 
истиќлолияти давлатї дар соли 1947 дар Покистон ањзобу созмонњои 
экстремистию террористии исломї вуљуд надошт ва дар њудуди он 
њамагї 190 мадрасаи исломї мављуд буд, ки онњо имконияти љалби 
доираи васеи талабагонро надоштанд. Дар он давра сатњи 
саводнокии ањолии ин кишвар њамагї 13 % ташкил медод. Феълан 
Љумњурии исломии Покистон бо беш аз 185 млн. ањолї ба яке аз 
калонтарин кишварњои љањони ислом табдил ёфта, ба туфайли 
андешидани чорањои мушаххас дар соњаи маориф имрўзњо сатњи 
саводнокии мардуми он ба 50, 5% ва мутаносибан миёни мардон ба 
62% ва занон ба 38% расонида шудааст. Дар навбати худ сатњи 
саводнокии ањолии шањрнишин 70% ва дењот 30% ташкил медињад [4, 
С. 5]. 
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Њамзамон, бояд ба ин нукта ишора фармуд, ки њоло тибќи 
маълумоти расмї дар Покистон 169087 мактабњои ибтидої бо 19, 92 
млн хонанда, 19180 мактабњои миёнаи нопурра бо 4, 28 млн. хонанда 
ва 13108 мактабњои миёнаи пурра бо 1, 79 млн. хонанда фаъолият 
доранд. Инчунин, дар Покистон 68 донишгоњ (аз љумлаи онњо 28 
донишгоњи хусусї) амал менамоянд, ки онњо 1, 1 млн. донишљўёнро 
ба тањсил фаро гирифтаанд. Аммо ин миќдор макотибу донишгоњњо 
наметавонанд дар ин кишвар тамоми ниёзмандонро ба донишомўзї 
фаро гиранд ва аз ин рў, дар 40 – 50 соли охир шумораи мадориси 
исломї низ ба маротиб афзуд [4, С. 6]. 

Ќобили зикр аст, ки давлати мусулмонї будани Покистон дар 
конститутсияњои солњои 1956, 1962 ва 1973 ќабулнамудаи ин кишвар 
махсус таъкид гардида бошад њам, аммо то ба сари ќудрат омадани 
генерал Зиёулњаќ дар соли 1977 сиёсати дохилию хориљии он њамчун 
давлати дунявї тибќи стандартњои ѓарбї ба роњ монда шуда буд. 
Аммо Зиёулњаќ хост, ки исломро њамчун њимоятгари манфиатњои 
сиёсии худ истифода намояд ва мањз бо ибтикори ў дар соли 1978 дар 
асоси сиёсати нави миллї дар соњаи маориф Кумитаи исломисозии 
соњаи маориф ташкил карда шуд, ки чунин сиёсат бидуни шубња дар 
навбати худ тањрикбахши ташкил ва ташаккули њизбу созмонњои 
бешумори исломї дар ин кишвар, балки дар тамоми минтаќа гардид.  

Лозим ба ёдоварист, ки омили дигаре, ки ба рушду тавсеаи 
ањзобу созмонњои экстремистї дар Покистон такони љиддї бахшид, 
табаддулоти давлатии моњи апрели соли 1977 дар Афѓонистон ва 

вуруди нерўњои мањдуди артиши шӯравї дар моњи декабри соли 1979 
ба ин кишвар буд,  ки он на танњо боиси бархўрди шадиди идеологии 

ИМА ва кишварњои њампаймонаш бо Иттињоди Шӯравї, балки ин 

вазъият, инчунин барои онњо бањонае барои ташкили гурӯњњои 
љињодии мубориза ба муќобили «идеологияи бехудої» гардид. Мањз 
дар њамин давра шумораи мадориси исломии Покистон ба маротиб 
афзуда, аллакай дар ибтидои солњои 2000 дар ин кишвар беш аз 45 
њазор мадрасањо амал менамуданд, ки дар онњо садњо њазор 
талабагон ба тањсил фаро гирифта шуда буданд[6, С. 168].  

Бо маќсади амалисозии њадафњои хеш, яъне гирифтани пеши 

роњи ба доираи нуфузи Иттињоди Шӯравї ворид гардидани 
Афѓонистон, ИМА ва кишварњои Ѓарбї бо истифода аз Арабистони 

Саудї Покистонро ба пойгоњи дастањои мусаллањи зиддишӯравї 
табдил доданд. Бо ин маќсад онњо, пеш аз њама аз талабагони 
мадориси динии ин кишвар, ки ќисме аз онњо аз љониби Арабистони 

Саудї, ки њанўз то вуруди нерӯњои артиши шӯравї ба Афѓонистон 
маблаѓгузорї мегардиданд, мавриди истифода ќарор дода шуданд. 
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Ба ин дастањои мусаллањи зиддишӯравї Хадамоти байниидоравии 
дастгоњи љосусии Покистон роњбарї менамуд [4, С.164]. 

 Бояд хотирнишон сохт, ки гарчанде ки дар зери фишори 

Америка њанўз дар соли 2005 кӯшиши њукуматдорони Покистон 
барои сабти ном ва ба зери назорат гирифтани мадориси исломии ин 
кишвар бе натиља анљом ёфт. Ба ќавли баъзе аз коршиносон барои 
амалї гардидани ин њадаф, пеш аз њама Иттињоди мадориси исломї 
ва ањзобу созмонњои исломии сиёсии ин кишвар халал ворид сохта ва 
онњо барои пеши роњи сабт ва хориљ намуданни талабагони 
кишварњои хориљї монеа эљод намуданд[3, С.53].  Зеро аз наздик ба 
45 њазор мадориси исломии имрўз дар Покистон мављуд буда, 15% 
онњо марбут ба ин ё он њизбу созмонњои экстремистии исломї 

мебошанд, ки мубаллиѓони онњо дар тавсеаи идеологияи ин гурӯњњо 
дар кишварњои минтаќа  наќши калидиро доро мебошанд [3, С,53].  

Њамзамон, бояд ба ин нукта ишора фармуд, ки дар кори тавсеаи 
экстремизм ва ифротгарої на танњо дар кишварњои Осиёи Марказї, 
балки мамлакатњои дигари љањони ислом љойгоњи махсусро 2715 
мадориси вилояти Панљоб, 356 мадориси Лоњур, 154 мадориси 
Гуљаранвол, 186 мадрасаи Равалпиндї, 124 мадориси Файсалобод, 
164 мадориси Саргудха, 363 мадориси Мултон, 397 мадориси Дираи 
Ѓозихон, 968 мадориси Бахавалпур ва ѓ. ишѓол менамоянд. 
Мутаносибан шумораи талабагон дар вилояти Панљоб 25315 нафар, 
Гуљаранвол 17437 нафар, Равалпиндї 19358 нафар, Файсалобод 11300 
нафар, Саргудха 14255 нафар ва Мултон 23540 нафарро ташкил 
менамуд, ки ин шумора дар солњои охир рў ба афзоиш мебошад[3, 
С.58]. Дар ин мадорис дар баробари талабагони покистонї, инчунин 
толибон аз кишварњои дигари Шарќи Наздику Миёна, Љанубу 
Шарќии Осиё, Арабистони Саудї ва кишварњои ИДМ ба тањсил 
фаро гирифта шудаанд. Фаъолияти аксарияти кулли мадориси 
вобаста ба ин ё он созмони террористию экстремистї аз љониби 
ИМА аз тариќи Арабистони Саудї маблаѓгузорї карда мешаванд ва 
мањз бо дастгирии онњо ба барномањои мадориси фавќуззикр 
машѓулиятњои низомї ва тарзи истифодаи силоњњои мухталиф ворид 
карда шудааст[5, С.10]. 

Бояд ба ин нукта ишора фармуд, ки дар охири солњои 90 асри 
гузашта ва ибтидои солњои 2000 аксарияти кулли талабагони 
хориљии мадориси Покистонро шањрвандони Афѓонистон ташкил 
медоданд.  Масалан, дар мадориси вилоятњои њаммарз бо 
Афѓонистони Покистон 900 нафар шањрвандони ин кишвар тањсил 
намуда, њамзамон аз 778 талабагони Донишгоњи байналмилалии 
исломї 237 нафар низ шањрвандони Афѓонистон, 107 нафар 
шањрвандони Бирма, 37 нафар аз Индонезия, 130 нафар аз Малдиви, 
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155 нафар аз Арабистони Саудї ва 21 нафар шањрвандони Таиланд 
буданд[3, С. 50] . 

Њамзамон, аз рўи маълумотњои сањењи дар даст буда, аз 55 
талабагони мадрасаи Арабияи Нукрияи Равалпиндї 33 нафарашон 
шањрвандони Филлипин, Малайзия, Таиланд Индонезия, 12 
нафарашон шањрвандони Ќазоќистон ва боќимонда шањрвандони 
Узбекистон, Ќирѓизистон ва дигар кишварњои ИДМ ташкил 
медоданд[3,С.50]. 

Ќобили зикр аст, ки њаракати «Толибон»  мањз дар чањорчӯбаи 
њамин мадрасањое, ки дар зери нуфузи ин ё он њизб ва њаракатњои 
исломї ќарор доштанд ва инчунин, аз љониби Арабистони Саудї 
маблаѓгузорї мегардиданд, пайдо шуда ва дар муддати панљ соли 
њокимияташон дар Афѓонистон ин кишварро ба мењвари терроризми 
љањонї табдил доданд. Пас аз торумори њаракати «Толибон» дар 
Афѓонистон, аниќтараш барканор намудани онњо аз сари ќудрат дар 
ин кишвар ИМА ва кишварњои њампаймони ў дар НАТО кўшиши 
истифода намудани аъзоёни ин гурўњро, ки баромадашон аз Осиёи 
Марказї, бахусус аз Тољикистону Ўзбекистон буданд, бо маќсадњои 
ѓаразноки худ истифода намоянд. Њамин тавр, пас аз сари ќудрат 
рондани њаракати «Толибон»  «…намояндагони ИМА бо роњбари 
Њаракати исломии Ўзбекистон Тоњир Юлдош мулоќот доир 
намуданд. Ин мулоќотњо дар њудуди пойгоњи низомии америкоињо 
чанде пеш аз њодисањои маълуми моњи майи соли 2005 дар Андиљон 
доир гардида буданд. Баъзе коршиносони масоили сиёсї ба ин 
назаранд, ки ИМА метавонад дар  њолатњои муайян онњоро барои 
фишор ба баъзе кишварњои Осиёи Марказї истифода намояд [1, С. 
51]. 

Бо назардошти хатари муҳассилини чунин мадорис барои суботу 
оромї дар кишвар Љумњурии Тољикистон њанўз дар соли 2002 70 
нафар донишљўёни чунин мадорисро, ки ѓайриќонунї дар Покистон 
тањсил доштанд, ба ватан баргардонида буд.  Аз ин рў, бо 
назардошти ањамияти ин мавзўъ Президенти мамлакат, муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба падару модари чунин донишљўён мурољиат 
намуд, хоњиш намуда буд, ки фарзандони худро аз мадориси 
кишварњои исломї баргардонанд. Ў аз љумла, ба падару модарони 
чунин донишљўён таъкидан гуфта буд, ки шумо гумон накунед, онњо 
дар он љо мулло мешаванд, ё онњо террористу ифротгаро 
мегарданд[2, С.1]. 

Њамин тавр, пас аз даъвати Президенти мамлакат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар соли 2010 аз мадориси Покистон 270 нафар ва 
аз донишгоњи «ал-Азхар» - и Миср беш аз 100 нафар  донишљўёни 
тољик ба ватан баргардонида шуда, дар донишгоњњои кишвар ба 
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омўзиш фаро гирифта шуданд, ки ин омил хатари гароиши онњоро ба 
ањзобу созмонњои экстремистию бунёдгаро аз байн бурд. 
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ВОПРОСЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ 
ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ АВТОНОМИИ 

 
Вопросы сельского хозяйства занимали особое место в 

деятельности государственных и революционных комитетах и 
партийных органах, в первые два года образования Таджикской 
АССР,  которые брали на себя всю полноту ответственности  власти в 
республике.  

Для повышения сельского  хозяйства  в аграрной республике 
были созданы Наркомат земледелия, Главное управление водного 
хозяйства, Государственный сельскохозяйственный склад и Государ-
ственный семенной фонд. С этой целью в начале 1925г. в составе 
представителей от Ревкома, ряда государственных учреждений и 
общественных организаций был образован Центральный посевной 
комитет в задачу, которой входило  организация и проведения 
сельскохозяйственных работ. 

Контроль  за правильным использованием отдельной категории 
земель, то есть  вакуфных земель, были переданы в ведение Главного 

https://regnum.ru/news/cultura/1344993.html
http://kazanalytics.kz/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0/
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вакуфного управления.  
Главной задачей всех государственных  и партийных органов, 

ведавших вопросами сельского хозяйства в первых парах,  являлась 
ликвидация послевоенной разрухи и оказание материальной помощи 
дехканству, поскольку собственные материальные ресурсы 
республики были ограничены, огромное содействие в решении этих 
задач оказало Советское государство. За счет ассигновании из 
бюджета Союзного государства наиболее пострадавшие от неурожая 
районы Восточной Бухары, и Горно-Бадахшанской автономной 
области дехканские хозяйства получили продовольственную, 
семенную и денежную ссуды. Население этих районов  как наиболее 
пострадавших в годы гражданской войны и испытавшей большие 
продовольственные трудности, на два года освобождались от уплаты 
сельскохозяйственного налога (население ГБАО не облагалось 
налогом и в последующие годы). 

Новая -  советская власть приняла действенные меры о 
возвращении на родину граждан, которые в годы гражданской войны 
вследствие заблуждения или принуждения со стороны басмачей 
эмигрировали на территории Афганистана. С этой целью в декабре 
1924г. Ревком Таджикской АССР выступило с обращением к 
трудовым дехканам-эмигрантам, желающим вернуться на родину и 
заняться мирным трудом, которым было гарантированно 
государственная  поддержка в хозяйственном устройстве. [1]  

В апреле 1925г. при Ревкоме была создана Центральная 
комиссия по оказанию помощи реэмигрантам,  положение 
эмигрировавших в Афганистан дехкан было слишком тяжелым. 
Афганское правительство выделяло им самые плохие земли, а за их 
пользования установило высокую арендную плату. Кроме того они 
платили также налоги в пользу бывшего бухарского эмира. Несмотря 
на то, что  эмигрантская верхушка причиняла им всяческие 
препятствия для возвращения на родину, и в связи с трудностями на 
чужбине и доходившими слухами об оказании Советской власти 
помощи трудовому дехканству с конца 1925г. они  начинают 
возвращаться в родные села. Кроме того афганские чиновники при 
переходе границы отбирали у них скот и все имущество.[2]  

 Таким образом,   число  зарегистрированных реэмигрантов за 
1925-1927гг. достигало около 40 тыс. человек, или до 7 тыс. хо-
зяйств.[3] В то же время союзное правительство предоставило на их 
устройство кредит в размере 600 тыс. рублей.[4] Из полученного 
кредита каждое хозяйство реэмигрантов получило участок земли и 
безвозвратную денежную ссуду на приобретение рабочего скота и 
сельхозинвентаря, на оборудование кибитки и мелкое домашнее 
хозяйство. 
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Большинство реэмигрантов оседало в Курган-Тюбинской 
области, где в наличие имелось много свободной земли, постепенно 
орошаемой и вводимой в сельскохозяйственный оборот. 

Восстановление сельского хозяйства было неотделимо и от 
решения самого насущного вопроса в жизни аграрного сектора. 
Поэтому в резолюции октябрьского (1927г.) объединенного Пленума 
ЦК и ЦК ВКП(б) «О работе в деревне» говорилось: «Диктатура 
пролетариата в СССР меняет коренным образом условия, а 
следовательно, и ход развития сельского хозяйства, создавая прин-
ципиально иной тип развития аграрных отношений, иной тип клас-
совых перегруппировок в деревне и иное направление в развитии 
хозяйственных форм».[5]  

Пленум указал, что она направлена к тому, чтобы «поддержать 
всеми доступными мерами бедные и средние слои населения и – в 
зависимости от условий, по разному - ограничивать 
эксплуататорские стремления сельскохозяйственной буржуазии». [6] 

Таким образом,  определяя политику Советского государства по 
отношению к различным слоям  таджикского кишлака. 
Незаконченная мысль  

Эти принципиальные указания октябрьского Пленума, затем 
нашли отражение и в решениях ХV съезда ВКП (б), которые 
ориентировали партийную организацию республики в проведении 
социальных, а также с учетом его специфики аграрных 
преобразований в таджикском кишлаке. 

Следует отметить, что в отличие от центральной России и даже 
большинства других районов Средней Азии своеобразие Таджикской 
АССР состояло в ее крайне экономической отсталости, 
существование глубоких феодальных пережитках, политической 
незрелости трудовых слоев населения, их сильной идеологической и 
экономической зависимости от байства и духовенства. 

В таких условиях приходилось  на первый план поднять задачи 
по усилению политических позиций Советской власти в деревне, 
роста классового сознания бедняцко-батрацких масс и организации 
их для борьбы за свои интересы. 

Всю многообразную работу по осуществлению этих задач воз-
главила партийная организация республики. В первое время она была 
немногочисленной, объединяя в начале 1925г. всего 435 коммунистов. 
[7] Но постепенно умножая свои ряды за счет передовых 
представителей трудящихся, партийная организация крепла и 
расширяла связи с массами. В своей деятельности она опиралась на 
организационно - оформленные вскоре после образования респуб-
лики союз «Кошчи», профессиональный союз работников земли и 
леса («Рабземлес»), комсомольскую организацию. 
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После образования республики большое политическое значение 
имело вовлечение самих трудящихся масс в органы государственной 
власти и управления. Революционный комитет весной 1925г. принял 
постановление о ликвидации остатков старого административного 
аппарата - аксакалов (старейшин) и амлякдаров (сборщиков 
налогов), передав их функции соответственно местным ревкомам и 
органам Наркомата финансов. В течение 1925-1926гг. в результате 
двух избирательных кампаний был осуществлен переход от ревкомов 
к Советам - представительным органам трудящихся. 

Так, процесс советизации сельской местности  в Таджикской 
АССР проходил в острой классовой борьбе. В отчете правительства 
республики о выборной  кампании 1926г. говорилось: 
«Идеологическое влияние и экономическое давление со стороны 
духовенства и байства на беднейшие слои были еще сильны и к 
моменту кампании сохранились в полной мере».[8] Во время 
предвыборной кампании, когда обычные методы воздействия 
эксплуататорской верхушки на трудящихся не давали желаемого ре-
зультата, она прибегала к насилию. «В Таджикской АССР, - писала 
газета «Правда», - баи избивают батраков, изгоняют их из хозяйств, 
сажают под замок, чтобы не допустить на собрания. Наблюдаются и 
случаи убийства батраков». [9] В это же время в противовес 
эксплуататорскому давлению на дехкан партийная организация 
республики, как в центре, так и на местах опираясь на массовые 
общественные организации и  дехканский актив, проводила широкую 
агитационно-разъяснительную работу в кишлаке. Избирательная 
кампания проходила под лозунгами: «Бедняки в Советы!», «Вон из 
Советов баев и их прихвостней!», «Батрак, бедняк и середняк, 
плотной стеной вокруг Советов!» [10] 

Ход предвыборные собрания избирателей и итоги выборов 
1926г. показали определенный сдвиг в политическом настроении 
крестьянства. В выборах приняли участие З5% избирателей. В 
результате были избраны 253 кишлачных Совета, 75 кентских, 19 
туменских, 6 вилоятских исполкомов в том числе и исполком ГБАО. 
[11] В составе вновь избранных сельских Советов более половины 
членов составляли малоземельные, чоряккоры и батраки и около 
трети членов были середняками. Засоренность Советов социально-
чуждыми элементами составляла 6-9%. [12] 

В истории таджикского народа вышеназванные выборы  
впервые позволили привлечь к государственному управлению самих 
трудящихся - дехкан и батраков, большинство которых находились в 
зависимости от байства и еще недавно были лишены всех прав. 
Сознание своей причастности к государственной власти пришло к 
дехканству, конечно, не сразу. Но выборы их представителей в 
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Советы послужило важной школой политической борьбы и 
классового воспитания. 

В условиях отсутствие грамотных людей среди местных 
трудящихся вызывало необходимость привлекать к работе в 
советских учреждениях часть лояльно настроенных к Советской 
власти старых чиновников, а также исходя из политических 
соображений, допускалась возможность использовать в интересах 
Советской власти так называемых «влиятельных лиц». Этот вопрос 
рассматривался на заседании Оргбюро КП(б) Узбекистана в 
Таджикской АССР от 2 апреля 1925г. в которой было принято 
решение иметь временно в составе органов власти лояльно 
настроенных представителей байства и  духовенства «ввиду 
значительной материальной и идеологической зависимости 
населения от последних».[13] Однако все эти меры носили 
приходящий характер и вызывались социально-экономической и 
культурной отсталостью республики. Они отпадали по мере роста 
классового сознания дехканства, ликвидации неграмотности насе-
ления и укрепления органов государственной власти представителями 
трудящихся.      Партийная организация 
республики неоднократно  на пути решения аграрной проблемы 
рассматривал вопрос об отношении к байству. На I (расширенном) 
пленуме Оргбюро КП(б) Узбекистана в Таджикской АССР, 
собравшемся в ноябре 1925г., когда в республике еще продолжалась 
борьба за ликвидацию остатков басмаческих банд, был принят курс 
на нейтрализацию байства и духовенства и решено было приступить 
к изучению земельно-водных отношений в республике. II 
(расширенный) пленум Оргбюро, состоявшийся в ноябре 1926г., в 
связи с изменившейся политической обстановкой - полной 
ликвидацией басмачества, советизацией кишлака - поставил перед 
партийной организацией задачу перейти от нейтрализации к 
политической изоляции эксплуататорских элементов и добиваться 
дальнейшего завоевания доверия широких трудящихся масс. 

В конкретных условиях того времени решительное наступление 
против байства было преждевременным и могло привести к 
серьезным политическим осложнениям. Поэтому II пленум Оргбюро 
принял решение в ближайшее время земельно-водную реформу не 
проводить. [14] 

В отличие от Северного Таджикистана вопрос о причинах не 
проведения в Таджикской АССР земельно-водной реформы дли-
тельное время являлся дискуссионным. Между тем ответ на этот 
вопрос дает анализ конкретных социально-политических условий. 

На  Северном Таджикистане в отличие от южных районах 
республики трудящиеся прошли серьезную школу политической и 
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классовой борьбы. Важнейшими ее вехами были первая русская 
революция, восстание 1916г., Февральская буржуазно-
демократическая революция. С победой Октябрьской революции 
дехканства в союзе с рабочим классом стало все активнее втягиваться 
в русло социалистического строительства. От первых аграрных 
преобразований, начавшихся сразу после революции, до земельно-
водной реформы прошло семь лет. За это время упрочилась 
Советская власть, партийная организация смогла проделать большую 
организаторскую и воспитательную работу среди дехканства. Все это 
подготовило необходимые условия для реформы, ставшей 
важнейшим рубежом на пути социалистического строительства. 

Совершенно иначе складывалась обстановка в центральных и 
юго-восточных районах Таджикистана. Начнем с того, что Восточная 
Бухара и Памир являлись самыми отсталыми в экономическом и 
культурном отношении районами Средней Азии. Здесь не было 
промышленности и индустриального рабочего класса. Население 
было почти сплошь неграмотным. Вследствие своего географическо-
го положения эти районы были отрезаны от крупных промышленных 
и культурных центров. Феодализм имел достаточно прочные корни, а 
на Памире сохранялись даже пережитки родовых отношений. Не-
случайно долгое время центральные и юго-восточные районы Тад-
жикистана оставались в стороне от классовых битв и революционных 
бурь. Сюда доходили лишь их отголоски. Трудовое дехканство 
стихийно боролось против своих эксплуататоров, но вплоть до 
революционных событий начала 20-х годов оно не имело союзника и 
руководителя в лице рабочего класса. 

Первой серьезной школой классовой борьбы и классового 
воспитания для трудящихся Восточной Бухары и Памира явились  
борьба за установление Советской власти и гражданская война. 
Передовые их представители решительно встали на сторону Со-
ветской власти и активно включились в борьбу за социальные 
преобразования. Но широкие массы политически отсталого, одурма-
ненного религией, духовенством и придавленного феодальным 
гнетом дехканства только начинали пробуждаться. Нужно было 
сплотить, организовать, просветить трудящихся кишлака, развязать 
их революционную активность в борьбе за свои классовые интересы. 
[15] 

Вот это обстоятельство, связанное с классовой незрелостью 
дехканства, послужило основным препятствием проведению в Тад-
жикской АССР земельно-водной реформы. Поэтому проведение 
реформы сверху, без учета настроения и подготовленности масс 
привело бы к ее срыву, обострению политической обстановки 
вследствие неизбежной активизации контрреволюционных сил и 
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создало, бы дополнительные трудности на пути советизации 
таджикского кишлака. 

Многие другие доводы, приводимые исследователями данной 
проблемы, о причинах не проведения земельно-водной реформы сле-
дует также принимать во вшивание, но нельзя признать 
решающими». Среди них отметим такие, как послевоенная 
хозяйственная разруха, слабость органов Советской власти на местах, 
не изученность  земельных отношений.  Однако, несмотря на 
отсутствие условий для реформы, партийная организация и 
правительство республики проводили аграрную политику, 
направленную на всемерный подъем дехканских хозяйств и 
ограничение эксплуататорских элементов. 

Также большое внимание аграрной проблеме уделил 
собравшийся в декабре 1923г. I Учредительный съезд Советов 
Таджикской АССР. Съезд наряду с другими документами по 
вопросам государственного, хозяйственного и культурного 
строительства принял 10 декабря Декларацию о национализации 
земли, воды, недр земли и леса, В ней говорилось: «Право частной 
собственности на землю и воду в пределах Таджикской Автономной 
Советской Социалистической Республики отменяется навсегда, и все 
земли и воды, в чьем бы ведении они не находились, объявляются 
достоянием государства и могут быть передаваемы трудящимся без 
всякого выкупа на началах трудового землепользования». 16]  В 
развитие этого основного положения, декларация установила 
важнейшие принципы землепользования и порядок решения 
земельно-водных споров. 

Все земли и вода составляли единый государственный земельно-
водный фонд, находящийся в ведении Наркомата земледелия и 
Управления водного хозяйства республики. По смыслу декларации 
существовавшие категории землепользования сохранялись в прежнем 
виде, поскольку проведения земельно-водной реформы не предусмат-
ривалось. Но тенденция проведения аграрной политики была 
направлена на поддержку дехканства и ограничение 
эксплуататорских элементов. Так, за трудящимися и их 
объединениями закреплялась фактически обрабатываемая ими 
площадь по трудовой норме. Арендованные у баев земли сюда не 
входили, но ЦИК Советов республики поручалось рассмотреть 
вопрос о передаче их трудовым арендаторам. За реэмигрантами, при 
условии их возвращения на родину до 1 ноября 1927г., сохранялось 
право на получение прежнего или нового участка земли в любом 
районе республики. Наконец, запрещались всякие земельные сделки в 
виде купли, продажи, залога, наследства и дарения, что служило 
препятствием дальнейшему росту крупного землевладения. 
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Все дела по земельно-водным спорам изымались у казийских 
судов и передавались в ведение советских органов. Разбирательство 
споров в связи с землепользованием возлагалось на земельно-водные 
комиссии, а дел о земельных отношениях, носящих кабальный 
характер, - на народные суды. 

В этой Декларации отмечалось, что «Нормы землепользования 
должны обеспечить каждому типу хозяйства возможность наиболее 
полного использования всей трудовой силы отдельного хозяйствен-
ного двора, а также дальнейшего прогрессивного развития его 
хозяйства». [17] 

В целях расширения дехканского землепользования в декла-
рации было законодательно закреплено решение II пленума Оргбюро 
о переселении бедноты на новые земли. 

Декларация о национализации земли, вода, недр земли и леса, 
несмотря на то, что она не предусматривала коренных изменений в 
характере землепользования и земельных отношений, имела большое 
политическое и социально-экономическое значение. Провозглашение 
ликвидации частной собственности на землю и воду, и объявление их 
достоянием государства подрывало правовые основы феодального 
землевладения и расширяло возможности Советской власти в 
решении аграрного вопроса в интересах дехканства. Все положения 
декларации вполне определенно свидетельствовали, что Советское 
государство ставит задачу укрепить дехканские хозяйства и 
ограничить эксплуататорские возможности байства. 

Одним из основных направлений аграрной политики Советской 
власти в Таджикской АССР являлось переселение дехкан из 
перенаселенных районов в слабозаселённые, где имелось много 
свободных земель. В резолюции I Учредительного съезда Советов 
республики по отчетному докладу Ревкома говорилось: «Наряду с на-
личием крупных свободных земельных площадей в долинных 
районах мы имеем земельную тесноту в горных районах с основными 
массами таджикского населения. Эта исторически сложившаяся 
неравномерность сельскохозяйственного развития, являющаяся 
основным задерживающим моментом в деле развития 
производительных сил, должна быть изжита путем организации 
внутреннего планового переселения и полного использования 
дожитых свободных земель».[18] 

В самом деле, если даже не брать в расчет социальное расслоение 
кишлака, в некоторых районах республики поселение испытывало 
острый дефицит земли. В замкнутых горных районах, согласно 
проведенному обследованию, земельный надел, обеспечивавший 
прожиточный минимум, определялся в 0,4 дес. на душу населения, а 
фактическая наделенность землей во многих районах была 
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значительно ниже. Так, в Гармском тумене население имело только 
«полуголодную норму» - 0,2 дес. на душу, в Дарвазском темене -0,1 
дес.[19]  В Ишкашимской волости ГБАО на едока приходилось 1,5 га, 
а в Бартанской волости всего 1/10 га.[20] Земельная теснота имело 
место и в ряде районов Кулябского, Гиссарского и других вилоятов. 

Таким образом, несмотря на многочисленные социально - 
экономические и политические проблемы, а также все ещё 
продолжавшееся басмаческое движение в первые годы  образования 
Советской власти   в автономной   республики Таджикистан был 
заложен надежный фундамент для развития сельскохозяйственной 
отрасли в дальнейшем. 
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сиёсатшиносї 
      

 ТАЪРИХИ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН  
ДАР АСАРЊОИ СУЛТОНОВ Ш.М. 

 

Муњимияти мавзӯи рисолаи “Тоҷикон дар маҷрои воқеаҳои 
таърихи наву навтарин” ба инъикоси раванди феодализми 

асримиёнагӣ ба сӯи сотсиализм бидуни капитализм ва бозгашт ба 

маҷрои муносибатҳои бозоргонӣ бахшида шудааст. Мундариҷаи 

китоб гуногунпаҳлу буда, силсила ва масоили мухталифи ҳаёти сиёсӣ, 

иқтисодиву иҷтимоии ҷомеаро мавриди таҳқиқ ва таҳлил қарор дода 

шудааст. Дар таснифот таърихи халқи  тоҷик дар тахминан 150 соли 
охир – аз нимаи дуюми асри XIX то ибтидои асри XXI равшан 

инъикос гардидааст. Ҳадафи муаллиф аз интихоби чунин 

даврабандии таърих ба бозтоби воқеии дигаргуниҳои сиёсӣ, 

иҷтимоию иқтисодӣ дар асри XX мусоидат менамояд ва ба хонанда 

ба фарқияту тазодҳои замон ва марҳилаҳои тоинқилобӣ ва пас аз 

инқилобӣ кӯмак мерасонад. 

Дар сарсухани рисола масоиле мавриди муҳокима қарор 

гирифтааст, ки ба ҳаллу фасли онҳо дар ҷомеаи сиёсатзада ниёз вуҷуд 

дорад. Ҷомеаи ҳозираи Тоҷикистон аз лиҳози иҷтимоӣ, маънавӣ ва 

мафкуравӣ яксон нест.  

Қобили тазаккур аст, ки Ш.Султонов зиёда аз шаст сол дар 

мақолаҳо ва китобҳои хеш таърихи Тоҷикистонро мавриди таҳқиқ 

қарор дода, аз тасвири воқеъбинонаи раванди таърихӣ ва рӯзгори 

ҷомеаро инъикос намудааст.  

Дар бисёр асарҳои илмии Ш.Султонов ба масоили Тоҷикистони 

асри бистум, ки аксарияташон хусусияти публитсистӣ доштанд, 

таҳаввулоти соҳаҳои иқтисодиёт, маориф, илм, фарҳанг, нашъунамои 

адабиёт, бо санъати бадеъ инъикос гардидаанд. Дар ҳамаи навъҳои 

таълифот Шукур Султонов ба монанди муаррихон Зариф Раҷабов, 

Мақсуд Шукуров ва Солеҳ Ғуломов ба масоили мақоми аҳли зиё дар 

таърихи Тоҷикистон ва ба сарнавишти миллат эътибори хоса 
додаанд. 

Муаррих Ш.Султонов қайд кардааст, ки гузаштан ба 

муносибатҳои бозоргонӣ дар Тоҷикистон дар вазъияти муташанниҷи 

сиёсӣ ва иҷтимоӣ оғоз ёфт ва он зуд боиси пурзӯр шудани раванди 

нобаробарии иҷтимоии ҷомеа гардид. Муаллиф иқрор гардидааст, ки 

дар вақти таълифи рисолаи мазкур аз рӯи зарурат ба шарҳи воқеаҳо, 
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амали ашхос, аҳзоб, рӯйдодҳои шадиди сиёсӣ ва иҷтимоӣ ҳамеша 

эътибори ҷиддӣ ва хоса дода мешуд. 

Муҳаққиқ Ш.Султонов дар ҳамаи асарҳояшон падидаҳои 

таърихро паси ҳам, пайдарпай, зина ба зина тасвир 

менамояд:“Ҳангоми навиштани рисолаи мазкур кӯшиш ба харҷ дода 

шудааст, ки китоб хоно, сухан гӯё, нуктаҳо боэътимод, далелу 

маълумотҳо боварибахш бошанд ва шахсиятҳову падидаҳои 

иҷтимоиву сиёсӣ воқеънигорона сифат шуда бошанд. Аз ҳама 

муҳимаш, баёни холисонаи ҷараёни мураккаби таърих мебошад” 
[3,8]. 

Ба ҳамагон маълум аст, ки қонуни зарурии иншои воқеъияти 

таърихӣ ҳар як муҳаққиқро ба ҳифзи волоияти ҳақиқат, тасвири 

воқеият бе ҳеҷ таҳриф ҳидоят менамояд. Одатан, дар тадқиқ 

намудани ин ё он доираи масъалаҳо аз омӯзиши маводи мавҷудбуда 

оғоз карда мешавад. Дар навишти рисолаи мазкур Ш.Султонов усули 

материалистиро истифода карда, кӯшиш ба харҷ додааст, ки 

рисолати таърихӣ риоя гардида, воқеияти таърихӣ бошад, бе ҳеҷ 

сохтакорӣ ба қалам дода шавад. 

Инчунин, бо истифода аз усули муқоисавӣ таҳлили амиқ ва 

ҳамаҷонибаи вазъияти иҷтимоиву иқтисодии кишвар таҳлил ва 
муайян мегардад.  

Ба ғайр аз ин, раванди мураккаби ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ, 

сиёсӣ ва маънавии ҷомеа яке аз унсур ва воситаи асосии тарзи баён ва 

иншои муҳаққиқ дар мавриди инъикоси воқеаҳои таърихӣ ба ҳисоб 

меравад. Аз ин ҷо, бузургони тамоми халқу миллат дар ҷаҳон дар 

навишти рисолаҳои илмӣ ба шеваи тавсифи нигориши ҳақиқат 

эътибори ҷиддӣ медиҳанд. 

Ба ақидаи Шукур Султонов инсоне, ки ба таснифи масоили 

таърихи ҳозираи ҷомеаи Тоҷикистон ва гузаштаи он рӯ меоварад, 

набояд дурӯя бошад. Зеро маълум аст, ки агар шахс бо сиёсат машғул 

нагардад, он гоҳ сиёсат бо ӯ машғул мешавад ва дар ин ҳолат ӯ ба 

иҷрокунандаи иродаи сиёсии шахси дигар табдил меёбад. 

Нуктаи назари поягузорони марксизм ба ақидаи Ш.Султонов 

хеле пандомез мебошад ва ба дарки мазмуну асрори рӯйдодҳо ва 

шахсиятҳои таърихии замон мадад мерасонад. Дарвоқеъ, овардааст, 

ки: “Одамон таърихи худро худашон ба вуҷуд меоваранд, лекин онро 
на он тавре ки худашон хостаанд, на дар шароите, ки худашон 

баргузидаанд, балки дар шароите, ки бевосита мавҷуд аст, барои 

онҳо муҳайё шудааст ва аз гузашта боқӣ мондааст” [4,244]. 

Дар ҷараёни навиштани рисолаи мазкур Шукур Султонов ба 

инъикоси наҳзати халқӣ дар Осиёи Миёна аз замони қадим то давраи 
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таърихи нав эътибори хоса додааст. Дар рисола таърихи ташаккули 

нахустин баробархоҳон дар Шарқи бостонӣ, дар саҳнаи муборизаи 

сиёсӣ пайдо шудани ҷунбиши коммунистӣ бо сарварии Маздаки 

Бомдод, вусъати ҳаракати миллӣ-озодихоҳии мардуми ориёии 

Хуросону Мовароуннаҳр – шӯриши Муқаннаъ шинос мегардад. Дар 

Осиёи Миёна ба шарофати Абдураҳмони Ҷомӣ дар асри XV 

барвақттар аз Аврупо таълимот дар хусуси сотсиализм ба вуҷуд 

омада буд. Ба ақидаи Ш.Султонов маҳз ҳамин сотсиализми хаёлӣ яке 

аз сарчашмаҳо ва манбаи коммунизми илмӣ гардидааст. 

Ба аҳамияти хосаи таълимоти марксистӣ дар таърихи афкори 

иҷтимоиву ғоявии аҳли башар фасли махсуси рисола бахшида 

шудааст. Карл Маркс ҳамаи комёбиҳои маданияти ҷаҳониро 

ҳаматарафа омӯхта, дар натиҷаи таҳлили амиқ таълимоти наверо 

пешкаш месозад. Эътироф мегардад, ки ҳамаи шаҳрвандон дар назди 

қонун баробар ва баробарҳуқуқ мебошанд. Лекин дар ҷамъияти 

капиталистӣ нобаробарии иҷтимоӣ мавҷуд мебошад. Ба ақидаи 

коммунистон ин чунин маъно дорад, ки дар ҷомеа ду синф вуҷуд 
дорад – истисморгарон ва истисморшавандагон, дороён ва бенавоён. 

Шукур Султонов дар китоби “Тоҷикон дар маҷрои воқеаҳои 

таърихи наву навтарин” чунин қайд менамоянд: “Камина бо 

созгории том бо чашмандозу ҷаҳонбиниам, мавқеи шаҳрвандиам, 

таҷрибаи рӯзгорам, ки шоҳиди бурду бохтҳои ду ҷаҳони иҷтимоӣ – 

сотсиализм ва капитализм мебошам, бо завқи табиӣ дар паллаи 

тарозуи ақлу идрокам арзишҳои маънавӣ ва башардӯстонаи ин ҳарду 

оламро борҳо баркашидаам, санҷидаам. Дар ин аснои ба ғуруб 

наздик шудани офтоби камнури зиндагӣ, меъёрҳо ва ченакҳои 

инсониам, қалбам, тамоми вуҷудам бо меъёру ченакҳои инсонӣ ба 

гузашти айём назар андӯхта, имрӯзро бо дирӯз муқоиса намуда, ҳукм 

менамоям, ки дар ҳар давру замон танҳо суннатҳои волои 

башардӯстӣ, ватандорӣ, авлавияти манфиатҳои умумимиллӣ пояи 

устувори ваҳдат шуда метавонанд” [3,34].  

Дар ҳақиқат суханҳои устод Султонов Ш. ҳамаҷониба дуруст 

мебошад, зеро инсоне ки дар ду марҳилаи таърихӣ, дар ду қарн умр 

ба сар бурдааст, таҷрибаи бойи зиндагӣ, маънавиёт, фарҳанг ва 

адабиёти гузаштаву имрӯзаро ба дараҷаи баланд аз худ кардааст, дар 

баҳо додан ба арзишҳо ва суннатҳои волои ватандӯстӣ, башардӯстӣ 

ва авлавияти манфиатҳои умумимиллӣ хеле амиқ баҳогузорӣ 
менамояд. 

Профессор Султонов Ш. таъкид намудааст, ки шарти муҳими 

тадқиқи падидаҳои ҷамъиятӣ ин усули таърихият мебошад, ки он 



59 

маънои ҷараёни иҷтимоиро чун ба раванди табиӣ-таърихӣ баҳо 
додан, иборат аст.   

Қобили тазаккур аст, ки профессор Султонов Ш. ҳангоми 

таълифи асар ва инъикоси ҷараёни таърихӣ нуктаи зерини 
марксистиро ба сифати дастур ва сарчашма интихоб кардааст. Ин 

хулоса таълимот дар бораи муборизаи синфӣ мебошад. Ба ин ҷиҳат 

В.И.Ленин чунин қайд кардааст: “Одамон то даме, ки дар паси ҳар 

гуна ибораҳо, изҳорот, ваъдаҳои ахлоқӣ, динӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ 

ҷустуҷӯ карда, ёфтани манфиатҳои ин ё он синфҳоро ёд нагиранд, 

ҳамеша дар сиёсат гирифтори фиребхӯрӣ ва худфиребӣ буданд ва 

хоҳанд буд” [5,8]. 

Устод Ш.Султонов ҳангоми таълифи асарҳои хеш ба хотири 

амиқ ва васеъ баён шудани масъалаҳои баррасишаванда, ҳодисаҳои 

иҷтимоиву иқтисодӣ, шахсиятҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ усули тарҷеҳро 

интихоб намудааст. Он имконият медиҳад, ки ба мазмуни бадеҳатан 

тағйир ёфтани амалу низову шиорҳои нерӯҳои иҷтимоии ҷомеа 
бештар инъикос гардад.  

Инчунин, сабки баргашта рӯ овардан ба як мавзӯъ, ба ягон 

саҳифа ва лавҳаи таърихӣ барои бештар сарфаҳм рафтан ба хусусияту 

мавзуни равандҳои иҷтимоию сиёсӣ мадад мерасонад.  

Китоби тозанашри “Ёддоштҳои зиёии шӯравӣ”, ки аз ҷониби 

Шукур Султонов соли 2015 нашр гардидааст, як навъ асари таърихӣ, 
яъне таърихнома мебошад. Дар сањифањои хотиротии Ш.Султонов 
воќеањои муњими таърихи Хуљанд – Ленинобод – Тољикистон дар 

асри ХХ, зиндагии табақањои мухталифи љамъиятї, аз ҷумла ањли 
маорифу ирфон ва илм, ходимони соњаи фарњанг равшан инъикос 

ёфтанд. Дар ин ҷода худи Султонов Шукур Маллабоевич чунин 
таъкид кардааст: “Камина – зодаи ин сарзамини куњан сеяки умрам – 
шаст соли зиндагиамро дар СССР (ИЉШС) гузаронидаам, ки 
Тољикистон яке аз љумњурињои шукуфоии он буд. Иттифоќи 
Республикањои Советии Сотсиалистї њамчун намунаи возењи 
тамаддуни шўравї дар љањон эътироф шудааст. 

Профессор Ш.Султонов кўшиш ба харҷ додааст, ки дар ин 
тасниф ба сањифањо ва рўйдодњои муњими таърихи њаёту рўзгори 

халќ, љумњурї ва мамлакат пайваста рў оварад, таҳлилу тадқиқ 
намояд. 

Дар китоби “Ёддоштҳои зиёии шӯравӣ” зиндагї ва афкори 

њамаи синфњо ва табаќањои иљтимоии ҷомеа инъикос гаштааст.  
Шукур Султонов ба инъикоси маќоми ањли зиё дар рўйдодњои 
иљтимоиву иќтисодї ва сиёсиву фарњангии љомеа ва мамлакат бештар 
таваљљуњ зоњир кардааст. Дар ёддоштњо сухан асосан аз боби наќшу 
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рисолати инсонњои зиёї дар љамъият меравад ва дар он доир ба сабаб 
ва ангезањои иљтимої ва маънавии таѓйир ёфтани мавќеъ, 
љањонбинии баргузидагони миллат сухан меравад. 

Дар солҳои пуршиддат гардидани муборизаи идеологӣ Шукур 

Султонов  бар  зидди мухолифони ҳизби коммунистӣ ошкоро дар 

асарҳои хеш зери танқид гирифтааст. Танҳо дар даҳсолаи охири 

ҳаёти Султонов Ш.М. китобҳои “Очерки сиёсатшиносӣ”, “Марксизм 
есть превращение социализма от утопии к науке: учение Карла 
Маркса в исторических судьбах народов”, “Абдурахим Ходжибаев и 
его время: историко-политический очерк”, “Таджики” Бободжона 
Гафурова в сжатом изложении”, “Демонтаж СССР: великая 
катастрофа XX-го столетия. Таджикистан на пороге гражданской 
войны (1990-1991гг.)”, “Ёддоштњо, фењристи осор ва андешањо”, 

“Ёддоштҳои зиёии шӯравӣ” ва рисолаи бунёдии илмї рољеъ ба 
тањќиќи таърихи сиёсии Тољикистон- посух ба тањрифкорони таърихи 
халќи тољик тањти унвони “Тољикон дар маљрои воќеањои таърихи 

наву навтарин” -ро навиштанд, ки дар онҳо ҳақиқати воқеиро дар 

бораи мақсадҳои ҳизби коммунистӣ, фаъолияти он дар бунёди 

ҷомеаи адолати иҷтимоӣ бо далелҳо собит сохтанд. 

Профессор Шукур Султонов олим, таърихнигори сермаҳсул 

буда, беш аз 600 асар, мақолаҳои илмӣ ва публитсистиаш дастраси 

хонандагон гаштааст. Ҳар як нигоришот, асарҳо, мақолаҳои илмии 

эшон бо сабки хоси илми таърихнигорӣ – воқеъбинона, 

ҳақиқатнигорона ва илман асоснок таълиф гаштаанд. 
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кафедраи забонҳои хориҷӣ 
 

ВОЖАЊОИ УРФЇ ВА МУАММОЊОИ ТАРҶУМОНЇ 
 

Забон дар њаёти инсоният наќши муассир мебозад: он яке аз 

шартҳои зарурии ташаккулёбии инсон ва тафаккури ӯ ба ҳисоб 

меравад. Ягон ќавму миллат бе робита бо якдигар зиндагӣ 
намекунад. Онњо дар шароити мубодилаи афкор ва робита бо забон 

ќарор доранд. Аммо чунин робитаҳо, алалхусус байни халқҳои дар 

қитъаҳои мухталиф сукунатдошта њодисаи тағйирёбанда аст, он беш 
аз пеш меафзояд, гоњо коста мегардад ва аз байн њам меравад. Чунин 

њолат ба он оварда расонид, ки аксари мафҳумҳо дар ҳудуди ҳамон як 

кишвар ва ё минтақа маълум мондаанду халос. Вале пайваста 

воњидњои луғавие ба вуҷуд омаданд, ки мафњумњои хосаро ифода 

намуда, ба фаъолияти тарҷумон мушкилиҳои воќеиро пеш меоранд. 

Манзур аз ин баён тарҷумаи вожањои урфӣ ё худ реалияњо аст, ки 
ифодакунандаи мафњумњои хоси фарњанги ќавму миллатњои 
гуногунанд. 

Дар баробари мафҳуми “вожаҳои урфӣ” дар забоншиносї 

мафҳуми “лексикаи нобаробарарзиш” (бемонанд, бемуодил) низ ба 

таври васеъ истифода мегардад. То ин дам фарқияти байни ин 

мафҳумҳо равшан муайян нагардидааст, лекин баъзе муаллифон онро 
чун якдигарро пурракунанда истифода мебаранд. 

Забоншиносон Влахов С. ва Флорин С. дар асари худ 

“Непереводимое в переводе” оиди вожаҳои урфӣ чунин овардаанд: 

“Воњидҳои лексикии бемуодил – ин калимаҳои ифодакунандаи ашё, 

ҳодиса ва мафҳумҳои фарҳангӣ, ҷуғрофӣ, иҷтимоӣ ва ғайра 

мебошанд ва реалияҳо низ ном доранд. Реалияҳо дар адабиёти илмии 

русӣ ба таври хос ба танзим дароварда шудаанд ва гуруҳҳои 

мухталифи семантикии калимаҳо бо ин истилоҳ муттаҳид карда 
шудаанд”[1, с.17].  

Истилоҳи “реалия”, ки дар забоншиносӣ ва назарияи тарҷумаи 

тоҷик мавриди истифода қарор дорад, аз забони русӣ иқтибос 

гардидааст. Дар забоншиносии тоҷик ва рус истилоҳи мазкур дар 

нимаи дуюми қарни ХХ маъруф буд. Дар замони муосири рушди 

назарияи тарҷума дар тарҷумашиносии рус имрўзҳо ба ҷои “реалия” 

истилоҳи “безэквивалентная лексика” бо ихтисораи БЭЛ 

серистифода гардидааст, ки ба истилоҳи англисии “no-equivalent 
words” баробар аст. Вожаи “реалия” бо муодили лексикии худ 
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“realia” дар адабиёти илмии забоншиносии Ғарб чунин мафҳумро 

надорад ва ҳамчун истилоҳ бо гурӯҳи калимаҳои мавриди таҳлили мо 

умумият надорад. Дар адабиёти илмии англисзабон истилоҳҳои 

“Lexical equivalents when concepts are unknown” – муодилҳои лексикӣ, 

ҳангоме ки мафҳумҳо номаълуманд ва “no-equivalent words” – 

калимаҳои бемуодил маъмуланд, вале худи калимаҳое, ки мо онҳоро 

реалия ё калимаҳои бемуодил мегўем, дар адабиёти илмии Ғарб дар 

шакли пароканда ва ба таври ҷудогона баррасӣ мешаванд[9, с.163, 10, 
с.78].  

Масъалањои ба низом даровардан, типология ва баёни вожаҳои 

урфӣ аз масъалањои хеле мубоҳисаомез ва печ дар печ дар илми 

забоншиносӣ ба ҳисоб меравад. Бо муаммои тарҷумаи вожаҳои урфӣ 

тарҷумонҳо дар ҳама давру замон рӯ ба рӯ гардида, вале танҳо дар 

оғози солҳи 50-ум мафҳуми “вожаҳои урфӣ” чун нишондиҳандаи 

тобиш, хислати хоси миллӣ истифода бурда шудааст. Аз ҷумла Б. 

Камолиддинов, Ф., Турсунов китоби “Тарҷумонӣ ва тарҷумаи бадеӣ 
(дастури ёрирасони таълим)”, омода сохтаанд ва дар он оиди 

муаммоҳои соҳаи тарҷумонӣ, аз ҷумла тарҷумаи вожаҳои урфӣ 

изҳори назар шудааст. Ба лексикаи нобаробарарзиш ва вожаҳои урфї 
асарњои олимон Влахов С.И. “Непереводимое в переводе” [1] , 
Иванов А.О.  “Безэквивалентная лексика” [2], Фёдоров А.В. “Основы 
общей теории перевода” [7] ва Швейцер А.Д. “Перевод и 
лингвистика”[8] бахшида шудаанд. Мавќеи назари њар як аз ин 
забоншиносон нисбати масоили мазкур фарќ мекунад ва то ин дам 
нуќтаи назари умум рољеъ ба он муайян нагардидааст.  

Бa aқидaи зaбoншинocи тoҷик Кaмoлидинoв Б.: “вoжaҳoи урфӣ 

ҳaқиқaтaн ҳaм бo хуcуcияти фaрҳaнгӣ, ҷуғрoфӣ вa тaърихии кишвaри 

coҳиби зaбoн aлoқaи нoгуcacтaнӣ дoштa, бaрoи мутaрҷим 

мушкилиҳoи ҷиддӣ бa миён мегузoрaнд. Як ќaтoр рoҳу рaвишҳoи 

мaхcуc дaр тaрҷумaшинocӣ мaвҷудaнд, ки бa ҳaлли мacъaлaи 

тaрҷумaи вoжaҳoи урфӣ aз як зaбoн бa зaбoни дигaр рaвoнa кaрдa 

шудaaнд. Тaрҷумoни хуб бoяд aз ин нoзукиҳoи тaрҷумa oгoҳ 

бoшaд”[3, с.34]. Мacaлaн, бaрхе вoжaҳoи урфии зaбoни тoҷикӣ вуҷуд 
дoрaнд, ки дaр ягoн зaбoни дигaри дунё муoдили худрo нaдoрaнд. 

Дaр ин миён метaвoн бa вoжaҳoе чун “oши пaлoв”, “пиёбa”, “буҷул”, 

“хoмшӯрбo”, “чaккa”, “cузмa”, “қурутoб”, “шaкaрoб” вa aмcoли инҳo 
ишoрa нaмуд. 

Вожаҳои урфии забони англисӣ, ки яке аз забонҳои 

паҳнгардидатарини дунё ба шумор меравад, ифодакунандаи 

паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, сиёсии 

мардуми англисзабон, пеш аз ҳама, Британия ва Америка мебошанд.  
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Масалан, тарҷумаи ибораи «хонаи сеҳуҷрагӣ» – three-room apartment 

- ро дар ИМА, ки ҳаҷми хона дар он ҷо аз рӯи адади ҳуҷраи хоб 

муайян карда мешавад, нодуруст фаҳмиданашон мумкин аст. Вақте 

ки марди амрикоӣ дар бораи харидани a three-bedroom apartment 

(хонаи сеҳуҷрагӣ), дархост ирсол менамояд, дархости мазкурро танҳо 

онҳое дарк карда метавонанд, ки дар кишвари ӯ ба ғайр аз се ҳуҷраи 

алоҳидаи хоб, ҷой доштани боз як ҳуҷраи умумиро медонанд ва 

ҳамин тавр, онҳо хуб дарк менамоянд, ки ҳоло сухан дар бораи 

харидории хонаи чорҳуҷрагӣ меравад. 

Аҷиб он аст, ки набудани муодили дақиқ барои ифодаи адади 

ҳуҷраҳо риэлторони амрикоиеро, ки бо забони русӣ гуфтугӯ карда 
метавонанд,  водор намудааст, то ибораи «трехбедрумные квартиры» 

- ро (ҳуҷраҳо барои се кат) истифода баранд.  

Дар ин асно навъҳои гуногуни вожаҳои урфиеро, ки вазъияту 

ҳолатро ифода менамоянд, низ бояд қайд кард [1, с.156]. Вожаҳои 

урфие, ки вазъияту ҳолатро ифода менамоянд, хусусиятҳои 
муносибат, урфу одати намояндагони ин забонро, ки ба хусусият 
мазмуни предмет дар матн таъсир мерасонанд, бо истифодаи васеи 

калимаҳои алоҳида ва махсус, яъне дар сурате, ки  хусусияти этникии 

забонӣ дар вазъият матраҳ шудааст, инъикос менамоянд. Масалан, 

дар хонаҳои англисҳо ва амрикоиҳо ҳуҷраи хоб одатан дар ошёнаи 

дуюм ҷой дода мешавад. Аз ин рӯ, бо шунидани ибораи “It’s late I’ll 

go up” бе ҳеҷ душворӣ дарк карда мешавад, ки мақсад аз ибораи 
“боло баромадан” “хоб рафтан” мебошад.  

Ба гурӯҳи вожаҳои урфие, ки вазъияту ҳолатро ифода 
менамоянд, инчунин, фол (хорошая, плохая примета – фоли нек, бад), 

аломат ва расму оинњои халќї ба монанди: бинӣ мехорад - гӯшт ё 

мушт хӯрдан (дар тоҷикон); гӯшҳо метасфанд – касе туро ғайбат 

мекунад; дар хона бо кулоҳ нишастан хуб нест (дар русҳо);  ба хона бо 

пойафзол даромадан аз рўи одоб нест (дар Шарқ); ба хона  пойафзолро 

кашида даромадан аз рўи одоб нест (дар олмониҳо) ва ғайра.  

Бо дарназардошти нозук ва ҳассос будани раванди тарҷумонӣ 

бархе равишу усулҳои тарҷумаи вожаҳои урфї ё худ реалияҳо аз 

забони асл ба забони мақсад дар назария ва амалияи тарҷума мавҷуд 
мебошанд, ки инњо: транскрипсия ва транслитератсия, калка, 
тарљумаи тасвирї,  гузариши реалия аз забони сеюм ба забони матни 

асл ва тарҷумаи он, калимасозӣ ва истифодаи калимаи наздикмаъно 
мебошанд. 

Истифодаи ҳар як усули мазкур аз контекст вобастагӣ дорад. 

Бинобар ин, мумкин нест яке аз усулҳоро афзалтар ва варианти 

ниҳоӣ бе назардошти вазъияти матнӣ ҳисобида шавад. Ҳангоми 
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интиқоли вожаҳои урфӣ зарур аст, ки усули аз ҳама муносибро 
интихоб намоем.  

Яке аз усули универсалї ва сермањсули тарҷумаи вожаҳои урфї 
ин транскрипсия ва транслитератсия мебошад. Ин равиш дар 

тарҷумаи вожаҳои урфӣ хеле серистеъмол аст ва калимаҳоро аз рўйи 

шакли фонетикӣ (овоз) ва графикӣ (ҳарф) аз як забон ба забони дигар 
мегузаронад. Масалан, вожаи урфии - «чойхона» (чайхана) аз забони 

тоҷикӣ гирифта шудааст. Ин калима аз забони форсӣ иқтибос шуда, 

ба забони русӣ чун вожаи урфии бегона ворид гаштааст. Ё худ чанд 
мисоли дигарро овардан мумкин аст: майдон – майдан, ќимиз – 

кумыс, палав – плов, шўрбо – шурпа, манту – манты, лағмон – лагман, 
наврўз – навруз ва њоказо. 

Ҳангоми истифода аз ин усул муҳим он аст, ки калимаи бегона 

бо ягон роҳ ё дар поварақ ва ё дар дохили матн маънидод карда 

шавад, зеро бо танҳо иваз кардани овоз ва ҳарфҳои калима маънои 
он равшан намегардад. [1, с.83]. Масалан, Наво – Navo (the third partof 

the Shashmakom); Абҷад  – Abjad, the Arabic system of numerology; 
Миршаб – Mirshab, head of the Bukhara police ва ѓ. 

Инчунин, транкрипсияи “тоза” низ истифода карда мешавад. 

Махсусан, бештар вожаҳои урфии вобастаи пул ва андоза; ҷузъи 

тарзи зист, санъат бо транскрипсия тарҷума карда мешаванд: 
«доллар, фунт, евро, сомони, рубл, риал, рупия, баррел, кейс, джаз, 

шоу» ва ғайра. Истифодаи усули мазкур маҳдуд нест. Зеро ки амалан 

дилхоњ вожаи урфиро метавон ба воситаи транскрипсия тарҷума 
кард.  

 Ќайд кардан бамаврид аст, ки тарҷумаи вожаи урфӣ – яке аз 

фасли мушкил ва доманадор дар назарияи тарҷума ба ҳисоб меравад. 

Ин бо дарки худи табиати калима – фарқият дар фарҳанги халқҳои 

гуногун ва набудани мувофиқат дар забонҳо бармеояд. Лекин амалия 

нишон медиҳад, ки тарҷумонҳо аз уҳдаи ин вазифаи мушкил 

бомуваффақият мебароянд, ки амалан дилхоҳ забони рушдёфта 

воситаҳои баёни баробарарзишии луѓавї ва вожаҳои урфиро доро 
мебошад. 

Солҳои охир алоқаҳои фарҳангӣ ва дигар робитаҳои байни 

халқиятҳо бештар фарох гаштааст ва дар назди назарияи тарҷума 

вазифаи таҳвили хусусияти фарҳангӣ меистад. Аллакай таҷрибаи 

бойи чунин тарҷумаҳо ҷамъ гардидааст ва бо мақсади 

банизомдарории донишҳои мавҷуда тадқиқотҳо барои сабук 

гардонидани кори тарҷумонҳо бурда мешаванд. Лекин дар ёд доштан 

зарур аст, ки тарҷума – ин санъат мебошад ва танҳо пайвастагии 
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донишҳои назариявӣ бо муносибати эҷодӣ ба кор ба тарҷумон 

имкони ҳудуди “тарҷуманашавандагӣ”-ро метавонад гузорад. 
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ЧОРАЊОИ ПЕШГИРИИ ТАЊДИДЊОИ МУОСИРИ 

БАЙНАЛХАЛЌЇ БА АМНИЯТИ МИЛЛИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН  
 

Дар шароити имрўзаи рушди Тољикистон яке аз самтњои муњими 
сиёсати давлатиро масъалаи њифзи амнияти миллї ташкил медињад. 
Њолати кунунии муносибатњои байналхалќї, ки бештар хосияти 
мураккабро ба худ гирифтааст, њифзи давлатдории миллї, боќї 
мондан њамчун субъекти мустаќили муносибатњои байналхалќї, 
таъмини суботу амнияти кишвар, истодагарї бар алайњи њама гуна 

тањдидњо ба амнияти давлатӣ, њалли муаммоњои сатњи минтаќавї ва 
байналхалќї,  дар умум тањкими давлатдории миллиро ба њадафњои 
муњими Тољикистон табдил додаанд. Тољикистон дар сатњи 
минтаќавї ва байналхалќї дар њалли мушкилоти тањдидкунанда ба 
амнияти миллии хеш таваљљуњ менамояд. Дар сиёсати амалї 
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мушоњида намудан мумкин аст, ки Тољикистон барои њалли 
масъалањои байналхалќї ва минтаќавии хатарзо ба амнияти миллии 
хеш иќдомњои муайянеро ба роњ монда истодааст. Хусусан, таваљљуњи 
хосаи Пешвои миллат ба ин масъала равона карда шудааст, ки чи 
гуна дар шароити имрўзаи муносибатњои байналхалќї амнияти 
миллии Тољикистонро њифз ва таќвият бахшем.  

Дар масъалаи тањкими амнияти миллї ва њимояи манфиатњои 
миллї наќши санадњои сиёсї ва њуќуќї назаррас мебошанд. Доир ба 
масъалањои мушаххаси таъмини амният нашри ќонунњо ва ќабули 
ќарорњои сиёсї, махсусан санадњои сариваќтї ањамияти муњим 
доранд. Дар шароити Тољикистон то ба як андоза вобаста ба аксари 
масъалањои муњими раванди таъмини амнияти миллї санадњои 
меъёрию њуќуќї ќабул гардидаанд. Чунин њолат имконияти бењтари 
таъмини амниятро фароњам меорад. 

Дар ин маврид барнома ва стратегияњои алоњида низ тањия ва 
ќабул карда шудаанд, ки албатта амалї намудани онњо барои 
таъмини амнияти миллии кишварамон муњим мебошад. Хусусан, дар 
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то 
соли 2030 ба чорањои пешгирикунандаи таъмини амнияти миллї дар 
шароити таѓйирёбии босуръати симои геосиёсї, геоиќтисодї ва 
технологии љањони муосир таваљљуњ намуда шудааст. Дар ин њуљљати 
муњими давлатї фароњам  овардани шароити  берунаи  
мусоидаткунандаи  рушд,  тањкими пояњои  давлатдорї, њифзи њуќуќ 
ва озодињо, манфиатњо ва шаъну шарафи шањрвандон берун аз 
кишвар, тањкими мавќеи кишвар  дар арсаи байналмилалї маќсадњои 
сиёсати берунаи кишвар дониста шудаанд. Дар ин стратегия 
иќтидори иќтисодии кишвар њамчун заминаи  моддии таъмини 
амнияти миллї арзёбї шудааст [1]. 

Љумњурии Тољикистон дар шароити имрўза омодагии 
њамешагии хешро дар муќовимат бо тањдидњои байналхалќї ва 
минтаќавї дар сиѓаи (формати) муносибатњои дуљониба ва 
бисёрљониба баён доштааст. Албатта, вобаста ба имкониятњои дар 
даст дошта, минбаъд низ кишвар сиёсати худро дар ин самт идома 
медињад. Дар минтаќаи њассоси геополитикї ва минтаќаи буњронї 
љойгир шудани Тољикистон њарчї бештар ба муќовимат ба 
тањдидњои сатњи байналхалќї ва минтаќавї љалб шудани онро талаб 
мекунад. Аз ин рў, Тољикистон аз љумлаи он кишварњое мебошад, ки 
аз муќовимат бо муаммоњои хатарзои сатњи байналхалќиву 
минтаќавї ва њалли бардавому самараноки онњо истиќбол мекунад. 
Албатта, дар оянда низ дар ин самт амал намудан ба манфиати 
амнияти миллии Тољикистон мебошад.  

Љумњурии Тољикистон аз давраи соњибистиќлол шудан то ба 
имрўз дар самти њифзи амнияти миллии хеш ва муќовимат бо 
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тањдидњои сатњи минтаќавї ва байналхалќї фаъолона ширкат 
меварзад. Аз он  љумла, иќдомњои амалии кишварро дар самти 
муќовимат бо чунин тањдидњое чун терроризму ифротгарої, рушди 
љинояткории фаромиллї ва гардиши маводи мухаддир мушоњида 
намудан мумкин аст. Дар ин самт Тољикистон њам чорањои 
пешгирикунанда ва њам чорањои рафъкунандаро ба роњ монда 
истодааст. Тољикистон њамчун кишваре,  ки амалан ба масъалаи 
терроризм  ва гардиши ѓайриќонунии маводи нашъадор рў ба рў 
омадааст ва ин љузъи људонопазири љинояткории муташаккилонаи 
фаромиллї мебошад, барои ташаббусњо  ва иќдомоти њамаљонибаи 
амалї дар мубориза алайњи ин шарт ќатъан талош меварзад. 

Дар шароити имрўза Љумњурии Тољикистон хатари њамаљонибаи 
терроризми байналмилалї ва ифротгароиро дарк карда, комилан 
зидди ин падидањои номатлуб ва хатарзо дар њама навъњои 
зуњурашон муќовимат менамояд. Дар ин самт Тољикистон 
муттањидсозии кўшишњои љомеаи байналмилалиро дар сатњи љањонї 
ва минтаќавї љонибдорї менамояд. Љумњурии Тољикистон дар самти 
муќовимат бо терроризму ифротгарої ва њамчунин, ќочоќи маводи 
мухаддир на танњо дар њифзи амнияти миллии худ, балки дар њизфи 
амнияти дигар кишварњо низ сањмгузор мебошад. Чуноне ки дар 
Паёми Президенти кишвар дарљ карда шудааст, тайи солњои зиёд 
Тољикистон њамчун сипар на танњо амнияти худ, балки бехатарии 
минтаќа, фазои пасошўравї ва аврупоиро аз пањншавии маводи 
мухаддир, силоњ, терроризму эскстремизм ва муњољирати 
ѓайриќонунї таъмин карда истодааст [2]. Албатта, масъалаи њифзи 
амнияти миллии Тољикистон дар сатњи байналхалќї ва минтаќавї 
дар шароити имрўза танњо бо муќовимат бо терроризму ифротгарої, 
љинояткории фаромиллї ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир 
ба итмом намерасад. Ќадамњои зиёде дар ин самт мављуданд, ки 
метавонанд дар таъмини амнияти миллии кишвар дар сатњи 

минтаќавї ва байналхалќї нақши ҳалкунанда бозанд.  
Баъзе аз муњаќќиќон дар самти њифзи амнияти миллии 

Тољикистон њалли як ќатор масъалањои дохилиро муњим 

мешуморанд. Масалан, муњаќќиќи тољик Зокиров Г.Н. қайд 
менамояд, дар шароити имрўза пешгирї намудани мољароњои 
мухталифи иљтимої, этникї ва роњ надодан ба њиљрати барзиёди 
ањолї, тањкими вањдати миллї, њалли масъалањои мухталифи љомеа 

дар заминаи манфиатњои умумӣ яке аз вазифањои муњими Њукумати 
Љумњурии Тољикистон мешуморад. Ба андешаи ў манфиатњои њаётан 
муњими Тољикистонро масъалањои пойдории сулњу субот дар љомеа 
ташкил медињанд, ки танњо набудани мољароњои сиёсї ва љангњо 
маънии комили сулњи љомеаро надорад. Фањми муосири сулњро ў чун 
раванди ташаккул ва инкишофи шароит ва имкониятњое дар назар 
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дорад, ки на танњо љанг ва бесуботиро интисно намояд, балки инсон 
тавонад аз тамоми њуќуќњо, масъулият ва уњдадорињои хеш бањри 
таъминоти комили иљтимої истифода намояд. Зокиров Г.Н. чунин 
мешуморад, ки танњо дар шароити сулњу субот Тољикистон 
метавонад манфиатњои геополитикии хешро њимоят намояд ва 
амнияти миллию давлатиро такмил бахшад [3]. 

Дар мавриди таъмини амнияти миллии Тољикистон дар сатњи 
минтаќавї ва байналхалќї дар шароити кунунї масъалаи амнияти 

иттилоотї низ ба яке аз масъалаҳои муҳим табдил меёбад. Масъалаи 
роњњои таъмини амнияти иттилоотї дар сиёсати амалии Љумњурии 
Тољикистон низ масъалаи афзалиятнок арзёбї шуда, Пешвои миллат 
- Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
масъалањои васоити ахбори омма ва амнияти иттилоотї таваљљуњи 

хоса зоҳир менамояд. Дар мавриди муњимияти масъалаи амнияти 
иттилоотї дар суханронии худ дар маљлиси тантанавї бахшида ба 
100-солагии матбуоти тољик Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон чунин ќайд намудаанд: «Манфиатњои 
миллї ва суботу оромии чомеа таќозо менамоянд, ки воситањои 
ахбори оммаи ватанї на танњо дастгоњи тавонои хабарї бошанд, 
балки дар муборизаи иттилоотї барои њифзи манфиатњои миллї, 
алалхусус амнияти давлат ва љомеа хизмат кунанд. Зеро тавре ки аз 
мазмун ва моњияти ќонунгузории мамлакат оид ба васоити ахбори 
омма бармеояд, таъмини амнияти иттилоотї яке аз самтњои асосии 
фаъолияти онњо мебошад» [4]. 

Дар шароити Тољикистон бо истифода аз васоити ахбори омма 
кўшиш бар он дода мешавад, ки бар зидди мушкилињои 
тањдидкунанда ба амнияти миллї муќовимат гардад. Фаъолияти 
васоити ахбори омма дар ин самт бештар ба амнияти иттилоотї 
равона гардида, хосияти пешгирикунандаи тањдидњои дохилї ва 
байналхалќиро ба амнияти миллии кишвар доро мебошанд. Барои 
мисол Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 
экстремизм» якчанд љињатњои истифода аз васоити ахбори омма дар 
мубориза бо ифротгароиро инъикос гардидааст. Дар ин ќонуни 
мазкур мафњуми «маводњои экстремистї» чунин шарњ ёфтаанд, «ин 
интишори иттилоот ё њуљљатњое, ки барои амалї гаштани фаъолияти 
экстремистї даъват карда мешавад ё ногузирии ин фаъолиятро 
асоснок менамояд, нашрияњо, ки ногузирии бартарии миллї ё 
нажодиро талќин менамоянд ё таљрибаи љиноятњои њарбї ва дигар 
љиноятњоро, ки ба несту нобудкунии пурра ё ќисмии ягон намуди 
гурўњи этникї, иљтимої, нажодї, миллї ё динї равона карда 
шудааст, асоснок мегардонад»[5]. 

Њамчунин, мутобиќи моддаи 16  Қонуни номбурда дар њудуди 
Тољикистон нашр ва пањн кардани маводи чопї, аудио ва 
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аудиовизуалї ва дигар маводњое, ки аќаллан як аломати экстремистї 
доранд, манъ карда шудааст.  

Васоити ахбори оммаи мухталифи кишвар давоми солњои охир 
ба баррасии масъалањои терроризму ифротгарої ва иттилоотрасонї 
дар ин маврид машѓул мебошанд. Масалан, солњои охир барномањо 
ва навиштањои зиёде перомуни амалиётњои зиддиинсонии ДИИШ 
тавассути васоити ахбори оммаи кишвар пешнињоди мардум гардид. 
Бо фарогирии амалиётњои террористї ва ифротгарої, хусусан 
кирдорњои разилона ва зиддиинсонии ДИИШ васоити ахбори оммаи 
миллї мардуми тољикро аз хатари созмонњои террористї ва 
ифротгаро огоњ намуданд.  

Дар марњилаи имрўзаи рушди Тољикистон зарур мешуморем, ки 
васоити ахбори оммаи миллї дар фаъолияти худ ба пуррагї аз рўи 
принсипи авлавияти амнияти миллї ва манфиатњои миллию давлатї 
кор баранд ва њамеша масъулиятшиносиро дар назди халќу миллат 
дар пеш гузоранд. Аз он љумла, ошкор намудан ва ба самъи мардуми 
кишвар расонидани симои воќеии созмонњои террористиву 
ифротгаро баёнгари масъулиятшиносї  ва хизмати васоити ахбори 
оммаи кишвар дар самти мубориза бо ин падидањои дањшатбор 
мебошад.  

Дар сиёсати амалии Тољикистон ба масъалаи љалби васоити 
ахбори омма дар муќовимат бо мушкилоти тањдидомез ба амнияти 
миллии кишвар таваљљуњи хоса зоњир гаштааст. Аз он љумла, ба он 
масъала эътибор дода шудааст, ки дар муносибати васоити ахбори 
омма ва  падидањои терроризму ифротгарої абзорњои иттилоотї зери 
таъсир ва нуфузи созмонњои террористї ва ифротгаро ќарор 
нагиранд ва гурўњњои тахрибкор натавонанд аз имкониятњои васоити 
ахбори омма ба нафъи худ истифода намоянд.  

Таъмини сатњи зарурии амнияти иттилоотї дар шароити 
Тољикистон метавонад ифодагари њимояи имиљи сиёсии кишвар 
бошад. Тавассути иттилоот комёбињо ва муваффаќиятњо, њамчунин 
масъалањои дигари инкишофи давлат дастраси љомеаи љањонї 
гардида, ба тањким ва такмили мавќеи давлат наќши муайянкунанда 
мерасонад. 

Дар замони соњибистиќлолї ба масъалаи иќтидори муњофизатии 
давлат эътибори хос зоњир карда шудааст. Сол аз сол нерўњои 
мусаллањи кишвар бо таљњизоти нав таъмин мешаванд, ки албатта ин 
нерўи муњофизатии онњоро боло мебарад. Њамчунин, дар таркиби 
нерўњои мусаллањи кишвар љузъу томњои зудамалкунанда таъсис 
шуда, иќтидори  онњо низ тадриљан бењтар гардонида мешавад, ки 
метавонанд амнияти давлатро аз хатарњои берунї њимоят намоянд. 
Албатта, нерўњои муњофизатии сарњадоти кишвар низ сол аз сол 
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бењтар шуда истодаанд. Дар ин самт Тољикистон њамкориро бо 
кишварњои дигар ба роњ мондааст.  

Чун сар задани хатарњои эњтимолї ба амнияти миллии 
Тољикистон аз љониби сарњадњои љануби кишвар, хусусан аз 
Афѓонистон бузург аст, аз ин рў, суботи ин кишвар чун њадафи 
муњими амниятии мо шинохта шудааст. Солњои охир Тољикистон 
кўшиш бар он намуда истодааст, то њифзи сарњадњои љанубии худро 
мустањкамтар гардонад. Танњо давоми солњои охир дар хати сарњади 
давлатї бо Афѓонистон, ки ќариб 1400 километрро ташкил медињад, 
зиёда аз 100 иншооти њифзи сарњад ба фаъолият оѓоз намудааст. Дар 
баробари мустањкам намудани сарњади худ Тољикистон њамчунин, 
љонибдори њарчи зудтар њал шудани буњрони сиёсии Афѓонистон 
мебошад. Чуноне ки Пешвои миллат дар Паёми худ ба Маљлиси Олї 
ќайд намудаанд, ки суботу оромии ин њамсоякишвар барои мо мисли 
обу њаво зарур аст ва Тољикистон аз рўзњои аввали соњибистиќлолї 
талош меварзад, ки дар ин кишвари дўст сулњи пойдор барќарор 
гардад.      

Дар умум, зарур мешуморем, ки барои таъмини амнияти миллї 
дар сатњи минтаќавї ва байналхалќї ба њалли ин масъалањо таваљљуњ  
зоҳир гардад: 

-   дар ин самт зарур аст, ки механизмњои муассири муќовимат бо 
мушкилоти хатарзои байналхалќї ва дохилї андешида шаванд; 

-муњим мешуморем, ки Тољикистон њамаљониба ба рушди 
иќтидори муњофизатии худ бояд таваљљуњ намояд. Дар ин самт рушди 
иќтисодиву иљтимої, сиёсиву фарњангї ва њарбиву техникї ба назар 
гирифта шавад; 

- дар сиёсати дохилии кишвар муборизаи беамон бо коррупсия 
ва дигар падидањои манфии таъсиргузор ба амнияти миллиро муњим 
арзёбї менамоем;  

- дар њар њолат эњтимоли тањдиди берунї ба амнияти кишвар 
вуљуд дорад, танњо бо такя ба иќтидори муњофизатї Тољикистон 
метавонад амнияти миллии худро дар сатњи байналхалќї ва 
минтаќавї њифз намояд.  
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ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Несмотря на положительную динамику в экономике и политике, 

Республика Таджикистан  испытывает трудности в экономической, 
социально-политической и духовной сферах общества.  Причиной 
тому многочисленные факторы, влияющиие на национальную 
безопасность страны, в числе которых феномен коррупции является 
фактом, поразившим почти все сферы общественной жизни общества. 

Сегодня преобразование экономического, политического, 
правового и социального сфер жизнедеятельности происходят в 
сложной обстановке сочетания национальных традиций и 
внедренных новшеств, противоречия отечественных и зарубежных 
институтов, формирующих высокий показатель неустойчивости 
динамики  современного общества. На первый взгляд, насущные 
нужды общества и государства никак иначе  требуют долгожданного 
признания и одобрения прав и свобод социума, институтов, правил  
гражданского общества и правового государства, в тоже время, опыт 
постсоветского преобразования заверяет  нас в опасности признания 
стратегии модернизации в формате безальтернативного 
совершенствования страны. Значимость анализа проблемы 
разработки антикоррупционной политики институтами 
гражданского общества фиксируется многозначностью масштабно 
используемой концепции «гражданского общества», в 
незначительной степени исследованностью в современных 
социополитических теориях его идеи. До настоящего времени 
проблема о содержании гражданского общества, его образовании, 
исторических судьбах остается спорным. По мнению одних авторов 
гражданское общество выступает синонимом рыночных отношений, 
другие негативно воспринимают идею о разделении гражданского 
общества и государства, третьи стоят на позиции трактовки идеи 
гражданского общества как автономного от государства 
образования.[1,20] 

http://www.mmk.tj/
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«Гражданское общество» – как термин явился вследствие 
значительных полемик, оказывающих  обязательных нововведений, 
обращённых  на ограничение вмешательства политических 
институтов и государства в основном в народнохозяйственную и  
общественную жизнь.  

Гражданское общество, на наш взгляд - это механизм 
негосударственных общественных связей и институтов, отражающий 
широкий спектр интересов, необходимости и значимости человека 
для реализации его гражданских прав. По признакам мирового 
опыта, прогрессивное гражданское общество, является основой и 
результатом политической деятельностью общества, создающее 
устойчивое  ядро демократии. 

Термин «гражданское общество» относится  к группе категорий 
сложно  означаемых, хотя, несмотря  на широкое использование 
этого понятия, пока ещё его содержание не имеет чёткого понимания.   

Исследование  работ современных ученых  показывает, что ещё: 
-  в XVIII веке понятие «гражданское общество»  использовалось 

как результат уровня, положения цивилизованности (civility) 
общества; 

-  политическое понятие,  позволяющее  противопоставление 
западной системы государственного управления восточной тирании; 

- термин, имеющий экономический подтекст, 
противополагающий «цивилизацию» такого рода обществам, в 
которых не имелось частной собственности. 

- Необходимо подчеркнуть, что гражданское общество является 
сложной, многоуровневой структурой влияющих друг на друга 
факторов социального, культурного, морального, экономического и 
политического характера, вследствие этого механическое перенесение 
образцов или попытки его введения, чаще всего, приводят к 
искажению отдельными политическими группами. 

Следовательно, все определения схожи в том, что гражданство – 
это некий социальный статус человека, наделяющий его правами (т. е. 
определяемый законом) и ответственностью. [2,107] 

Изучение  истории развития понятия гражданского общества, 
способствует создать типологические модели осмысления этого 
факта.  Как в философском плане, так и на практике до настоящего 
времени не возникла единая, ясно очерченная модель гражданского 
общества, подходящая для применения  в сравнительном анализе или 
в роли нормативного образца для понимания политического, 
социального или экономического развития государств. 

В пределах классической модели необходимо отметить, что 
обычай исследования государства как объединения людей, 
обобщенных политическим общением, должна своим присутствием 
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Аристотелю, по утверждению которого, государство это союз 
составляющих его граждан.[2, с.72] 

Общественные связи договорного типа основываются  из 
основных идей либерализма, т.е.  теории  эгоистической личности, 
заботящиеся о своих собственных интересах. Любой человек может 
удовлетворить свои желания и потребности вследствие того, что 
действует определенным способом в пределах гражданского 
общества.  

Социологический путь трактуется идеей о гражданском 
обществе,  как круг поддержки деятельности индивида, благодаря 
которому они могут реализовывать свои собственные проекты, 
соответствующие с повседневной жизнью и тем способом, 
позволяющим избавляться им от зависимости государства. Данный 
подход вносил гражданскому обществу новое качество - возможность 
к объединению. В этой среде общественная жизнь относилась к той 
части деятельности личностей, находившаяся вне частной сферы 
(домашнего быта), характерной чертой которой была 
плюралистическая система интересов и организационных форм. 
Понятие «гражданского общества» стало популярным в 
Таджикистане  с началом реформирования его институциональной 
структуры. Теоретическое осознание понятия «гражданское 
общество» стало итогом всевозможных дискуссий, заявлявших 
важность реформ, направленных на уменьшение сферы влияния 
государства и политических институтов вообще в экономическую и 
общественную жизнь, и формирование гражданского общества как 
особой сферы социальной жизни, более или менее свободной от 
государственного давления. 

По мнению таджикского политолога Г.Зокирова  основные 
принципы деятельности гражданского общества таковы: 

- в политической жизни общества равенство прав и свобод для 
всех; 

- гарантия - правовая защита прав и свобод граждан на основе 
законов, действующих в обществе; 

- обязательное регулирование отношений между элементами 
гражданского общества. 

- формирование системы защиты и действий через их 
естественное право на жизнь, свободу и счастье; 

- гарантированная возможность объединения людей независимо 
от их социальной принадлежности в жизни общественных и 
политических объединений в соответствии с их интересами и 
профессиональными особенностями; 

-  свобода граждан при формировании политических партий и 
общественных движений (гражданство); 
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- свобода формирования и управление СМИ без 
государственной цензуры. Только право имеет полномочия 
ограничивать СМИ. 

- функционирование механизма, стабилизирующего отношения 
между государством и гражданским обществом (консенсус) для 
обеспечения наилучшего формирования гражданского общества 
органами государственной власти: 

- обеспечение развития свободы личности на экономической 
основе различных форм собственности, множественности экономик, 
наличия свободного выбора экономической деятельности. 
Экономическая независимость людей, основанная на праве владеть 
собственностью или получать справедливое вознаграждение за 
добросовестный труд.[3,с.16-17] 

В Таджикистане конца 90-х годов было несколько, 
составляющих, характерных на самом деле политическому 
гражданскому обществу. К тому же, государственный строй не мог 
быть назван демократическим, так как его легитимность 
основывалась не из народной поддержки, а гарантировалась 
контролем над политическими и экономическими институтами над 
собственностью. 

Происходящие в республике социальные преобразования 
настойчиво требуют от политиков поиска новых моделей системы и 
развития таджикского социума.  Гражданское общество (civil society) 
одна из ключевых категорий нынешнего социально-политического 
знания, при этом, факты, возникающие в гражданском обществе, в 
большей степени определяют содержание антикоррупционной 
политики и отличительные черты ее осуществления. 

В Таджикистане коррупция сегодня является одним из крупных 
барьеров для осуществления честной координации и угрожает как 
демократии, так и становлению устойчивого развития таджикского 
общества. В условиях образования институтов гражданского 
общества в современном Таджикистане политические элиты 
трансформируются  в субъекты власти, от деятельности которых, по 
большей части, зависят характер  и динамика политического 
развития государства. Современное состояние таджикской 
государственности выделяется отсутствием методичного влияния 
политической элиты на предупреждение коррупционного беспорядка. 

«Так называемая борьба с коррупцией и иными формами 
криминализации социально-политических отношений носит оттенок 
мифичности, игры, рассчитанной хоть на некоторое успокоение 
общественного мнения и создания более или менее привлекательного 
образа страны в глазах мировой общественности» [4,1-3]  
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В Таджикистане коррупция явление распространённое, 
встречающееся почти во всех сферах общества. Согласно статье 2015 
года в The Diplomat, коррупция в Таджикистане встречается во всех 
аспектах культуры Таджикистана [4.2].  Например, взятки учащимися 
за положительные отметки, мзда за освобождение заключенных, 
контрабандисты, убеждающие пограничников не замечать их товар и 
т.д. Необходимо подчеркнуть, что  новый виток борьбы с 
коррупцией начался утверждением  Указа Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона от 30 августа 2013 года, № 1504 
именуемый «Стратегии по противодействию коррупции в Республике 
Таджикистан на 2013-2020 годы». Цель и назначение настоящей 
Стратегии направлены на снижение уровня коррупции в Республике 
Таджикистан, регулярное устранение препятствий, создание условий 
для развития экономики, развитие демократических ценностей, 
повышение благосостояния населения. В Послании Президента РТ 
парламенту страны от 26 января 2021 года Эмомали Рахмон заострил 
внимание присутствующих на двух угрозах, продолжающих терзать 
страну- внутренняя (коррупция) и внешняя (терроризм). Усилить 
борьбу с этими факторами поручено силовым структурам - 
Генпрокуратуре, МВД, ГКНБ и Вооруженным силам. Текущее 
состояние таджикской государственности отличается отсутствием 
стабильного влияния политической элиты на предупреждение 
коррупционного беспредела.  

Подводя итоги к вышеизложенному, автор считает, что 
коррупция в современном Таджикистане превратилась в социально-
политический феномен, который расценивается как одно из попутных 
цивилизации бед, несущее с собой огромные угрозы не только 
национальной безопасности отдельных государств, но и безопасности 
всего мира. Данное явление представляет очевидную угрозу для 
координации и развития таджикского общества. Коррупция в 
политике растлевает систему государственного управления, и 
сдерживает  политическое развитие. 

Для устранения этой угрозы необходима сложная и совершенная 
антикоррупционная политика, которая осуществляется государством 
и обществом. Принцип данной политики заключается в исследовании 
и осуществлении универсальных и методичных мер по 
предотвращению причин и обстоятельств, создающих и 
активизирующих коррупцию в различных сферах жизни и  мер по 
вовлечению коррупционеров к гражданско-правовой и уголовной 
ответственности. 

Коррупцию порождает человечество, значит и бороться с ней 
способны они же. Для противостояния хищению чиновников, 
необходимо гражданское общество. В обществе должны произойти  
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сложные институциональные преобразования. Так как 
сформированное гражданское общество, само будет бороться и 
противостоять коррупции.  
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кафедры английского языка 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И  ТОПОНИМИЯ В 
ТАДЖИКСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Генетические связи топонимов с географическими терминами, 

как и в английском, так и в таджикском языках общеизвестны. Ведь 
именно географические термины наряду с именами людей являются 
важнейшим источником топонимов. Географические термины  и 
топонимы в английском и таджикском языках различаются тем что, 
первые называют класс однородных географических предметов, а 
вторые именуют отдельные такие предметы, что первые выражают 
понятия, а вторые их не выражают. Если географические термины 
обозначают, то топонимы прямо называют, иными словами различие 
сводится к тому, что географические термины являются 
нарицательными названиями, а топонимы собственными. В этом 
смысле две данные лексические группы, допуская многочисленные 
случаи перехода слов из одной группы в другую, не терпят никаких 
переходных состояний, географическое название может быть либо 
топонимом, либо номенклатурным термином [II,21]. 
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Например: термин river (река) – указывает на признак 
постоянности течения воды, а термин mountain – на признак 
возвышенности, то есть в обоих случаях им сопутствует также 
признак значительности размеров. Если к этим признакам прибавить 
еще только по одному то вместо терминов   river (река)  и mountain 
(гора) появляются десятки географических терминов, обозначающих 
разные виды рек и гор. Эти термины имеют обычно более узкое 
локальное употребление. В сфере топонимии можно выделить группы 
более или менее удаленные от географических терминов. Если  идти 
от более крупных объектов к мелким, то можно заметить, что их 
называют обычно уже внутри класса микротопонимов как бы 
превращаются из имен  в фамилии. Такую же ситуацию можно 
заметить в микротопонимики таджикского и английского языков [II, 
34]. Например, от имени Шариф последующая семья получает 
фамилию Шарифов. Как фамилия включает элементы обобщения, 
будучи общем именем членов одной семьи, так и многие 
микротопонимы обслуживают сразу несколько микротопонимов. Это 
наблюдается  с одной стороны в  комплексных названиях, когда  
несколько соседних разнородных объектов имеют одно название, 
например рядом находящийся лес Кабуд, поле Кабуд, ручей Кабуд. С 
другой стороны такой же процесс можно обнаружить в 
тождественных названиях одинаковых объектов - названиях, почему - 
либо распространившихся или просто ставших модным в какой-то 
местности[III,27]. Топонимическим переосмыслением присуща  
ситуация при которой географические термины иногда могут 
заменить собственные  географические названия. Здесь имеется  в 
виду в частности известный случай, когда термин city (город) - 
употребляется с конкретным значением Москва, Киев и т.д. Человек, 
добиравшийся в Москве от Бескудникова на Красную   площадь 
скажет «Еду в город». И в данном случае лексема город имеет не 
общий, а конкретный смысл - «Москва». Географические термины 
могут превращается в топонимы на разных уровнях и в разных 
ситуациях. Например, среди группы однородных географических 
объектов наиболее существенной для местного населения называется 
часто только номенклатурным именем, а для остальных объектов 
образуются специальные  наименования.    Ограничиваются 
только географические термины в том случае если на данной 
территории есть лишь один объект определенного типа, и его 
поэтому нет нужды как- то выделять из числа однородных объектов. 
При возникновении топонима ведущим является дифференциальное  
значения признака географического объекта. Когда же топоним 
возник, содержание этого признака со временем забывается, для 
существования топонима достаточно чтобы он отличался от 
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остальных топонимов своим звучанием, формой. Поэтому можно 
сказать, что в функционирующем топониме относительное 
негативность не исчезает, а лишь изменяется адрес, из 
этимологического содержания она переселяется в план выражения в 
звучании названия. Семантическая дифференциация может 
сохраняться преимущественно как дополнительное средство 
различения прозрачных противопоставления типа Нижний Яловец - 
Верхний Яловец, Старая Краснишора – Новая Краснишора, Гора- 
Долина и тд [III,64]. Не испытывая на себе регулирующего 
воздействия относительно негативности,  географического термина 
оказываются в связи с этим как и по ряду иных причин, менее 
системными, чем топонимы. Точнее говоря организация 
географических терминов теснее связанны с объектами, с 
географическими реалиями – она диктуется, строго регламентируется 
этими реалиями, если для собственных географических названий 
главной определяющей является связь, топоним- другой топоним, а 
не топоним географический объект, то для нарицательных 
географических терминов более существенной оказывается связь, 
географический термин – географический объект, а не 
географический термин – другой географический термин.    

В современном таджикском языке и его говорах исконное 
иранское слово для обозначения озера не сохранилось. Вместо него 
употребляется заимствованный из тюркских языков термин кул – lake. 
Не сохранилось оно и в персидском языке, где употребляется термин 
даряче  - little river «маленькое море» (даря-  river «море» + 
уменьшительный суффикс - че  ) и реже - тот же кул. 

Элементарные географические термины лежат в основе 
громадного количества собственных географических названий. Это 
положение в особенности подтверждается на топонимах,  связанных с 
термином кул. Обычно озеро может называться по имени 
близлежащего селения, причем в названиях озера и селения 
присутствует термин кул: Кули- Самсолык –«Самсолыкское озеро»    
Кули – Афтобру «Озеро солнечной стороны –the lake of the sun side», 
Кули – Сояру «Озеро теневой стороны – the lake of the shade side». 
Более мелкие озера не имеют самостоятельного названия и 
обозначаются, словом кул  или во множественном числе куло -lakes: 
ближайшие кишлаки также называются Кул или Куло. В топонимах 
при слове кул впереди  может стоять определение, таджикское или 
тюркское: Шуркул- «соленое озеро – salt lake», Учкул «три озера – 
three lakes», Каракул «черное озеро – blacke lake», и т. п. Определение 
может стоять и на втором месте по таджикской модели, соединяясь со 
словом кул и так называемым изафетом  -и: Кули- Бедак «бедакское 
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озеро», Кули – Чанор «озеро чинара», Кули – Калон «большое озеро», 
и.т.п [I,  72]. 

От того же термина кул образованны и производные с 
различными суффиксами или сложные слова с несколько измененной 
семантикой, также употребляющиеся как топонимы: Кулмак –«лужа», 
Кулоба «озерная вода», Кулоб «заболоченные места, плавни, влажные 
заросли». 

На западном Памире у населения, говорящего на таджикском 
языке и на других местных иранских, так называемых памирских 
языках, начальное к в слове кул приобретает глубокозаднеязычную 
артикуляцию: Сарикул, возможно таджикское «у озера» (сар «голова , 
начало, у»;) Каракул, Тузкул, Яшилкул, Сасыккул, соответственно: 
«черное озеро», «соленое озеро», «зеленое озеро», «вонючее озеро». 

Укажем еще,  что географический термин кул «озеро» 
употребителен в осетинском и афганском языках.  

В юго-восточных говорах таджикского языка термин кул имеет и 
другие значения – «глубокое ущелье», «котловина», «впадина», 
откуда целый ряд топонимов, связанных с микроландшафтом.  

Из других географических терминов, входящих в состав 
топонимов, укажем на такие, как тюркское кудук «колодец», булок 
«источник, ключ», широко распространенный в северных, северо-
западных и южных районах Таджикистана со смешанным 
населением, говорящем на таджикском и различных тюркских 
языках. Однако в районах юго-восточного Таджикистана со 
сплошным таджикоязычным   массивом эти географические термины 
вообще отсутствуют, как нет их и в составе топонимов. Для слов 
«источник», «ключ» здесь, как и в таджикском литературном языке, и 
в качестве географического термина, и в составе топонимов 
употребляется чашма. Отметим, что гидроним с компонентами кудук, 
булок, чашма одновременно являются и названиями селений: 
Ташбулак «камень + ключ», Башбулак «голова + ключ», Акбулак  
«белый + ключ» и.т.п. В районах со смешанным таджикско-тюркским 
населением легко возникают дублетные названия:  Кызылбулок и 
Сурхчашма –«красный источник», Акбулок и Сафедчашма –«белый 
источник». В этих же районах при географическом  термине –булок 
определение может быть таджикское слово и при таджикском чашма 
определение может выступать тюркское слово Кукчашма «голубой 
источник», Куянчашма «заячий источник» и .т.п.  [I,  78].        

Среди географических терминов, входящих в топонимы и 
названия селений, отметим таджикское джуй «ручей» и тюркское 
арык «оросительная канава». Заслуживает внимания тот факт, что 
старое иранское слово руд «река», не употребительное  в современном 
таджикском языке, сохранилось в  Таджикистане в названиях 
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селений: Пасруд «за рекой», Панджруд «пять рек», Намнаруд, 
Зимчуруд, Насруд и некоторые другие. 

В заключении можно отметить, что географические термины – 
ключ к раскрытию этимологии многих географических названий, но 
и сами по себе они самый интереснейший объект сравнительного 
научного исследования. Это вызывает в первую очередь, 
необходимость  их сбора  и систематизации.      
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кафедраи  фанҳои ҷамъиятӣ 
 

НАЗАРИЯИ МАНТИҚ ДОИР БА ШАКЛҲОИ ҲАҚИҚАТ 

Мантиқ вобаста ба моҳият ва вазифаҳояш ба намудҳои гуногун 

ҷудо мешавад: мантиқи шаклӣ, диалектикӣ, мантиқи риёзӣ, мантиқи 

предикатҳо ва ғ. Яке аз вазифаҳои асосии мантиқи шаклӣ ва 

диалектикӣ  ошкор намудану донистани ҳақиқат мебошад. Арасту чун 

асосгузори мантиқи шаклӣ  ва  бузургтарин мантиқшиноси  

Машриқзамин Абуали  ибни Сино мантиқро баёнгари ҳақиқат  ва 

тафаккури дуруст номидааст. Дар олами моддӣ ин ё он хосият, 

нишонаҳо, муносибатҳо, мавҷудияти ашёҳо, ҳодисаҳо бо ҳам робита 

доранд.Таҷрибаи тамоми инсоният бо туфайли қонунҳо, принсипҳои 

мантиқӣ, қонунҳои илмӣ, аксиомаҳо,  хулосабарорӣ хислати умумӣ 

пайдо карда, ба системаи илмӣ табдил меёбад. Илми мантиқ дар 

раванди маърифат вазифаҳои гуногунро иҷро менамояд. Вазифаи он,   

пеш аз ҳама муайян   намудани  шаклҳои ҳақиқат мебошад, ки илмҳои 

дигар  аз он сарчашма мегирад. Дарёфт намудани ҳақиқат ва дониши 

дуруст на танҳо вазифаи мантиқи шаклӣ ва диалектикӣ,  инчунин 

илмҳои дигар мебошад.  Аз назари мантиқӣ инсон бояд муносибати 

хешро ба ҳама намуди ҳастӣ:  табиат, ҷомеа ва инсон муайян намояд. 

Масъалаи ҳақиқат яке аз масъалаҳои асоситарини назарияи маърифат 

буда, дар ҳамаи амалҳои тафаккурӣ: исботкунӣ, далеловарӣ,  фарзияҳо, 
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аксиомаҳо, хулосабарориҳо, барои ба даст овардани дониши дуруст 

истифода мешавад. Ҳар шахс аз рӯзе, ки оиди ҳастии хеш андеша 

меронад, ба саволи оё ҷаҳоне, ки ман дар он зиндагӣ  менамоям, 

новобаста аз ман вуҷуд дорад ё не, ҷавоб меҷӯяд. Аммо ҷавоб ба ин 

савол бидуни ҷустуҷӯи маърифати ҳақиқат имкон надорад. Аслан  

қазияҳо,  хулосабарориҳо ҳақ ё ботил мешаванд, ки ҳам фикри ҳақ, ҳам 

фикри дурӯғ бояд асоснок шуда, бо далеловариҳо исбот шаванд. Аз 

замоне, ки фалсафа чун шуури ҷамъиятӣ ва ҷузъи он мантиқ бо қонуни 

зарурият падид омаданд, ҳақиқат  ба мавзӯи таҳлили ҳамаи равияҳои 

фалсафию мантиқӣ табдил ёфт. Мафҳуми ҳақиқат дар системаи 

ҷаҳонбинии илмӣ баробари қонунҳои диалектикӣ ва илмӣ, мафҳумҳои 

дорои мазмуни иҷтимоидошта, барои муайян намудани моҳияти ҳама 

гуна ҳастии олами воқеӣ  истифода  мешавад. Мо дар замони  

пуртазоди зудтағйирёбанда умр ба сар мебарем, ошкор намудани 

ҳақиқат саҳлу осон нест. Зеро ки интернет дар замони муосир ду 

нақшаи бо ҳам зидро дорад, аз як тараф ба ҳаёти ҳаррӯзаи мардуми 

олам таъсир расонида, кори онҳоро осон намояд, аз тарафи дигар  ба 

техникаи пурқудрати  гумроҳкунӣ, дурӯғбофӣ табдил ёфтааст. Аз 

ҷониби давлатҳои абадқудрат  ба мақсади ба худ тобеъ намудани 

тафаккури одамони дунё интернетро шабу рӯз истифода мебаранд, ки 

оқибати он рӯҳафтодагӣ, нобоварӣ ба оянда, костагии ахлоқ, сабаби аз 
худ бегонашавии одамони сустирода  мешавад. 

 Худшиносии ҳар ашхоси соҳибмаърифату соҳибҳунар  аз дарки 

воқеии ҳақиқат сарчашма мегирад. Ҳақиқатро ҳар ашхосе, ки дар 

соҳаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ  фаъолият мебарад, дар зинаи шуури 

муқаррарӣ   вобаста ба имконияти  тафаккураш дарк менамояд. 

Масалан, аксарияти одамон ба камбизоатию ночории худ ба ғайр аз 

худашон ҳамаро гунаҳкор меҳисобанд. Агар олими ягон соҳа ба 

туфайли тадқиқоту заҳмати ҳаррӯзааш ба ҳақиқати илмӣ ноил шуда, ба 

манфиати  ҳалқу миллат, ба пешравии иқтисодиёти ватанӣ саҳм 

гузорад, чунин ашхосро ҳақиқатҷӯ ва худшинос номидан мумкин аст. 

Дар ин мисол ҳақиқат ҳамрадифу ҳаммаънои  кору амал, меҳнату 

заҳмат ва саъю кӯшиш баҳри ғанӣ гардонидани сарвати моддию 

маънавии халқу давлат мешавад. Ҳақиқат аз назари мантиқи шаклӣ ва 

диалектикӣ  бо тадқиқу санҷиш, бо асосоноккунӣ тасдиқ мегардад. 

Мисоли ин қазия, барои таъмини зиндагии хеш  ҳар ашхос бо ҷиддият 

кӯшиш намояд, пас танҳо бо ҳаракат, заҳмати ҳаррӯза ҷамъ овардани 

таҷриба ба орзуву мақсад расидан, беҳтар кардани сифати зиндагӣ 

имконпазир аст. Шайх Саъдӣ чунин гуфтааст . 

Нобурда ранҷ ганҷ муяссар намешавад, 

Музд он гирифт, ҷони бародар, ки кор кард. 
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Ин ҳикмати бузург инъикоси воқеият ва баёнгари ҳақиқат аст. 
Аммо аксарияти одамони бекормонда ба камбизотию ночории хеш 

ба ғайр аз худ, ҳамаро гунаҳкор меҳисобанд,  аз мақолҳое истифода 

мебаранд, ки таърифи мантиқӣ надоранд. Мисоли онҳо: “нимта нон 

роҳати ҷон”, “таваккал ба худо”, “кор гург нест, ки гурехта равад”, 

“дар ин дунёи  даҳрӯза сарват чи даркор аст”,  “аз ин дунё чӣ 

мебарӣ”, “меҳмони равандаро ҳамин кулба бас аст” ва ғайраҳо. 

Аммо чунин мақолҳо, мулоҳизаҳо ботилу  аз ҳақиқат дуранд. Аввал 

ин, ки нимта нон роҳати ҷон шуда наметавонад, барои нигоҳ 

доштани саломатӣ, организми зинда ба витамину мироэлементҳо ва  

хӯроки серғизо эҳтиёҷ дорад. Дувум, мувофиқи қонунҳои мантиқӣ 

ҳар як тезис антитезиси худро дорад, антитезиси “таваккал ба худо”- 

аз инсон ҳаракат аз худо баракат  аст. Кор гурехта намеравад, 

антитезиси он- кори имрӯзаро ба фардо нагузор. Агар мақолҳои дар 
боло зикршударо ба эътибор гирем, аз ободонии манзилу диёри 

азизамон баҳри беҳтар намудани зиндагӣ кӯшиш ба харҷ надиҳем, 

онро ки обод месозад. Ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бояд ҳақиқатро 

дарк намояд  “дунё майдони ҷидол аст” ҳар ашхоси солимандеша 

бояд худро дар ин майдон бисанҷад. “Аслан мафҳуми ҳақиқат мисли 

мафҳумҳои дигар  зиддиятнок аст. Барои тақвият додани ин андеша 

мафҳуми шукронаро мисол меорем, ки зиддиятнок мебошад. Аз як 

тараф, мазмуни мусбӣ  аз тарафи дигар, мазмуни манфӣ дорад. Мо 

бояд шукронаи фарзанд, падару модарро бикунем, шукронаи сулҳу 

ваҳдат, шукронаи осмони соф, соҳибистиқлолиятро кунем. Аз тарафи 

дигар,  шукр кардану қаноат кардан ба фақирию камбизоатии аз ҳад 

зиёд, нисбати худ ва аҳли  хонавода сахтгиру серталаб набошӣ, бо 

нодориву гуруснагӣ умр ба сар бурда, шукрона гуфтан ифодаи 

мазмуни манфии ҳамин мафҳум мешавад. Барои як одам 40 ҳунар кам 

аст. Барои одами ҳунарманди заҳматпеша кор ҳамеша ёфт мешавад, 

ки зиндагии миёнаҳоли худро ташкил карда, баъд шукрона гӯяд,  

амали оқилона ба ҳақиқат наздик мешавад.  

Мазмуни аслии ҳақиқат инъикоси дурусти воқеият, яъне агар 

фикру андешаҳои  мо ба воқеият мувофиқ бошад, он гоҳ онро 

ҳақиқат номидан мумкин аст. Чунин фаҳмиши ҳақиқат хислати 

классикӣ дошта, аз ҷониби мутафаккирони барҷастаи равияҳои 

гуногуни фалсафӣ дар ҳар давраи таърихӣ эътироф шудааст, 

инҳоянд:  Афлотун, Арасту, Абуали ибни Сино, Гегел, Фейербах, 

К.Маркс, Ф.Энгелс. Дар таърифи мафҳуми ҳақиқат аксарияти 

файласуфон ва мантиқшиносони номбурда чун инъикоси дурусти 

воқеият ва реалияти объективӣ маънидод менамоянд, ки новобаста аз 

майлу хоҳиши одамон вуҷуд дошта,  вале аз  зуҳуроту мазмун  иборат 
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аст. Дар паси он асли воқеият ниҳон асту рӯзе падид меояд. Дар ҷое,  

ки имконият бошад, ба воқеият табдил ёфтани он ногузир аст. Дар 

радифи воқеияти объективӣ ҳақиқати объективӣ, дар воқеияти 

субъективӣ ҳақиқати нисбӣ ҷой доранд, зеро ки  мафҳуми ҳақиқат 

реалияти маънавию руҳиро низ инъикос менамояд.” Ҳақиқат худ ба 

худ бесабаб падид намеояд,  вай натиҷаи маърифату дониш аст, 

чунки  ҳама гуна объекти омӯхташаванда бо фаъолияти ҳиссию 

ақлии инсони амалкунанда вобаста мебошад. Эътимоднокии 

тадқиқотҳои илмӣ, натиҷаи тафаккур, моҳияту аҳамияти онҳо дар 

амалияи фаъоли одамон санҷида мешавад”[2,8]. Таълимоти мантиқи 

шаклӣ ва диалектикӣ оиди  ҳақиқат аз консепсияҳои агностикӣ, 

ирратсионалӣ ва идеалистӣ фарқи куллӣ дорад. Асосгузорони 

мантиқи шаклӣ ва диалектикӣ робитаи диалектикии ҳақиқати нисбӣ, 

объективӣ, мутлақ ба якдигар табдил ёфтани онҳоро бо мисолҳо 

собит кардаанд. Хислати объективии ҳақиқат дар он зоҳир мешавад, 

ба хоҳишу тасаввуроти одамон ё фардҳои алоҳида вобастагӣ 

надорад. Омӯхтани қонунҳои мантиқ, ҳақиқат ва истифодаи онҳо ба 

манфиати миллат, таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва ҳалли 

масъалаҳои иҷтимоӣ, таъмини устувори сулҳу ваҳдат, беҳтар 

намудани сифати зиндагии мардум дар Паёмҳои ҳарсолаи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ борҳо таъкид шудааст. Ба туфайли 

бемайлон рушд ёфтани илму техника, интернет раванди ҷаҳонишавии 

иқтисодиёт, иттилоот, фарҳанг, печ дар  печ омехташавии сиёсат, 

косташавии арзишҳои миллиро ба амал оварда, сабаби ба вуҷуд 

омадани маданияти якранги ҷаҳонӣ  шуда истодааст. Устувор нигоҳ 

доштани сулҳу ваҳдат, амнияти миллӣ вазифаи танҳо қувваҳои 

мусаллаҳ ё ҳукуматдорон набуда, вазифаи ҳар як сокини Тоҷикистон 

аст.  Дар раванди таълими  илмҳои гуманитарӣ бояд аҳамияти сулҳу 

ваҳдат,  худшиносӣ дар байни ҷавонон ҳамеша ёдрас шаванд. Ҳар як 

объекти тадқиқшаванда бо мақсади ба даст овардани ҳақиқат 

ҳамаҷониба омӯхта мешавад. Ҳақиқати объективӣ аниқ, мушаххас 

буда, бо мафҳумҳои инкишоф, робитаи куллӣ, тағйирёбӣ, 

дигаргунсозӣ ҳамоҳанг аст.  Ҳақиқати нисбӣ дар ҳамон як вақт 

метавонад ҳақиқати мутлақ бошад,  зеро  ки  ҳақиқати мутлақ  аз 

қисмҳои таркибии  ҳақиқати нисбӣ ташкил меёбад. Алоқамандии 

ҳақиқати нисбӣ ва мутлақ ҳақиқати объективӣ аст, пас, ҳақиқат дар 

кадом шакле, ки зуҳур наёбад, моҳиятан объективӣ мебошад.   Аз 

паси ҷустуҷӯи ҳақиқат заҳмат кашидан,  риоя намудани принсипҳои 

ахлоқӣ, ростқавлӣ, боадолатӣ, масъулиятшиносӣ дунёи ботини ҳар 

ашхосро ғанӣ гардонида, барои боло бардоштани арзиши инсон 

мусоидат менамояд. Арасту таъкид кардааст, ки  инсон ҳангоми 
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рафтори некӣ кардан ба қуллаи олитарини қаноатмандӣ аз ҳаёт ба 

саодат мерасад. Баракси ҳақиқат дурӯғ буда, озодиро маҳдуд ва 

дарки дурусти воқеиятро халалдор менамояд. Дар зинаи муайяни 

рушди маданияти инсонӣ таносуби ҳақиқати нисбӣ, объективӣ ва 

мутлақ робита ва ба ҳамдигар табдилёбии онҳо  вақте ба миён меояд, 

ки  агар одамон ба омӯхтани объектҳои мураккаб оғоз кунанд ва дар 

раванди минбаъдаи маърифат зина ба зина ошкор гардад. Ҳақиқат  

мазмунан объективӣ буда, шаклан нисбист. Дар Паёми Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ чунин 

омадааст: “Ҳукумати ҷумҳурӣ ҳамаи захираву имкониятҳоро барои 

бунёди инфрасохтори иқтисодиву иҷтимоӣ, ворид  намудани 

технологияҳои ҳозиразамон, ҳалли масъалаҳои вобаста ба соҳаҳои 

обу энергетика, махсусан, истифодаи манбаъҳои энергияи 

барқароршаванда ва татбиқи “иқтисодиёти сабз” фароҳам овардани 

фазои мусоид барои сармоягузориву  соҳибкорӣ, рушди бахши 

хусусӣ ва таъмини волоияти қонун сафарбар кардааст” [1,9]. Чунин  

сиёсати иқтисодӣ ифодаи ҳақиқати объективӣ мебошад. 
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ТАЪСИРБАХШИИ СОХТОРҲОИ ГУМРУКӢ  ДАР ТАЪМИНИ 

БЕХАТАРИИ ИҚТИСОДИИ МАМЛАКАТ 
 

Дар ҳудуди давлатҳои ИДМ барои муайян кардани бехатарии 

иқтисодӣ низ равишҳои гуногун истифода мешуданд. Масалан, 

шарҳи ин мафҳумро, ки дар миёнаҳои солҳои 90-уми асри ХХ ва 

ибтидои асри XXI аз ҷониби олимони иқтисоддони рус ва ватанӣ 

В.Тамбовтсев, В.Савин, Л.Абалкин ва А.Ҳакимов дода буданд, 

таҳлил мекунем.  
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Ба ақидаи В.Тамбовтсев, «бехатарии иктисодии системаро бояд 

ҳамчун маҷмуи хосиятҳои ҳолати зерсистемаи истеҳсолии он, ки 

имконияти расидан ба максадҳои тамоми системаро таъмин 

менамояд, фахмидан лозим аст»[7]. В.Савин бехатарии иқтисодиро 

"системаи ҳифзи манфиатҳои ҳаётии Русия"[6] таъриф мекунад. Ба 

андешаи Л.Абалкин, «бехатарии иқтисодӣ ин ҳолати системаи 

иқтисодӣ мебошад, ки ба он имкон медиҳад, ки ба таври динамикӣ, 

самаранок инкишоф ёбад ва мушкилоти иҷтимоӣ ҳал шавад ва дар он 

давлат имкони таҳия ва амалӣ намудани сиёсати мустақили 

иқтисодиро дорад» [1]. А.Ҳакимов пешниҳод мекунад, ки бехатарии 

иқтисодӣ ҳамчун «маҷмуи шартҳое, ки истиқлолият, субот, 

қобилияти рушд ва такмили иқтисоди миллиро таъмин мекунанд»[10] 

фаҳмида шавад. 

Муфассалтарин таърифи бехатарии иқтисодиро, ба назари мо, 

олими иқтисодчии рус С.В.Блохин додааст: «Бехатарии иқтисодӣ – 

ин кифоя будани сатҳи зарурии бехатарии миллӣ бо захираҳои 

молиявӣ ва дигар захираҳои зарурии худ, фароҳам овардани шароити 

мусоид барои рушди иқтисодиёт ва баланд бардоштани сатҳи 

рақобатпазирии кишвар ва ҳифзи манфиатҳои ҳаётии шахсият, ҷомеа 

ва давлат дар соҳаи иқтисодӣ аз таҳдидҳои дохилӣ ва беруна 

мебошад»[2]. Ин таъриф ҳам мафҳуми ҳимоят аз таҳдидҳо ва ҳам 

мафҳуми рушди мутаассил ба иқтисодиёт ҳамчун гарави бехатарӣ ва 

мафҳуми таъмини захираҳои зарурӣ, аз ин рӯ, инчунин устуворӣ ва 
муътадилиро низ дарбар мегирад. 

Механизми фаъолияти давлат системаи мақомоти давлатиро 

дарбар мегирад, ки ба ҳамдигар алоқаманд ва боҳамамалкунанда, ки 

ба шарофати онҳо ҳокимияти давлатӣ, вазифа ва функсияҳои давлат 

амалӣ мегардад. Вазифаҳои муҳимтарини давлат инҳоянд: посбонӣ, 

муҳофизатӣ ва мудофиавӣ[5]. Кори мақомотҳои хифзи хуқуқро оид 

ба муборизаи зидди ҷиноятҳои иктисодӣ дар мисоли вилояти Суғд 

дида баромадан мумкин аст (ниг. ба ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 

Маълумоти пешакӣ дар бораи вазъи ҷинояти иқтисодӣ дар соли 2021 

дар в. Суғд 

Кормандони 

мақомотҳои 

ҳифзи 

ҳуқуқӣ 

Таҳти таҳқиқ 

қарор 
гирифтаанд 

(бо 

боқимонда) 

Аз онҳо ба 
итмом 

расидааст 

Дар марҳилаи 

ҳисоботӣ ба 

қайд гирифта 
шудааст 

Фошшавандагӣ, % 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Минтақаи 
№1 

164 215 46 43 92 141 66,7 67,2 
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Минтақаи 
№2 

67 76 18 21 38 54 62,1 91,3 

Минтақаи 
№3 

153 79 19 19 90 50 26,8 65,5 

Минтақаи 
№4 

32 26 10 12 13 16 76,9 100,0 

Ҳамагӣ дар 
вилоят 

416 396 93 95 233 261 51,1 74,2 

Сарчашма: аз ҷониби муаллиф дар асоси таҳлили ҳисоботҳои РМГ 

дар в. Суғд омода карда шудааст. 
 

Дар маҷмуъ, дар вилояти Суғд сатҳи фошкунии қонуншиканӣ 
дар соли 2020 51,1 % ва дар соли 2021 74,2 %-ро ташкил дод, ки ин 

нишондиҳандаи хубест, ки фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 

самти ҷиноятҳои иқтисодӣ фаъол буда, фаъолияти онҳоро асоснок 

менамояд. Аммо мутаассифона, ин нишондиҳанда ҳам аз афзоиши 

ҷиноятҳои иқтисодӣ шаҳодат медиҳад, ки сол то сол афзоиш меёбад 

ва аз онро умуман аз байн бурдан ғайриимкон аст. Ин на танҳо ба 

минтақаи дахлдор, балки ба тамоми мамлакат зарар мерасонад. 

Шаклҳои дар боло зикршудаи ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ ба мақомоти гумрук имкон медиҳанд, ки дар доираи салоҳияти 

худ самаранокии механизми ҳифзи амнияти миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва 

ҳуқуқвайронкуниҳои маъмуриро зиёд кунанд ва ҳамчун натиҷа дар 

таъмини бехатари иқтисодӣ саҳми арзанда гузоранд[11]. 

Аз рӯи натиҷаҳои кор дар соли 2020 мақомоти гумруки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 2103 парвандаи ҷиноӣ оғоз кардаанд. Аз ин 

шумор 1429 парвандаи ҷиноӣ алайҳи шахсони мушаххас оғоз 

шудааст. Аз шумораи умумии парвандаҳои ҷиноӣ тибқи моддаи 291 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (саркашӣ аз пардохти 

гумрукӣ аз ташкилот ё шахси воқеӣ) 481 парвандаи ҷиноятӣ оғоз 

шудааст. Тибқи моддаи 200.1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (қочоқи пули нақд ва (ё) воситаҳои пулӣ) - 65 парванда. 

Тибқи моддаи 193 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(саркашӣ аз иҷрои уҳдадориҳои баргардонидани маблағ бо асъори 

хориҷӣ ё асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон) 173 парванда оғоз шудааст. 

116 парванда тибқи моддаи 193.1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (анҷоми амалиёти асъорӣ оид ба интиқоли маблағ бо 

асъори хориҷӣ ё асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суратҳисоби 

ғайрирезидентҳо бо истифода аз ҳуҷҷатҳои қалбакӣ) оғоз шудааст. 

Ҳамчунин, тибқи моддаи 174.1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон (қонунигардонии (расмикунонии) маблағ ё амволи 

дигаре, ки шахс дар натиҷаи ҷинояти содиркардааш ба даст 

овардааст) 1 парванда оғоз шудааст 

Маблағи пардохтҳои гумрукии пардохтнашуда (моддаи 194 

Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [3]) - 5,2 млрд. сом. 

Маблағҳо бо асъори хориҷӣ ва асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(моддаи 193 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон) ба маблағи 

беш аз 24 миллиард сом. аз хориҷ баргардонида нашудаанд. Ба 

суратҳисобҳои ғайрирезидентҳо бо истифода аз ҳуҷҷатҳои қалбакӣ 

(моддаи 193.1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон) ба маблағи 

14,2 млрд. Маблағи ғайриқонунӣ интиқоли пули нақд ва (ё) 

воситаҳои пулӣ (моддаи 200.1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон) беш аз 141 миллион сомонро ташкил додааст[8].  

Барои принсипҳои асосии ташаккули механизми ҳамкории 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар соҳаи мубодилаи захираҳои иттилоотӣ 

пешниҳод карда мешавад: иштироки ихтиёрӣ дар чорабиниҳои 

барномавӣ; баробарҳуқуқӣ ва манфиатнокӣ дар ҳамкорӣ; ҳифзи 

хуқуқҳои соҳибихтиёрии кишвар нисбати иттилоот; таъминоти 

барномавӣ, технология ва таҷҳизоти техникӣ; риояи ҳуқуқи 

байналмилалӣ ва меъёрҳои ҳуқуқии кишварҳои ИДМ; интихоби 

ҳамоҳангшудаи шакли ҳамкориҳо; масъулияти муштарак барои 

зарари эҳтимолӣ; нигоҳ доштани махфияти маълумот. 

Ҳамкорӣ дар соҳаи тайёр кардани кадрҳо барои ҳал намудани 

бисёр масъалаҳое имконият медиҳад, ки бо зарурияти мувофиқасозии 

самтнокии стратегии таъмини бехатарии иқтисодӣ, интихоби 

самтҳои афзалиятнок, марҳилаҳо ва чораҳо оид ба амаликунии онҳо 

алоқаманд аст. 

Дар зарурати таҳкими ҳамкории мақомоти гумрукӣ, андоз ва 

ҳифзи ҳуқуқӣ дар марҳилаи кунунии мубориза бар зидди ҷиноятҳои 

иқтисодӣ заминаҳои объективӣ муайян кардан мумкин аст, ки бо як 

қатор сабабҳо алоқаманд аст, аз қабили: зарурати объективии 

муносибати маҷмуӣ оид ба ҷамъоварӣ, таҳлил ва арзёбии маълумот 

дар бораи вазъи ҷинояткорӣ дар соҳаи фаъолияти гумрук андоз, зеро 

ҳеҷ яке аз ин мақомот ба он пурра тааллуқ надоранд; мавҷудияти 

вазифаҳо ва мақсадҳои умумии таъмини волоияти қонун дар соҳаи 

иқтисодии давлат; имконияти воқеии истифодаи бомуваффақияти 

қувваҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, воситаҳо ва усулҳои мақомотҳои 

ҳифзи ҳуқуқи дар мубориза бар зидди ҷиноятҳои гумрукӣ ва андозӣ. 

Ҳамкории байни сохторҳои гумрукӣ, андоз ва ҳифзи ҳуқуқӣ дар 

чорабиниҳои зерини муштарак зоҳир мегардад: банақшагирӣ, 

инчунин гузаронидани чорабиниҳое, ки ба ҳалли масъалаҳои 
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ҳамкории ин мақомотҳо нигаронида шудаанд; таҳия ва қабули 

санадҳои қонунгузории муштарак оид ба масъалаҳое, ки ба 

тобеъияти онҳо дохил мешаванд; якҷоя бо иштирокчиёни фаъолияти 

иктисодии хориҷӣ гузаронидани семинару маҷлисҳои якҷояи илмию 

амалӣ, ки ба ташкили ёрӣ оид ба инкишофи савдои берунӣ 

нигаронида шудаанд; ҳамкории иттилоотӣ, инчунин аз мақомоти 

болоӣ бо назардошти принсипи махфӣ пешниҳод намудани маълумот 

оид ба масъалаҳои манфиатдор; муттаҳид намудани саъю кӯшиш оид 

ба пешгирӣ, ошкор ва бартараф намудани қонунвайронкуниҳои 

гумрукӣ ва андозӣ. 

Дар сатҳи сохторҳои ҳифзиҳуқуқӣ, гумрукӣ ва андоз, ин гуна 

ҳамкорӣ асосан хусусияти қонунэҷодкуниро дорад. Дар сатҳи 

сохторҳои гумрукӣ, андоз ва ҳифзи ҳуқуқӣ ин байниҳамтаъсиркунӣ 

дар соҳаи фаъолияти қонунтадбиқкунӣ суръат мегирад. Таҳлили 

қонунгузории амалкунанда, ки салоҳияти ҳам сохторҳои гумрукӣ, 

андоз ва ҳам ҳифзи ҳуқуқро дар самти мубориза бо ҷиноятҳои 

иқтисодӣ танзим менамояд, имкон медиҳад, ба хулосае оем, ки дар 

санадҳои қонунгузорӣ масъалаҳои ҳамкорӣ кам коркард шуда, 

меъёрҳои ҳуқуқии мувофиқ вуҷуд надорад, масъалаҳо дар бораи 

шахсони мансабдори гурӯҳҳо ва инчунин, ҷавобгарии онҳо ҳал 

нашудаанд, ки дар навбати худ ба байниҳамтаъсиркунии сохторҳои 

гумрукӣ, андоз ва ҳифзи ҳуқуқӣ ба таври манфӣ таъсир мерасонад. 
Барои минбаъд такмил додани фаъолият оид ба таъмини шароит 

нисбати кори назоратӣ аз болои риояи қонунгузории гумрукӣ ва 

андозӣ ва бо мақсади инъикоси пурра ва саривақтии иттилоот дар 

бораи пардохткунандагони андоз, хироҷ ва пардохтҳои гумрукӣ 

ташкили системаи ягонаи иттилоотӣ-таҳлилии байни сохторҳои 

ҳифзиҳуқуқӣ, гумрукӣ ва андозӣ зарур дониста мешавад. 
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В конце ХХ и начале ХХI века Республика Таджикистан 
совершила ряд социально-экономических и культурно-
цивилизационных трансформаций, которые оставили большой след в 
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деле развития всего центральноазиатского региона. Как и другие 
республики Средней Азии, входившие в состав уже бывшего 
большого советского государства, Таджикистан, чем остальные 
республики, тяжелее и болезней совершил данные переходы. 
Фундаментальный сдвиг к демократическому государству от 
авторитарной системы; к рыночной экономике от командно-
административной машины управления народного хозяйства; к 
глобальной кооперации от ограниченной автаркии. Этот процесс 
также коснулся культуры и образования. Жесткий идеологический 
контроль, который сковывал данные социальные институты, 
полностью приобрел плюралистский характер.  Для взаимодействия 
между всеми этими агентами социально-экономической системы 
особую роль играют коммуникации. Они необходимы не только для 
налаживания общения между друг другом, но и для согласования 
дальнейших этапов развития всей экономической жизни страны. И 
скорость взаимодействия между ними коррелирует со скоростью 
темпа экономического роста. И поэтому, безусловным фактом 
является то, что Таджикистан уже переходит от новой 
индустриальной эпохи к новейшему информационному веку.  

Этот последний переход есть фактически переход решающий, 
переход, в который вовлечены все страны. Проблема состоит в том, 
что ни одно государство не может выбирать свой темп и свою 
последовательность этих процессов перехода. Таджикистан не может 
сначала закончить свой политический и экономический переход, а 
затем приступить к переходу в Информационный век. Она должна 
осуществлять их в одно и то же время, или другие мировые силы 
сделают это за Таджикистан, не советуясь с таджикским народом. 

Развитие современных информационных технологий давно 
перешло ту черту, где современный человек уже не представляет свою 
жизнь без них.  

Судьба человека в начале XXI века все чаще рассматривается 
под знаком его исторического конца и вступления в эпоху 
постгуманизма.  
Эта идея сама по себе не нова. Еще в ХХ веке постгуманистические 
движения вдохновлялись ницшевской философемой сверхчеловека, а 
затем постструктуралистской эпистемой «конца человеческого» (М. 
Фуко). Но к началу XXI века идея исчерпания и преодоления 
человека получила новый импульс в грандиозных успехах 
технической и особенно кибернетической цивилизации. 

Сейчас становится все яснее, что медленная эволюция разума в 
форме человека как биологического вида подходит к новому 
рубежу – этапу ускоренной эволюции разума в виде информационно-
кибернетических систем, быстро сменяющих друг друга на основе 
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непрерывно растущих вычислительных и производительных 
мощностей.  

                  

 
В современном мире давно идут дискуссии о смене 

экономической формации, которую одни специалисты называют 
инновационной экономикой, другие – постиндустриальной, третьи – 
экономикой, основанной на знаниях. И хотя это научный феномен, 
выражается разными дефинициями, главная суть его выражается в 
качественно новом подходе отношений на микроэкономическом и 
макроэкономическом отношениях (рисунок 1) 

 
Рисунок 1. 

 
 
Предпосылкой же трансформаций высшего профессионального 

образования в цифровую эпоху служит изменение онтологии 
образования в контексте информационного общества, 
характеризующегося модификацией пространства – топоса, и 
времени жизненного мира человека – темпоральности.  В 
результате указанных изменений в системе высшего 
профессионального образования ощущается разрыв между 
высокоскоростным потоком информации в виртуальном секторе – 
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дистанционном образовании и замедленным во времени 
традиционным образовательным процессом. В свете сказанного 
непрерывное – пожизненное образование должно 
интерпретироваться с позиций «плюральной неравновесной 
системы», характеризующейся: 1) изменчивостью; 2) генеричностью 
внутренныих процессов, заданных сетевой логикой [Ошибка! 
Источник ссылки не найден., с. 15]. 

В свете вышесказанного, одной из главных потенциальных 
проблем подготовки будущих гуманитариев в Республике 
Таджикистан может стать растущее отставание от требований 
цифровизации и редкое использование в своей работе методов и 
инструментов точных наук.  Указанное отставание обусловлено: во-
первых, стереотипностью мышления среди студентов-гуманитариев, 
что математика и ее прикладные дисциплины - это «сложно»; во-
вторых, недостаточностью применения в вузах Республики 
Таджикистан эффективных цифровых инструментов; в-третьих, 
несвоевременностью внедрения цифровых технологий для: 
персонализации обучения, повышения мотивации учения [Ошибка! 
Источник ссылки не найден., с. 42]; в-четвертых, упрощения 
деятельности по оценке качества предметных достижений обучаемых 
(мониторинг, отчетность) 

«Для промышленного развития Таджикистана необходимо 
делать ставку на развитие технических и естественно-научных 
прикладных дисциплин» - считает академик Ирина Каримова. Ею 
было также добавлено, что «таджикский народ, по сути – 
гуманитарий. Отсюда любовь к Рудаки, Фирдоуси и Хаяму, хотя тот 
же Хаям был не только поэтом, но и астрономом, и математиком. Но 
думаю, сказанное президентом Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмоном  очень правильно, так как без формирования технического 
мышления наше движение вперед невозможно» [7].  

С конца XX – нач. XXI вв. гуманитарные науки находятся под 
влиянием изменений, которые связаны с научной политикой, 
исследовательскими практиками, ролью творчества, информационно-
коммуникационными инфраструктурами, междисциплинарными 
отношениями и, в целом, с возникновением глубинных сетевых 
структур процесса производства знаний и продуктов научного труда. 
Важным аспектом современных трансформаций гуманитарных наук 
является деятельность ученых, которые расширяют использование и 
исследование информационно-коммуникационных технологий, как в 
качестве научного инструмента, так и в роли социокультурного 
объекта, нуждающегося в анализе. 
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ТАЛАБОТИ ПСИХОЛОГӢ – ПЕДАГОГӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ 

ОЯНДА ДАР РАВАНДИ БАРГУЗОРИИ МАШҒУЛИЯТҲО   
 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии 

худ омӯзгорон ва наврасону ҷавононро вазифадор намуданд, ки: 

«Омӯзгорони мо бояд меъёрҳои арзёбии дониши шогирдонро тавсеа 

бахшанд, барои омӯзонидани таърих, забон, адабиёт, фарҳангу 

санъати гузаштаву муосир, расму ойин ва дигар арзишҳои миллӣ 

зиёдтар талош намоянд, ба хонандагону донишҷӯён арзишҳои 

муқаддаси истиқлолият ва озодиро дуруст шарҳ диҳанд, моҳияти 

сулҳу суботро ҳамчун шарти асосии зиндагии орому осудаи мардуми 

Тоҷикистони азиз таблиғ созанд, барои расидан ба ҳадафҳои 

стратегӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ талош карда, дар раванди 
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бунёди ҷомеаи шаҳрвандии демокративу дунявӣ саҳми арзандаи 

хешро гузоранд. Наврасон ва ҷавонон, ки мо онҳоро наслҳои 

ояндасози кишвар медонем, вазифадоранд, ки ба омӯхтани илму 

дониш ва касбу ҳунарҳои замонавӣ ҷиддӣ машғул шаванд, ду-се 

забони хориҷиро мисли забони модарии худ донанд ва истифодаи 

технологияҳои электронии муосирро аз худ намоянд» [6].  

Аз ин ҷо бармеояд, ки дар роҳи ҳалли иҷрои вазифаҳои азим ва 

пурмасъулият бо тамоми қувва кӯшишу ғайрат намоем ва насли 

наврасро дар руҳияи ватандӯстиву инсонпарастӣ парвариш намуда, 

дар дили кӯчаки онҳо ҳисси баланди ифтихор аз миллату давлатро 
бедор созем.  

Ҳар як фан ба худ методи махсус дорад. Дар методҳои таълим 

чор омили асосӣ (дониш, мазмуни мантиқӣ, психология, педагогика) 

ва чор вазифа (бедоркунанда, омӯзанда, фаъолияткунанда, 

тарбиякунанда) дар назар дошта мешавад. Яъне, омӯзгор дар 

баробари дарс гузаштанаш хонандаро на танҳо илм, балки тарбия ва 

инкишоф медиҳад. 

Худи психика мафҳуми муҷаррад буда, ба маърифати ҳиссӣ 
дастнорас аст. Аммо он дар рафтор ва фаъолияти субъект дар се 

шакли ҳодисаҳои психикӣ зоҳир мешавад. Шаклҳои зуҳуроти 

психика-ин протсессҳои маърифатӣ, ҳолатҳои руҳӣ ва хусусиятҳои 

фардӣ-психологӣ мебошанд  [3, с.12]. 

Бо  назардошти хусусиятҳои синнусолӣ ҳамаи хонандагон 

қоидаҳои рафтори мактабиро бояд баробар иҷро намоянд. Ба 

монанди иҷро намудани супоришҳои ҳаррӯзаи муаллимон, салому 

алейк додан, ҳурмату эҳтироми омӯзгорон, дар вақти муайяншуда ба 

мактаб омадан ва ғайраи амалҳои иродавиро талаб мекунанд. Дар 

ҷараёни корҳои таълимию тарбиявӣ ҳамаи сифатҳои иродавии 
хонандагон инкишоф меёбад. Инчунин, барои бошуурона аз худ 

намудани маводҳои таълимӣ ҷоришавии протсессҳои психикӣ, эҳсосу 

идрок, хотиру тафаккур ва ҳолатҳои эмотсионалӣ-иродавӣ мусоидат 

мекунад. Ғайр аз ин, китобҳои дарсӣ ва нақшаҳои таълимӣ бояд ба 

синну соли хонандагон мувофиқ бошад. Ин талаботи педагогӣ – 

психологиро танҳо омӯзгороне ба уҳда гирифта метавонанд, ки 

таҷрибаи бойи педагогӣ доранд. Дар ҷараёни ташкил кардану 

гузаронидани дарсҳо кӯшиш мекунанд, ки мавзуъҳои таълимӣ 
дастраси хонандагон бошанд[1, с.301]. 

Барои он ки хонанда дар дарс 35-40 дақиқа ором ва ботоқатона 

нишаста, супоришҳои додаи омӯзгорро иҷро кунад, тарбияи 

устувории диққат лозим аст. Пуртоқатии хонанда аз хусусиятҳои 

характер ва мизоҷи ӯ вобастагӣ дорад. Хонанда ҳамон вақт 
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бодиққатӣ зоҳир менамояд, ки агар супориши ба вай дода шуда 

барояш шавқовар бошад ва ӯ аз уҳдаи иҷрои ин супориш баромада 
тавонад [2, с.70]. 

Эҷод, ҷустуҷӯ, дарёфт ва мушоҳида омилҳое мебошанд, ки ба 

омӯзгор имконияти баланд бардоштани маҳорати касбиро таъмин 

менамоянд. Барои он ки шавқу ҳаваси хонандагон оиди фанни 

дӯстдоштаашон зиёд шавад, аз методҳои аёнӣ ва амалӣ бисёр 
истифода бурдан лозим аст, зеро назар ба навиштану шунидан, 

дидану амал кардан хуб аст. Методи занҷир низ ҳаминро талаб 
мекунад, яъне хонандагон дониши гирифтаи худашонро ба ягон кас 

бояд биомӯзонанд. Албатта, ин гуна методҳо барои баланд 

бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон ва шавқу ҳаваси 

онҳоро оиди дилхоҳ фан бедор кардан истифода мешаванд. Омӯзгор 

пеш аз оне, ки ба хонандагон чизеро фаҳмонад, нишон диҳад ва ё дар 

амал иҷро кунад, бояд аввал худаш кор карда барояд. Беҳуда 

нагуфтаанд, омӯзгори ҳӯшманд бояд пеш аз он, чӣ бар дигарон 

меомӯзад, ҳар рӯз ба дониши худ биафзояд. Шавқу ҳаваси 

хонандагон он вақт зиёд мешаванд, ки агар хонандагон дар атрофи 

мавзуи таълимӣ баҳс кунанд ва дониши гирифтаи худашонро ба ягон 

кас омӯзонида тавонанд.  

Шароити имрӯза тақозо менамояд, хонандагоне ба синфи якуми 

муассисаҳои таълимӣ қабул карда мешаванд, на танҳо дорои маҷмуи 

донишу малакаҳои муайян, балки дорои қобилияти фикрӣ ва 

тафаккури мантиқӣ буда, малакаи таҳлилӣ низ доранд. Пайдо 

намудани чунин малакаю маҳорат аз бисёр ҷиҳат ба ташкили рафти 

машғулиятҳои таълимӣ дар муассисаҳо робитаи зич дошта, ба 

донишандӯзии минбаъдаи онҳо таъсири зиёдеро мерасонад.  

Ба муассиса рафтани кӯдак марҳилаи нави инкишофи психикии  

ӯро  тавсиф  медиҳад,  зеро  акнун  системаи  муносибатҳои  ӯро  

бо олами  иҳотакарда на танҳо ҳамкорӣ бо калонсолон, балки 

муошират бо ҳамсолон  низ муайян мекунанд.  Илова бар ин,  акнун 

бар дӯши ӯ уҳдадории ҷамъиятӣ гузошта шудааст, ки аз иҷрои он 

оянда ва мавқеи  ҷамъиятии  ӯ  вобаста  аст. Самтҳои асосии 

инкишофи ҷараёнҳои психикӣ дар ин давра бо таълим алоқаманданд.  

Яке  аз  самтҳои  муҳими  инкишофи  психикӣ  дар  ин  давра 

инкишофи ақлонӣ мебошад. Дар асоси шароиту талаботи мактаб ва 

таълим  дар  кӯдак  диққати  ихтиёрӣ,  идроки  ихтиёрӣ  (мушоҳидаи 

мақсаднок), хотир, тафаккури мантиқӣ ва нутқ инкишоф меёбанд. 

Таълими ибтидоии хонандагон дар муассисаҳои умумӣ пояи 

ташаккули шахсият ва таҳкурсии минбаъдаи омӯзиш мебошад. Дар 

муддати таҳсил хонандагони синфҳои ибтидоӣ бояд хондану 
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навиштан ва ҳисоб карданро омӯзанд. Омӯхтани фанҳои расмкашӣ, 

табиатшиносӣ, санъат ва  меҳнат, суруд завқи эстетикии онҳоро ғанӣ 

мегардонад. Дар ин давра омӯзгор бояд дар шогирдонаш завқу 

рағбат ва ҷалби хондани китобҳои бадеӣ, маҷаллаҳо ва рӯзномаҳоро 
бедор намояд.   

Барои он ки машғулиятҳо шавқовар ва дар сатҳи зарурӣ 

гузаранд, омӯзгор бояд ба дарс бо тайёрии хуб омода шуда, эҷодкору  

навовар бошад. Аз аёниятҳои гуногун истифода намуда, бо 

технологияҳои  инноватсионӣ корбарӣ карда тавонад.  

Истифодаи воситаҳои ахбордиҳии таълимдиҳанда ба омӯзгор 

имкон медиҳад, ки шароитҳо барои баландбардории сифати таълим 

дар синф фароҳам оварда шуда, шаклҳои ташкили таълим фаъолтар 
гарданд.  

Барои истифодаи босамари воситаҳои таълимии ахбордиҳӣ 

омӯзгор чунин мақсад ва вазифаҳоро бояд дар наздаш гузорад:  

Вазифа: омодасозии хонандагон барои корбарӣ бо 

технологияҳои муосир, фаъолгардонии равандҳои маърифатии онҳо, 

дар хонандагон ташаккул додани мустақилнокӣ ва худтакмилдиҳӣ.  

Мақсад: 

- фаъолгардонии равандҳои маърифатии хонандагони хурдсол;  

- дар сатҳи баланди эстетикӣ ташкил ва гузаронидани дарсҳо;  

- зиёд намудани ҳаҷми корҳои иҷрошуда;  
- баландбардории сифати таълим.  

Воридшавии воситаҳои техникии ахбордиҳӣ аз рӯи принсипҳои 

зерин ба роҳ монда мешавад:  

- сохтани презентатсияҳо ба дарс;  

- кор бо шабакаҳои интернетӣ;  

- истифодаи барномаҳои тайёри таълимдиҳанда;  

- коркард ва истифодаи барномаҳои таълимдиҳанда ва 

инкишофдиҳандаи шахсӣ[5, с.44]. 

Омӯзгор дар назди хонанда муаммо гузошта имконият медиҳад, 

ки ӯ ба дониши доштаи худ боварӣ ҳосил кунад, ки барои ҳалли он 

мавзуъ донишаш кофӣ нест. Фақат дар ҳамин ҳолат ба шогирдон ёрӣ 

расонда, бо иловаи дониши нав ба роҳи фикрронӣ тафаккурашонро 

инкишоф диҳад ва ҷаҳонбиниашонро васеъ гардонад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромади худ 

гуфтанд, ки: «Омӯзгор дар меҳвари соҳаи маориф қарор дорад ва 

сатҳу сифати дониши шогирдон ва тарбияи шоистаи онҳо маҳз ба 

донишу таҷриба, малакаву маҳорати касбӣ, усули таълим ва дигар 

паҳлуҳои фаъолияти шахсии омӯзгор вобастагии зич дорад [4]. 
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Барои ҳамин омӯзгори эҷодкор кӯшиш мекунад, ки аз ҳар як 

мавзӯи китоби дарсӣ самаранок истифода бурда, бо такя ба таълими 

салоҳиятнокӣ методи усулҳои навовариро дар нақшаи дарсаш ба 
инобат гирад.  

Омӯзгор усулу методҳои навовариро дар дарсҳояш мувофиқи 

синну сол, ҷаҳонбинӣ, қобилият, завқу хоҳиши шахсӣ истифода 

бурда метавонад. Яке аз шаклҳои асосии кор бобати аз худ намудани 

ҳаҷми муайяни дониш, маҳорат ва малакаҳои одитарин буда, дар 

рафти он фаъолияти маърифатӣ аз ҷумла: омӯхтан, ба хотироварӣ, 

такмилдиҳӣ, бою ғанигардонии тасаввуроти дониш, маҳорату 

малакаҳои кӯдакон таъмин мегардад.  

Равоншиносону муҳаққиқон вобаста ба ҳолати равонии кӯдакон 

дар синну соли гуногун дар нимаи аввали рӯз барои ташкилу 

баргузории машғулият вақти муайянеро ҷудо намудаанд. Дар 

ҷадвали машғулиятҳо дар навбати аввал машғулиятҳоеро бояд ҷой 

дод, ки аз хонандагон ҳаҷми муайяни фаъолияти фикрӣ, иҷрои 

супоришҳои ҷиддӣ, сабру тоқат ва масъулияту меҳнати ақлию 

зеҳниро талаб менамояд. Маслиҳатҳои психологӣ барои хонандагон 
чунин мебошанд:  

1. Ҳангоми инҷиқӣ, гапнодароӣ, гаправӣ, сабабҳои рафтору 
амали хонандаро муайян созанд;  

2. Хонандаро баҳудаю беҳуда натарсонанд, зеро он сабаби 

дамдуздӣ, тарсончакӣ, суст аз худ кардани маҳорату малакаи хондану 

навиштани он мегардад, чунки ба қувваю имконияти худ боварӣ 

ҳосил намекунад.  

3. Усули маҷбуркуниро истифода набурдан, аввал сабаби амали 

хонандаро муайян намудан. Масалан, барои чӣ вазифаи хонагиро 

иҷро нанамуд;  

4. Ба ҳама кору амали хонанда эродгирӣ намуда, ӯро дилтангу 

асабонӣ накунед.  

5. Ҳангоми ба хашм омадани хонанда аз ӯ талаб кунед, ки бо 
овози баланди хашм то 5 шуморад, ин имкон медиҳад, ки вай тезтар 
ором гардад;  

6. Аз хонандаи ба ғазаб омада, хоҳиш кунед, ки расм кашад ва 

қаҳру  ғазабашро дар расм ифода намояд. 

7. Мустақилияти хонандаро маҳдуд накунед. Фақат роҳбарӣ ва 

назорат намоед, то ӯ худро чун шахсияти мустақил шиносад.  

8. Кӯшиш намоед, ки ба ҳамаи саволҳои хонандагон ҷавоб гӯед. 

9. Бо маломату танбеҳ, лақабмонӣ, масхараю мазоҳкунӣ 
шахсияти хонандаро паст назанед  
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Бояд қайд кард, ки агар дар рафти машғулият мавзуъ, яъне 
маълумот аввалин маротиба ба хонандагон фањмонида шавад, пас 

дар интиҳои машғулият бо истифода аз бозиҳои дидактикӣ (шифоҳӣ, 

ашёӣ, рӯимизӣ) мавзӯи нав дар лавҳи хотироти хонандагон 

мустаҳкам карда мешавад.  

Дар рафти баргузории машғулиятҳои таълимӣ, омӯзгор бояд 

қобилияти фардии ҳар як хонандаро ба инобат гирифта, баҳри ҷалб 

намудани диққати онҳо чораандешӣ намояд. Зеро муттамарказ 

намудани диққати ҳар як хонанда ба дарк ва фаҳмиши онҳо мусоидат 

менамояд. Инчунин, дар рафти машғулият ба ҳар як хонанда бо 

саволҳои иловагии ёрирасон муроҷиат намуда, онҳоро барои ҷавоб 
додан даъват намоянд.  

Омӯзгорон дорои қобилияти эҷодкорӣ ва навоварӣ дошта 

метавонанд, машғулиятҳоро ба таври муштарак ташкилу баргузор 

намоянд, вале дар ташкилу баргузории машғулиятҳои муштарак 

талаботи Барномаи таълимӣ бояд ҳатман ба инобат гирифта шавад. 
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РОЊАНДОЗЇ ГАШТАНИ  ХЕШТАНШИНОСЇ БО ВОСИТАИ 

ДОНИСТАНИ ТАЪРИХИ ГУЗАШТАГОН 
 

Зиёда аз 30 сол аст, ки Тољикистон, њамчун давлати 
соњибистиќлол арзи њастї менамояд ва хушбахтона, халќи тољик худ 
таќдирашро  њал намуда, ба арзишњои маънавии аљдодї баргаштааст, 
моњияти хештаншиносиро дарк намуда, ба тамаддуни љањонї ворид 
шудааст ва дар ин љода ба дастовардњои назаррас ноил гардида 
истодааст. Ин падидањо, як тарафи масъала мебошанд. Тарафи 
дигари масъала аз он иборат аст, ки имрўзњо љомеаи навини 
Тољикистон дар шароити љањонишавї ќарор дорад ва  дар натиљаи 
он ќуввањои муайян кўшиш доранд, ки дар байни љомеа аќидањои 
бегонапарастї ва андешањои  ба  арзишњои миллиамон мухолифро бо 
њар васила тарѓиб намоянд.  Бархе аз ќуввањои сиёсї љањонишавиро, 
њамчун воситаи таъсиррасонии  мафкуравї,  барои манфиати худ 
истифода бурданї мешаванд.    

Таљрибаи њаёт собит мекунад, ки бар зидди ин гуна  тањдидњо, 
танњо тариќи роњандозї намудани тарбияи миллї  мубориза бурдан 
мумкин аст. Тарбияи миллї бояд ба  мухолифати фикрњо, ѓояњо, 
муборизаи маърифат алайњи љањолат  асос ёфта бошад.  Дар шароити 
муосир ба худшиносии миллї, пеш аз њама, љангњои иттилоотї 
тањдид мекунанд. Тавассути телевизион, рўзномаву маљаллањо ва 
сомонањои интернетї аќидањои бегона байни мардум, алалхусус 
љавонон пањн карда мешаванд.   

Роњи ягонаи мубориза бар зидди чунин падидањо пурќувват 
намудани корњои тарбияи миллї  дар хонавода, оила,  муассиса, 
кўчаву мањалла   мањсуб меёбад. Љавонони мо, бояд ба фарќи сиёњу 
сафед, зарару фоида, дўсту душман бирасанд.  Дар мењвари ин тарбия 
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- ватанпарастї, инсонпарварї, эњтиром нисбати арзишњои 
умумибашарї меистад.   

Дар ташаккули њаёти сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва њуќуќии халќу 
миллатњо шахсиятњои таърихие њастанд, ки ном, фаъолият ва 
зиндагиномаи онњо бо таърих, сарнавишт ва давлатдории он халќу 
миллат пайванди ногусастанї дорад. Мусаллам аст, ки имрўз 
тарбияи маънавї, хештаншиносї ва худогоњии миллї ба яке аз 
масъалањои муњими њаёти иљтимої табдил ёфтааст. Худшиносии 
миллї, бо воситаи донистани таърихи гузаштагонамон, фаъолияти 
ашхоси номвар, кору пайкори ќањрамонони миллатамон роњандозї 
мегардад.  

 Дар таърихи давлатдории тољикон Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон аз зумраи шахсиятњоест, ки на танњо дар 
ташаккул ва тањаввули таърихи навини миллати тољик, њастии 
имрўзу фардои Тољикистон, давлатдорї ва њуќуќи муосири кишвари 
соњибихтиёрамон, њамчунин барои эњё намудани падидањои неку 
писандида ва арзишњои волои фарњангии ниёгон хизматњои барљаста 
намудааст.  

Вобаста ба корнамої, матонату ќањрамонии ин фарзанди 
фарзонаи миллати тољик бо забонњои гуногун асарњои алоњидаи 
илмї – оммавї ва ёддоштиву адабї, њамчунин нигоштањои зиёд дар 
васоити ахбори оммаи ватанию хориљї ба чоп рафтаанд. Аксари ин 
осору навиштањо фаъолияти серпањлў, љанбањои алоњидаи корномаи 
ин абармарди халќро бо дидгоњи нав дарбар гирифтаанд. Вале 
нафаре, ки сарнавишти самандарќисмати миллати тољикро медонаду 
дар пањлўи ин шахсияти худодод фаъолият мекунад, зањмати 
шабонарўзї ва созандаи ўро мебинад, хуб эњсос менамояд, ки њанўз 
на њамаи воќеият ва дурнамои амалњои ин симои таърихиро ба ќалам 
додаву инъикос карда тавонистаанд.  

Воќеан, инъикоси симои шахсе, ки халќи беш аз њазор сол аз 
сањнаи таърих дурафтодаро аз сари нав њамчун миллати соњибдавлат 
ба арсаи сиёсати љањонї ворид кардааст, халќи гирифтори гирдоби 
нобудиро наљот додааст, миллатро дар кўтоњтарин замон аз вартаи 
љанги шањрвандї рањонидааст, тавсифи корнамоии фарзанди миллат, 
ки љон дар кафи даст гурезањоро ба ватан баргардонида, ба миллати 
мотамзада вањдат, субот, амният овардаву њама дорої, ќудрат ва 
сиёсатро дар хизмати инсон вогузор сохта, пояи давлатдориро аз 
сифр, низоми молияро аз хазинаи холии ба ѓоратрафта, лашкарро бо 
сарфармондењони кироя, њуќуќро бо ѓояњои анъанавию миллї 
тарњрезї намуда, оби наљотбахши озодиву соњибдавлатиро барои 
ташнагони беш аз њазорсола эњдо, садои модари тољикро њамчун 
модари миллати соњибдавлат то ба созмонњои байналмилалї 
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расонида, мардуми парешонро атрофи дастархони миллат муттањид, 
дар харитаи сиёсии љањон давлатеро бо номи Тољикистон сабт 
намудааст, кори осон нест. Масъалаи муњим ва таќдирсози љомеа 
барои њар роњбаре, ки дар шароити љанги шањрвандї зимоми идораи 
кишварро ба даст мегирад, ин ба эътидол овардани вазъият мебошад. 
Зеро таърих собит сохтааст, ки љангњои шањрвандї ѓолиб ва маѓлуб 
надоранд. Дар шароите, ки садою нолаи модарон аз љонибњо бо дуо 
баланд мешаванд, даъват ба сулњу оромї намудан ќањрамонї ва 
матонати хосаро талаб менамуд. Бале, ин роњи ягонае буд, ки бо 
гузаштан аз бисёр манфиатњо ба даст меомад. Онњое, ки сулњ ва 
созиш кардан намехостанд, теъдодан зиёд буданд. Сарвари љавони 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ният ва иродаи худро дар интихоби 
роњи ягонаи наљот дар чунин шароит пинњонї не, балки ошкоро бо 
сари зону нишастан дар назди рамзи озодии миллат – Парчами 
давлатї дар Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон бо 
ќасами таърихї вазифаи муќаддаси худ эълон намуд.  

Оќибатњои ногувори самти иќтисодиву иљтимоии кишвар дар 
солњои 90 – уми асри гузашта, аз љониби Президенти кишвар тањлил 
гардиданд ва њалли мушкилињо барои давлати љавони Тољикистон 
бисёр гарону вазнин буд. Љињати минбаъд ба эътидол овардани вазъи 
сиёсиву иќтисодї ва иљтимоии кишвар аз љониби Сарвари кишвар 
њадафњои стратегии мамлакат муайян карда шуда, барои рушди 
муназзами тамоми соњањои њаёти љомеа заминаи бузург тарњрезї 
гаштанд.  

Њадафњои стратегии Љумњурии Тољикистон – ин ба даст 
овардани Истиќлолияти энергетикї, рањої ёфтан аз бунбасти 
коммуникатсионї, амнияти озуќаворї, саноатикунонии кишвар  
бидуни истисно дар таърихи навини Тољикистон наќши муассир 
доштанду доранд. Президенти кишвар аз аввалин рўзњои ба маснади 
Сарварии Тољикистон омаданашон ба масъалаи эњёи фарњанг 
диќќати љиддї медоданд. Дар зарфи 30 сол тањти сарварии 
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон љашнњои 1000 – солагии 
«Шоњнома» - и Абулќосими Фирдавсї,  1100 – солагии таъсиси 
давлати Сомониён, 2700 – солагии «Авесто», 5500-солагии Саразми 

бостонӣ, 700-солагии Камоли Хуҷандӣ ва бузургдошти шахсиятњои 
муътабари таърихї, чењрањои барљастаи сиёсї, ки дар даврањои 
гуногун дар ташаккули тамаддун ва давлатсозии мо сањми 
арзишманд гузоштаанд, бо таљалло ва шукуњи дархури шаъну 
эътибор ва маќому мартабаи таърихиашон таљлил гардиданд.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба соњаи илму 
маориф диќќати аввалиндараља зоњир менамоянд. Чуноне худ зикр 
намуданд: «Имрўз дар замони Истиќлолият бояд эњёи маънавии 
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миллат ва рушди илму маорифро дар љойи аввал гузорем, зеро бе ин 
љомеаи мо мустањкам ва пешрав нахоњад шуд».  

Њамин тавр, агар ба таърихи пурѓановату ќадимии худ бо дидаи 
тањќиќ нигоњ кунем, ба хулосае омадан мумкин аст, ки агар Рудакї 
адабиёти порсиро поя гузошта, баъд аз Араб онро сари нав зинда 
карда бошад, агар Исмоили Сомонї нахустин давлати мутамаркази 
халќи тољикро дар пањнои анъанаи идоракунии ќадимаи халќамон 
бунёд намудаву устод Садриддин Айнї пас аз њазор соли фаромўшї 
забон ва адабиёти ѓановатманди тољикро боз инкишоф дода, аллома 
Бобољон Ѓафуров бо офаридани шоњасари «Тољикон» наќши 
ќањрамононаи халќи тољикро аз сањифањои таърихи гумшудаю 
торољшуда љамъоварї намуда, роњи пуршебу фарози таърихии 
халќро ба илми таърихи љањонї ворид сохта бошад, Эмомалї Рањмон 
миллатро аз марг ва давлатро аз парокандагї наљот, кохи муњташами 
сулњи тољиконро эъмор, низоми давлатдории муосири халќро асос 
гузошта, ќобилияти њуќуќии давлатдории халќро эњё намуданд. Дар 
заминаи ин кўшишњо, њаќќи таърихии миллатро ба давлати мустаќил 
эълон ва татбиќ сохта, тољиконро њамчун миллати дорои забон, 
фарњанг, таърихи ќадима ба љањониён муаррифї ва дар навбати худ 
давлати Тољикистонро њамчун давлати мустаќил, дунявї, демократї, 
њуќуќбунёд дар байни халќу миллатњои соњибдавлат њамроњ, љињати 
ќадршиносии њамаи корњои неку писандидаи ќањрамонони миллат 
шароити мусоид фароњам оварданд.  

Њоло, ки Тољикистон зина ба зина барои бунёди љомеаи кушод, 
давлати дунявї, демократї, иљтимої, густариши њамкорињо бо 
кишварњои дуру наздик талошњои шоиста дорад, Президенти давлати 
тољикон Эмомалї Рањмон насли имрўзаро даъват менамоянд, ки аз 
корномаи гузаштагон ибрати ватандорї омўзанд. Сабаќњои таърихи 
ниёгон барои бунёди Тољикистони навин хеле ањамият доранд. Дар 
љодаи созандагї мављуд будани андешаи ќавии миллї омили 
музаффариятњои минбаъда мебошад. Анъанањои ѓании давлатдории 
халќи тољик барои такмили андешаи миллї заминаи боэътимод 
гузошт. Мусаллам аст, ки тољикон таърихи бойи давлатдорї доранд 
ва шароити мураккаби зисту зиндагонї, рўйдодњои мухталифи 

сиёсию иҷтимої, динию фарњангї ва аз њама муњим, бархўрди 
тамаддуни орёї дар дарозои таърих бо тамаддунњои дигар тољиконро 
соњибтадбир, мутафаккир ва андешаманд сохтааст. Аз љониби дигар, 
чунин бархўрд боиси ривољу равнаќи фикру андешаи сиёсї-иљтимої, 
фалсафї-динии мутафаккирони тољик ва наздикшавии ин андешањо 
ба меъёрњои љањонї гардид. Аз ин рў, метавон гуфт, ки заминањои 
андешаи миллии кишвардорї њанўз дар замони гузаштаи дур гузошта 
шуда, «баъдан дар асарњои мутафаккирони бузурги халќи тољик 
Имом Абўњанифа, Абўабдуллоњи Рўдакї, Абўнасри Форобї, Абўалї 
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ибни Сино, Низомулмулк, Насируддини Тўсї, Низомии Ганљавї, 
Мавлоно Љомї, Ањмади Дониш ва дигарон возењу равшан баён 
гардидаанд». 

Барои баланд бардоштани сатњи фаъолнокии сиёсии љавонону 
наврасон ва дараљаи худшиносиву мењанпарастии онњо омўхтани 
таълимоти мутафаккирони номбурда омили муњим хоњад гашт. 

Дар ҳақиқат, эњсосоти ватанпарастї ва уњдадорї дар назди 
ватан  барои њар як инсон муќаддас аст. Инсони хуб, чї ќадаре ки 
номи нек ва ору номуси оилаашро њифз ва ќадр кунад, њамон ќадар  
ва њатто аз он њам зиёдтар, бояд ба ќадри Модар - Ватан бирасад.  

 
 
 

Нурмаҳмадов Ю.Ш., 
н.и.ф., дотсенти кафедраи 

 таърих ва диншиносӣ 
 

МАДАНИЯТИ АСРИ  ХI-ХII ДАР МОВАРОУННАҲРУ ХУРОСОН 

(САНЪАТИ МЕЪМОРӢ, БИНОКОРӢ ВА ҚАСРСОЗӢ) 
 

Аз сарчашмаҳои таърихӣ мо медонем, ки  асри ХI  ва  ибтидои  

асри  ХII  қисми зиёди  осори  меъмории муҳташам, ки то ба замони 

мо омада расидааст, маълумот медиҳад. Бинобар ин, теъдоди ин 

биноҳои таърихӣ бо маълумоти роҷеъ ба сохтмони қасру масҷидҳо, 

ҳаммомҳо ва  ғайра  муқоиса  карда  шавад, авҷи  бинокорӣ  будани  

давраи он  мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Ин давра на фақат 

бо миқдори иморатҳо, балки бо равнақи минбаъдаи афкори 

меъморӣ, усулҳои нави нақшакашиву тарҳрезӣ ва комёбиҳои соҳаи 

ороиши биноҳо диққати касро ба худ ҷалб мекунанд.  

Мисол, намунаи хеле ҷолиби чунин сохтмон Қалъаи Болои 

райони Исфараи Тоҷикистон мебошад. Ин кӯшкқалъа, ки дар асрҳои 

VI–VIII бино ёфта, дар асри Х хароб гардида буд, дар асрҳои ХI–ХII 

дубора таъмир ва хеле мустаҳкам карда шуда, ҳангоми таъмир хишти 

хом ва похсаро истифода намуда, бо хишти пухтаи дар маҳлули  гаҷ  

хобондашуда  рӯкаш  кардаанд.  Дар асрҳои ХI–ХII он аз як хонаи 

калони расмӣ, ҳавлича ва ду қатори хонаҳои дарун ба даруни 

ҳамдолон иборат буд. Яъне, болои  хонаҳоро гунбазҳои  аз  хишти  

хом  сохташуда  пӯшида буданд. Метавонем  инро инкишофи  эҷодии 

тарҳи меъмории замони гузашта номем, чунки  долони иморат 

ҳамчун ҳавличаи чароғон масъалаи  ба  равшанӣ  таъмин  кардани  
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хонаҳоро нишон медод,  ҳар  хона  аз панҷараи дар ё худ аз тирезаи 
болои он равшан мегардид.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар он давра  сохтмони  қасрҳо  

ривоҷ  ёфта буд. Аз он ҷумла, қасрҳои  ҳокимони  Хатлон, Тирмиз  ва  

амирони  Ғазнавӣ,  ки  аз  тарафи  бостоншиносон  дар  Ҳулбук  

(ҷануби Тоҷикистон), Тирмиз, ҳаволии Ғазна ва Лашкари Бозор 

кашф шудаанд, исботи он мебошанд. Қасри Ҳулбук дар даруни арки 

шаҳр воқеъ буда, он бисёр хусусиятҳои  он давраро  муайян  мекунад. 

Бино дар  рӯи  суфаи  баланде  сохта  шуда,  аз маҷмуи  мураккаби  

биноҳои  расмӣ,  иқоматӣ  ва  ороишҳои гуногун  қомат афрохтааст. 

Он, асосан  аз похса ва хишти хом иборат буда, дар баъзе ҷойҳо, дар 

рӯкаши току деворҳо истифода бурда шудаанд. Қалъа хеле зебо сохта 

шудааст. Махсусан, ҷойҳои кандакории он, ки аз нақшу нигори 

ҳандасиву наботӣ ва катибаҳои аҷоибе оро дода шудааст, диққати 

касро ба худ мекашад. Дар бисёр қисмҳои ин нигоришот рангубори 

он боқӣ  монда, дар ҷойҳои кандашуда рангҳои нилобӣ ва сурх 

додаанд ва он  хеле  назаррабо  буда,   завқи  баланди  ҳунармандони  

он  замонро  нишон медод. Ҳунармандони  гулдаст дар вақти ба 

фарши хона чидани хиштҳои пухта  низ  хеле ҳунармандии 

касбашонро нишон додаанд. Қаср  мавҷудияти  худро  дар  давоми 

асрҳо нигоҳ дошта, якчанд маротиба таъмир ва тармим шудааст.  

Дар асри ХI қисми ҷанубии нисбатан баландтари он аз маҷмуи 

иморатҳое иборат буд, ки бо ду долони васеи тоқдор ба  чор тақсим 

шуда буд. Баъдан як қисми иморатҳои шимолии  қаср қадре поинтар 

воқеъ гардида, онро роҳраве, ки ба яке аз долонҳои тоқдори қисми 

ҷанубӣ пайваст менамуд, идома меёфт.  

Он  се қасре, ки мо зикр кардем, аз ин  қасрҳо куллан фарқ 

мекарданд, яъне  озодона дар майдони васее ҷой гирифта, ягон 

вазифаи мудофиавиро ба уҳда надоштанд. Бинои берунишаҳрии  дар  

наздикии  Ғазна  воқеъгардида,  ки  қароргоҳи Масъуди  III  Ғазнавӣ  

(1099–1115)  мебошад,  сохтмони  он,  бар  тибқи  яке  аз  катибаҳо, 

соли 1112 сохта шуда, ба дараҷаи баланд рушд кардааст. Майдони 

қаср ба мисли зузана ҷойгир шуда,  бо  деворҳо  иҳота карда  шуда ва 

дар  миёнҷои  майдони  қаср  ҳавлии  калоне  воқеъ гардидааст, ки 

дарозиаш 50,6 метр ва бараш 31,9 метрро нишон медиҳад. Қисми 

марказии онро ба масоҳати 40,4 Х 23,5 метр мармар фарш намуда, 

дар гирди он низ аз тахтасангҳои мармарӣ роҳрави васеъ сохта 

шудааст. Дар чор тарафи ҳавлӣ чор айвон сохта шуда, яке аз ин 

айвонҳо дарозрӯя буда, ҳамчун даҳлези даромадгоҳ хизмат мекард ва 

айвони рӯбарӯи он ба толори боҳашамат монанд буд.  
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 Дар хусуси тарҳи маҷмуи мураккаби осори меъмории Лашкари 

Бозор истода, фақат фаровонӣ ва гуногунии ороишоти онро маълум 

менамоем. Он ҷо хусусан  намунаҳои  ҳунари  наққошӣ  ва  суратгарӣ  

ҷолиб мебошад.  Дар  девори  толори  қабул  қариб  50  сурати  

сарбозони  мусаллаҳ  аз  гвардияи подшоҳони Ғазнавӣ боқӣ монда, 

сурат ва нақшу нигорҳои деворӣ дар толори дигар  ҳам,  ки  зоҳиран,  

базмгоҳ  будааст,  боқӣ  мондааст.  Дар  лавҳаҳои  ин  ҷо дарбориёни 

босавлат  тасвир ёфтаанд  ва дар яке аз сутунҳо сари  хамидаи  ҷавоне 

кашида  шудааст.  Тибқи  маълумоти  сарчашмаҳо,  дар аҳди 

Ғазнавиён ин сабки ҳунари наққошӣ хеле пеш рафта буд.  

Аз осори динию парастишӣ, аз қабили масҷид, манора, хусусан 

мақбараҳо нисбатан бештар боқӣ монда, масҷиди Деггарони деҳаи 

Ҳазора (наздикии Бухоро) бинои мукаабшаклест бо гунбази мобайнӣ, 

ки ба чор пояи мудаввар устувор аст ва дарҳои паҳлуии вай 

қуббачаҳо дорад, сохта шудааст. Масҷиди Тирмиз аввалҳо ба намуди 

айвони кушоди сегунбаза буд, баъдтар миқдори сутунҳо ва гунбазҳои 

болои онҳо зиёдтар карда шуда, он ба бинои пӯшида мубаддал 

шудааст. Масҷиди Мағоки Аттори Бухоро (асри ХII) шаш сутунпоя, 

дувоздаҳ қубба ва тоқи вуруд дорад. Гунбази марказии масҷиди 

Лашкари Бозор рӯи чор сутун қарор гирифта, паҳлударҳои он бо 

якчанд қуббачаҳо пӯшонида шудаанд. 

Манораҳои он замон аз ҷиҳати шакл ва таносуб хеле 

гуногунанд: манораи Бухоро мудавваршакл, бузург ва муҳташам аст, 
манораи Вобканди наздикии Бухоро таносуби  тамоман  дигари  

бисёр  мавзун  ва  муназзаме  дорад.  Сари  манораи Ҷарқӯрғон (воқеъ 

дар вилояти Сурхондарёи Ўзбекистон) бо рахҳои чин-чин зинат 

ёфтааст. Манораи Масъуди III дар наздикии Ғазна ба шакли ситора 

қомат афрохтааст .   

Зикр бояд кард, ки мақбараҳои онвақтаи ашхоси динӣ ва омӣ ё 

тамоман аз хишти пухта ва ё аз омехтаи хиштҳои пухтаву хом сохта 

шудаанд, яъне мақбараҳо гунбазнок буда, дар доштанд ва гоҳо бедар  

ҳам мешуданд. Яке ба дигаре монанд набуд, ҳар кадом шаклу намуди  

махсуси  худро  дошт,  ҳамон  як  марому  мақсад  дар  ҳар  яке  ба  

таври  худ таҷассум карда мешуд.  Мақбараҳои  султон  Санҷар  дар  

Марв  ва  Абӯсаид  дар  Майхона (Туркманистон),  мақбараи  

Қарохониён  дар  Ӯзганд  (Қирғизистон),  мақбараҳои деҳоти  Сайёд  

ва  Хоҷа  Нақшрон  дар  наздикии  шаҳри  Турсунзода,  сохтмонҳои 

меъмории Чоркӯҳ (Тоҷикистон) ва ғайра саҳифаҳои махсус ва 
дурахшони таърихи санъати меъмории Осиёи Миёна аст, ки 

меъморон ва бинокорони асрҳои ХI–ХII муайян кардаанд.  
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МАСЪАЛАИ ОИЛА ВА МАВҚЕИ ЗАН ДАР ТАЪЛИМОТИ 
ПЕШВОИ МИЛЛАТ 

Таълиму тарбияи фарзанд дар оила ва ҷомеа  яке аз масъалаҳои  

рӯзмарра буда,  қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  “Дар бораи   
масъулияти  падару модар  дар таълиму  тарбияи фарзанд” амри 

воқеӣ, саривақтӣ  ва зарурӣ мебошад. Қобили қайд аст, ки устоди 

аввалини  ҳар як инсон  модар буда, аввалин маротиба кӯдак  маҳз аз 

забони  падару модари худ  меҳрубонӣ  ва ё норозигиро  нисбат  ба 

рафторҳои худ  мешунавад ва эҳсос менамояд. Таҷрибаи ҳазорсолаи 

башарият исбот кардааст, ки  “худро биомӯз”  (Суқрот). Дар 

андарзҳои японӣ таъкид месозанд: “Офтоб ҳаққу ноҳақро 

намедонад”, “Офтоб бефарқ ҳама чизро гарм мекунад”, 

“Худшиносии миллӣ офтоб аст”. Маҳз тарбияи аввалинро  инсон аз 

модар гирифтааст ва ин натиҷаи  кӯшишу  заҳмати  модарони 

боъмаърифат мебошад. Ин масъалаи рӯзмарра  ҳамеша  дар мадди 
назари Асосгузори сулњу вањдати  миллї - Пешвои  миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон қарор 

дорад, аз ҷумла  дар суханханрониҳо қайд намуданд: “Миллати 

соҳибфарҳангу тамаддунсози тоҷик  дар тӯли асрҳо  дар одоби  

оиладорӣ, муносибатҳои хонаводагӣ ва таълиму  тарбияи  фарзанд 

суннату меъёрҳое эҷод кардааст, ки  онҳо маҳз тавассути  занону 

модарони арҷманди  мо барои наслҳои имрӯзу фардо низ чун 

мактаби беҳтарини зиндагӣ хизмат мекунад” [8,255]. 
Оилаи устувор  ба туфайли  муносибати  тарафайни  падару 

модар ва фарзандон пойдор гардида, беҳамто ва аввалиндараҷа  
буда,  падару модар  ташаббускори  ташкили оила мебошанд,  бояд  

ба тарбияи  фарзанд  диққати  ҷиддӣ диҳанд. Маҳз аз ҷониби 
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Сарвари давлат  Соли оила эълон гардидани соли 2015 аз он шаҳодат 

медиҳад, ки оила пояи асосии устувории ҷамъият  аст ва ҷомеаи  

инсонӣ  бидуни  оила вуҷуд дошта  наметавонад ва аз дараҷаи  

маърифатнокӣ  ва некӯаҳолии оилаҳо  дар кадом сатҳи  инкишоф 

қарор доштани  ин ё он ҷомеа  ва давлат  муайян карда мешавад [1, 
323]. 

Дар Қонуни   Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи   масъулияти  

падару модар  дар таълиму  тарбияи фарзанд” тамоми меъёрҳое, 

метавонанд ба тарбияи  дурусти фарзанд мусоидат намоянд, пешбинӣ 

шуда,  вазифаи падару модар, давлат, ниҳодҳои давлатӣ ва ҷомеаро  

дар тарбияи  фарзанд муайян намуда, барои баамалбарии  онҳо 

заминаи ҳуқуқӣ гузоштааст. 

Сарвари давлат  дар фаъолияти давлатдорӣ  ҳамеша кӯшиш 

кардаанд, ки ба мушкилоти  мардум расанд. Президенти муҳтарам  

борҳо таъкид кардаанд: “Ҳукумати Тоҷикистон  талош дорад, ки  

барои  ҳар як сокини  мамлакат  шароити зиндагии  шоистаро  

муҳайё созад  ва ҳамаи нақшаву  барномаҳо маҳз ба хотири  амалӣ 

гардондани  ҳамин ҳадафи олӣ қабул ва амалӣ карда мешаванд”. 

Мутафаккири чинӣ  Конфутсий мегӯяд, ки: “Имрӯз нигоҳбини 

волидайнро чун нишонаи  эҳтиром  меҳисобанд.  Вале одамон  сагу 

аспонро низ нигоҳубин  мекунанд. Агар бо волидайн эҳтиром 

гузашта нашавад, пас муносибат ба онҳо аз муносибат бо сагу аспҳо 

чӣ тафовуте дорад?” Аз ин лиҳоз, масъалаи дигар, ин бекор кардани 

аҳди никоҳ мебошад, ки ба мақоми оила таъсири манфӣ мерасонанд. 

Аз рӯи  маълумоти оморӣ  бекор кардани ақди никоҳ  сол то сол  

зиёд шуда истодааст. Дар панҷ соли охир  (солҳои 2005  то 2009) 

бекор кардани ақди никоҳ  аз 2900 ба 5850 расидааст. Дар соли 2009 

мақомоти сабти асноди  ҳолати шаҳрвандӣ зиёда  аз 100 ҳазор ҳолати  

бастани ақди никоҳ  ва 6000  ҳазор  ҳолати бекор кардани  онро ба 

қайд гирифтаанд. Аз ин ҷумла, 3 770 ақди никоҳ бо қарори судҳо 

бекор  карда шудааст. Бо саъю талоши давлат  ва ҳукумати кишвар  

соҳаи  таҳсилоти олии касбӣ  густариш ёфта, сифати таълиму тарбия  

ва тайёр кардани мутахассисони соҳибкасб дар донишгоҳу  

донишкадаҳо рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. Вале бо вуҷуди  ҳамаи 

тадбирҳое, ки дар  ин самт то кунун андешида шудаанд, ин масъала 

ҳамчун  яке аз проблемаҳои  муҳими рӯз дар соҳаи маориф боқӣ 
мемонад [1, 323]. 

Сарвари давлат таъкид доштанд, ки: “Мо лоиҳаи қонун “Дар 
бораи масъулияти  падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”-ро 

ҳамчун  яке аз муҳимтарин санадҳои батанзимдаровардаи  одобу 

ахлоқ дар ҷомеаи  муосири Тоҷикистон арзёбӣ менамоем. Зеро 
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равандҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва маънавии ҷомеаи муосири башарӣ  

собит месозанд, ки имрӯз сатҳи пешрафту инкишофи  ҳаёти маънавии 

инсониятро на шумораи  зиёди аҳолӣ ва сарватҳои моддӣ, балки 

ахлоқи ҳамида, тарбияи нек, рушду нумӯи илму маориф ва техникаву 

технологияҳои муосир муайян мекунад [2, 54]. 

Дар андарзҳои японӣ омадааст, ки: “Шавҳару зан бояд монанди 

дасту чашм бошанд”, вақте  ки даст дар мекунад, чашм  мегиряд, 

замоне чашм дарк кунад, даст покаш мекунад”. Аз солҳои  аввали 

истиқлолият проблемаи  беҳдошти шароити занон ҳамеша дар 

маркази  таваҷҷуҳи  ҳукумат қарор дорад. 

Фармони Президенти кишвар “Дар бораи тадбирҳои  баланд 

бардоштани  мақоми зан дар ҷомеа”, ҳамчунин, қарори ҳукумат аз 

соли 2010 “Стратегияи  миллии  фаъол гардонидани  нақши занон  

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020” барои баланд 

бардоштани мақому  манзалати  зан дар бунёди ҷомеаи демократӣ 

нақши муҳим мебозанд. 

Иштироки занони кишвар дар корҳои давлатдорӣ, идораи 

соҳаҳои  иқтисодиёт ва иҷтимоиёт буда, 25 фоизи хизматчиёни 

давлатӣ ё 6 ҳазор нафар аз ҳисоби занон  мебошанд. 

Дар муассисаҳои таълимии кишвар  қариб 110 ҳазор нафар 

омӯзгорон кор мекунанд, ки аз онҳо 70 фоизашонро занон ташкил 

намуда, барои  пешрафти ҷомеа  нақши муҳим мегузоранд. Тайи  

солҳои 1997-2010 тибқи  Квотаи президентӣ  ба муассисаҳои  

таҳсилоти олии касбии кишвар зиёда аз даҳ ҳазор ҷавонон ба таҳсил 
фаро гирифта шуданд, ки аз ин теъдод  7500 нафарашон духтарони аз 

ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон мебошанд [2, 360]. 

Доир ба масъалаҳои  вобаста  ба дастгирии ҳамаҷонибаи 

ташаббусу ибтикороти  занон, ки аз ҷониби  давлат ва Ҳукумати 

Тоҷикистон  амалӣ мегардад, инчунин  ҷиҳати   боз ҳам беҳтар 

намудани  вазъи иҷтимоӣ  ва нақшу  мақоми онҳо  дар ҷомеа  

ҳангоми  мулоқот  бо намояндагони занону бонувон ба муносибати 

Рӯзи модар дар вазорату  идораҳои марбута  супоришҳои  дахлдор 

гузошта шуданд [3, 421].  Дар баробари  ҷалби бештари  занону 

ҷавонон ба идоракунии давлатӣ зарур аст, ки баланд бардоштани  

сатҳи донишу малакаи касбӣ  ва қобилияти  ташкилотчии онҳо 

диққати доимӣ дода, онҳоро дар рӯҳияи  ватандӯстӣ, поквиҷдонӣ ва 

хизмати содиқона  ба халқу Ватан тарбия  ва ҳидоят намоем. 

Қобили зикр аст, ки оила ҳамчун падидаи иҷтимоиву ҳуқуқӣ 

маҳаки асосии ҷамъиятро  ташкил дода, дар сатҳи Конститутсияи 

кишвар  барои ҳифзи он ва таҳти ғамхории махсуси давлат  фаро 
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гирифтани модару  кӯдак аз ҷониби  Ҳукумати кишвар ҳамаи чораҳои 

зарурӣ андешида мешаванд. 
Бинобар ин, зарурате ба миён омадааст, ки бо дарназардошти  

ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои  қонунии кӯдак  ба Кодекси оила дар 

хусуси фарзандхонӣ  тағйиру иловаҳо  ворид карда шуда, ҳамзамон 

бо ин, низоми қонунгузории оилавӣ такмил дода шавад. 

Мувофиқи маълумотҳои оморӣ  соли 2014 аз 95500 ақди никоҳи 

ба қайд гирифташуда,  9 ҳазори онҳо бекор шудааст, ки нисбат ба 
соли 2013-ум 9,5 фоиз зиёд аст. 

Сабаби ин ҳолатро Пешвои муаззами миллат дар он мебинанд,  

ки пеш аз ҳама, омода набудани  ҷавонон ба зиндагии мустақилона 
мебошад. 

Дар миёни ҷавонон  ҳолати никоҳи хешовандони  наздик  низ 

зиёд шуда, боиси таваллуди  кӯдакони маъюб гардида истодааст. 

Имрӯз дар қаламрави  кишвар  қариб  13 ҳазор  нафар кӯдакони  

маъюби то 18-сола аз ҷониби  давлат нигоҳубин карда мешаванд. 

Бештари  ин кӯдакон маъюби модарзод буда, аз никоҳи  

хешовандӣ, инчунин аз волидайни гирифтори  нашъамандӣ ба дунё 
омадаанд [5, 485-486]. 

Имрӯз, бонувон дар соҳаи маориф, тандурустӣ ва дигар бахшҳои 

иҷтимоӣ  қисми зиёди кормандонро ташкил карда,  аз шумораи  

умумии  хизматчиёни давлатӣ  23 фоизро  занон ташкил медиҳанд[6, 

537]. Имрӯз шумораи занон  дар сафи хизматчиёни давлатӣ афзоиш 

ёфта, соли 2018 дар мансабҳои роҳбарикунанда  19 фоиз ва дар 

ҳайати  хизматчиёни давлатии мақомоти  марказӣ  ва сохторҳои  

тобеи онҳо 25 фоизро занону духтарон ташкил медиҳанд. 

Сарвари давлат барҳақ мегӯянд, ки:“Фирдавсии бузург симои 

Гурофариди  диловарро  маҳз  дар заминаи  хислату сифатҳои  

миллии модарону  хоҳарони мо офарид. Малика  Бухорхудот  дар 

душвортарин  лаҳзаҳои  таърихи халқамон парчами озодиву 

истиқлолро баланд афрошта, халқро ба ҳифзи хоки Ватан ва нангу 

номуси  миллат ҳидоят намуд. Робияву Маҳастӣ, Зебуннисову 

Дилшоду Нодира дар муҳити пурфоҷиаи  замона доди суханро 

додаанд. Яқин аст, ки онҳоро низ муҳити ҳазорон занони хирадманд 
ва духтарони диловар парваридааст”[8, 277]. 

Дар давраи ҷаҳонишавии яке аз масъалаҳои  муҳиме, ки ҷаҳон, 

инчунин, оила аз заиф шудани он азият мекашад, ин  ваҳдат ва 

ҳамдилист. Олимон  як сабаби  сар задани  нофаҳмиҳо ва ҷанг  байни  

ҷомеаро  ин пайрави  дину мазҳабҳои  мухталиф будани онҳо арзёбӣ 

мекунанд.  Аммо ваҳдату якдилӣ  метавонад як роҳи наҷотдиҳандаи  
оила, миллат ё давлате бошад. 
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Қобили қайд  аст, ки масъалаи оила, мавқеи зан дар  таълимоти  

Пешвои миллат дар асоси қонун ва қарор, барномаҳо  марҳила бо 

марҳила такмил ёфта,  амалӣ гардида, бо таҳавуллоту шаффофияти  

он ба ҳаёти ҷомеаи  муосири миллиамон зуҳур карда истодааст, ки 

бояд он ҳамаҷониба дар доираи масъалаҳои рӯзмарра мавриди 

омӯзиш қарор ёбанд. 
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кафедры иностранных языков 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕОЛОГИЗМОВ В 
СОВРЕМЕННОМ СЛОВАРЕ 

В практике перевода видное место занимает, проблема передачи 
неологизмов разных сфер.  

Деноминативное формирование естественно стало частью 
обучения языку, и в словаре слова даются под соответствующим 
вербальным обозначением. 

Plan (n) – планировать; 
plan (v) - планировать;  
to make a plan - составить план, планировать;  
to plan ship (v) – отправить судно в рейс по графику, по 

расписанию; 
Перевод этих глаголов несложен, однако следует знать, что этот 

метод формирования глагола от существительного продуктивен в 
современном английском языке и служит одним из источников 
появления неологизмов. Авторы часто используют этот метод при 
образовании глаголов из существительных, и эти глаголы создают 
абсолютно новое значение, которое мы не найдём в словаре. Значение 
этих слов с их наращённым смыслом может быть понятно только в 
контексте путём сравнения с исходным существительным.  

Например: 
The delegates were planed to the conference last night. 

Глагол planed сформирован из существительного plane. 
Назначением пассажирского авиасудна является перевозка людей. На 
этом основании мы переводим это предложение так: 

Вчера вечером делегатов отправили на конференцию самолётом. 
Другой пример:  

The trunks were tractored to the river bank to be floated then 
downstream. 

Функция  трактора буксировать стволы деревьев, следовательно, 
предложение переводится таким образом:  

Стволы деревьев были отбуксированы трактором к речному 
берегу, чтобы затем сплавить их вниз по реке. 

The rioters were machine-gunned by the police.  
Мятежники были обстреляны полицией из пулемёта. 

Часто такие формирования от существительных, образуются 
суффиксом -ed, используемыe в качестве определения.  

There are several multi-storeyed buildings in Moscow. 
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В Москве существует несколько многоэтажных зданий. 
Проблема правильного понимания и перевода неологизмов, 

связана с сегодняшним быстрым развитием науки, техники и 
технологии и ни один словарь не в состоянии успевать за 
возникновением новых слов в различных областях науки.  

Таким образом, если в текст включён неологизм, который не 
имеется в словаре, обязанность переводчика определить его значение, 
учитывая происхождение слова, и полагаясь на контекст; например:  

Jet propelled planes consume enormous quantities of propellant. 
В этом предложении слово propellant, не существует в общем 

словаре и значение этого слова должен установить сам автор, отделяя 
суффикс слова – ant, он должен найти оригинальную форму 
(пропуская вторую букву l).  

Нам следует найти значение глагола – propel в словаре - 
«продвинуть, приводить в движение». Учитывая, что суффикс -ant 
формирует существительное от глагола, мы определяем 
приблизительное значение слова: «propellant» в смысле «приводящий в 
движение». Опираясь на контекст, мы выбираем наиболее 
соответствующее значение: fuel - топливо. Потом переводим всё 
предложение:  

Реактивные самолёты поглощают огромное количество топлива 
Если неологизм является обычным словом, но используется в 

специальном терминологическом смысле, очевидно, единственный 
способ установления его значения – это опора на контекст, на 
целостное содержание переводимого текста.  

Например, в предложении:  
This proved to be an Arab film, but as it was dubbed into English we 
were able to enjoy the smartness and vividity of its dialogues. 

Мы встречаем неологизм dubbed - дублировать кино, значение 
которого легко установить из контекста, и затем предложить прямой 
перевод.  

Этот фильм, оказался арабским, но поскольку он был дублирован 
на английский язык, мы смогли насладиться остроумием и 
оживлённостью его диалогов.  

 Значение отымённых глаголов, как указано выше, должно быть 
извлечено из начального значения существительных с ориентацией на 
контекст.  

В переводе заимствованных неологизмов основным средством 
раскрытия слова является контекст и, конечно, словарь языка, из 
которого заимствовано слово.  

Полагаясь на определение слова «неологизм», можно 
предположить, что переводчик, впервые сталкиваясь с неологизмом, 
понятия не имеет о нём и его значении. Поэтому значение неологизма 
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должно определяться чаще всего через контекст. При переводе 
неологизмов контекст имеет достаточную информативную ценность. 
В процессе перевода обычно отличают две фазы:  

1. Разъяснение значения слова в контексте;  
2. Передать значение посредством переводного языка.  
 При передаче неологизма очень важна первая стадия, вторая же 

является только чисто технической проблемой, хотя важно решить, 
какие методы для его передачи в переводный язык, являются самыми 
подходящими.  

В пределах контекста общего понятия узкий контекст 
(микроконтекст) и более широкий контекст (макроконтекст) 
различны. Под узким контекстом подразумевается контекст 
предложения, т.е. лингвистические единицы, составляющие среду 
данной единицы, не выходящую за пределы объёма предложения; 
большой контекст – это наборный ряд лингвистических единиц, 
окружающих данную единицу, которые лежат за пределами 
предложения.  

Невозможно определить точный объём более широкого 
контекста  - это может быть контекст из групп предложений, 
параграфов, глав или даже целой работы (история, статья или 
роман). Для разъяснения значения неологизмов важно принять во 
внимание как микро- так и макроконтекст. Узкий контекст, в свою 
очередь, может быть разделен на лексический и синтаксический 
контекст.  

Синтаксический контекст - это синтаксическая конструкция в 
котором используется то слово, фраза или (придаточное) 
предложение.  

Лексический контекст – это ряд определённых лексических 
единиц, слов и фраз, окружающих данную единицу. Учёт 
синтаксического контекста позволит переводчику определить 
идентичность неологизма по отношению к одной из частей речи, но в 
разъяснении значения неологизма решающим соображением является 
лексический контекст. Новые слова обычно составляются на основе 
существующих в языке слов и морфем.  

Анализ этих слов и морфем поможет переводчику в понимании 
значения неологизма. Это требует хороших знаний словообразований 
в английском языке, т.е. способ придания нового значения уже 
существующему слову. Например, слово call  в английском языке 
означает «называть, причинять, звонок, телефонный звонок» и т.д. 
Однако с развитием обменного бизнеса не так давно оно получило 
новое значение, установленное в словарях как требование, опцион 
(т.е., право купить в течение определённого периода ценные бумаги по 
договорной цене с предварительной оплатой), а с развитием 
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банковского дела - требование банка к заёмщику о досрочной выплаты 
кредита в связи с нарушением его условий.  

Словосложение – это один из самых древних, универсальных и 
общепринятых методов словообразования в английском языке, так 
как больше чем одна треть всех слов в современном английском 
языке - составные слова, состоящие из лексико-семантических 
наращений.  

 Поскольку нормы современного английского языка позволяют 
образование слов, имеющих одни и те же лексические и 
грамматические особенности и связанные путём словосложения, то 
определить, в каких случаях переводчик сталкивается с трудным 
словом, неологизмом, а в котором – просто с фразой, довольно 
трудно.  

В настоящее время существует много критериев различения 
сложных слов и фраз. При переводе неологизмов в английских 
текстах особое внимание нужно уделить правописанию 
словосочетаний, т.е. пишутся ли они одним словом или  через дефис 
как сложное слово, или же, компоненты написаны отдельно, как 
фраза:  

dividend-right certificate – свидетельство о праве на дивиденд; 
dear-money policy – кредитный кризис, вызванный повышением 

процентных ставок;  
fill-or-kill order – заказ клиента агенту, который должен быть 

немедленно выполнен или.  
При соединении окончаний или же начало слов в то же самое 

гласное или согласное, один из них выпадает: net+etiquette = netiquette 
- сетевой этикет – неписанные стандартные правила диалога или 
информации происходящие в Интернете. Однако нужно отметить, что 
это не правильно. Некоторые разделы американской прессы для 
описания действий Джейка Бейкера, 20-летнего американского 
студента, для более эмоционального выражения используют термин 
cyberrape - «кибернасилие». Некоторые американские издания 
подливают масла в огонь, с помощью более эмоционального термина 
«cyber-rape».  

Тем не менее, нужно отметить, что во многих случаях 
существуют несоответствия в правописании этих сложных слов.  

Например, в случае искусственного образования: man-made; 6%-
раздельное написание; 12%-слитное; 82%-через дефис.  

Анализ компонентов, составляющих сложное слово, даёт 
возможность  переводчику, зная их лексическое значение, раскрыть 
значение всего комплекса: Graphite bombing caused power lines 
destruction turning off life-supports in Belgrade hospitals.  



115 

Поскольку неологизм life-supports, состоит из двух частей: жизнь 
(life) и поддержка (supports), тогда мы говорим о чем-то, что 
гарантирует жизнь или жизнеспособность, а суффикс -s указывает, 
что это исчисляемое существительное в форме множественного числа. 
Таким образом, принимая во внимание контекст, этот неологизм 
может быть переведён как «оборудование для жизнеобеспечения».  

Во время бомбардировок,  графитовые бомбы повредили линию 
электропередач, что стало причиной остановки оборудования 
жизнеобеспечения в больницах Белграда. 

Она формируется по аналогии с существующим на языке 
правилом путем добавления к ним множества продуктивных 
аффиксов.  

Для правильного понимания значения неологизмов, 
сформированных таким образом, переводчик должен знать про 
продуктивные аффиксы современного английского языка и быть в 
состоянии правильно расчленить слово на компоненты: kiteflyer - 
получатель денег под фиктивные векселя, пользователь фиктивных.  

 Очень часто, при подобном методе образования неологизм 
приобретает сатирическую окраску, особенно в прессе. “… that they 
taste the same in Beijing as they do in London or New York, and so it was 
that world burgernomics was born by McDonald’s”.    

В этом случае автор статьи хочет привлечь внимание к 
значительному развитию сети ресторанов, промышленности фаст-
фуда «McDonald's», имеющей свои собственные законы и породившее 
новые явления, и как другие экономические законы, одинаково 
действенные в разных странах:  

... что в Пекине они по вкусу такие же, как и в Лондоне или Нью-
Йорке, вот так «McDonald's», создал мировую гамбургерномику.  

Конверсия – это функциональный переход одного слова от 
одной части речи в другую.  

Например, в интернете можно часто встречать слово E-mail 
me/us. Разъяснение значение таких неологизмов легко. 
Синтаксический контекст позволяет определить, что это переходный 
глагол и, зная значение этого слова, переводим его как: «Отправить 
электронное сообщение адресату.  

Заимствования из других языков.  
Then his telefonino rang, or rather squeaked piercingly ...  
Затем зазвонил, или скорее пронзительно запищал его мини-

телефон. 
It is impossible to get away from the wretched telefonino wherever you 

are in Italy.  
В какой бы точке Италии вы ни находились, вам некуда деться 

от этих назойливых телефонино. 
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The Soviets had Sputnik, but the Americans had their open-plan 
kitchen. No contest.  

Советский Союз создал «Спутник», а американцы создали 
открытый космос вне конкуренции.  

Обратное словопроизводство – это процесс образования глаголов 
путём усечения суффикса от коррелятивных существительных: 

Например, televise от television - телевизионные каналы, 
передавать по телевидению.  

Слияние – это соединение одного усеченного корня к целому 
слову или комбинация двух усеченных корней:  

Например, forex reserve (forex=foreign+exchange) - резервы в 
иностранной валюте; 

impex transactions (impex = import + export) - экспортно-
импортные сделки.  

Сокращение. Среди существующих типов словообразовании, 
сокращения слов особо выделяется, в особенности акронимы: 

Например, B2B (business to business); BRICs (Brazil, Russia, India 
and China); UMPC (ultra mobile personal computer).  

Самые типичные способы формирования неологизмов – 
преобразование и изменение значение слова.  

Анализ новых слов показал, что преобладающая масса новых 
единиц словаря являются, существительными, так как расширение 
словаря происходит главным образом из-за названий объектов и 
событий, заполняющих пространство культурных исследований.  

Существует много способов передачи неологизмов с 
английского языка на русский  и таджикский языки. Переводчику 
следует проследить «внутреннюю форму» неологизма с большой 
осторожностью и только в этом случае полностью увериться в 
соответствии перевода оригиналу. Однако анализы показали, что 
«внутренняя форма» - неотделимая часть при переводе неологизмов.  

Достигнув соответствия в переводе текста с одного языка на 
другой переводчику следует использовать эквивалент соответствия 
языка, на который переводится текст. Среди доступных 
лингвистических ресурсов нужно найти адекватные, не расходящиеся 
с оригиналом, эквиваленты.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что главными 
условиями правильности перевода неологизмов могут быть:  

1. Знание особенностей взаимодействия неологизма с контекстом 
и основные случаи употребления различных типов структурных и 
семантических неологизмов.  

2. Знание основных способов передачи неологизмов и 
достаточное знакомство с терминологией родного языка в нужной 
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области, позволяющей находить эквивалент на родном языке 
английской версии неологизмов.  

3. Способность выбрать и использовать самый соответствующий 
способ создать новый перевод, соблюдая правила образования 
неологизмов, не имеющих аналога- эквивалента в родном языке или 
отражения определённого явления, не существующего в нашей 
действительности.  

Правильный перевод неологизмов является трудной проблемой, 
несмотря на то, что неологизмы имеют намного более высокую 
семантическую точность и независимость.  

Практическое исследование позволяет нам определить 
следующие методы, использующиеся в переводе неологизмов:  

Мы пришли к выводу, что при переводе неологизмов в текстах с 
английского языка на родной язык обычно используются методы 
описания как в письменном, так и в устном переводах, что 
достигается с помощью неологизмов, определяющих понятие, 
соответствующее действительности родного языка.  

При передаче новых слов переводчик выбирает подходящий 
вариант из соответствующего контекста. Обязанность переводчика 
состоит в том, чтобы передать не только, то что сказано, но также и 
как сказано. Вот эта обязанность переводчика как раз и приводит к 
необходимости аналитических шагов в процессе перевода. 

Литература: 

1. Арнольд И.В. Семантическая структура слова и методика её 
исследования. –М.: Просвещение, 2006. 

2. Борисова Л.И. Особенности перевода общеупотребительной  и 
общенаучной лексики с английского языка на русский. –М.: ВЦП, 
2000. –С.171 

3. Головнин И.В. грамматическая категория социально-личностных 
отношений // Головин И.В. Грамматика современного японского 
языка –М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004. –С.161-167 

4. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): 
Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. –М.: Высшая школа, 2006. 

5. Малоземова С.И. Лексикология современного английского языка. -
Нижневартовск: Издательство НГПИ. 2003. 

6. Матюшенков В.С. Dictionary of slang in North America, Great 
Britain and Australia. -М.: «Флинта», «Наука», 2002. 

7. The international dictionary of neologisms Written by: Asmik Avagyan. 
Translator and student of the “Master in Learning and Communication 
in Multilingual and Multicultural Contexts” of the University of 
Luxembourg. 

 



118 

Хомидзода Ф.М. 
заведующий  кафедрой истории 

 и религиоведения ТГУПБП,  
д.и.н., профессор  

 
Умарова М.С. 

старший  преподаватель кафедры  
истории и религиоведения ТГУПБП 

 
ИСТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
 

Возможность удовлетворить растущие потребности людей в 
книге и других документированных информационных источниках – 
одно из самых важных социально-экономических и культурных 
достижений независимого Таджикистана. Но с распадом СССР была 
парализована система государственного снабжения  библиотек 
книгами. Не работали книжные магазины системы 
«Таджикпотребсоюз», библиотечные коллекторы, книжная торговля 
через почту («книга-почтой»). Но благодаря активной 
государственной политике в области библиотечного дела начали 
происходить положительные изменения и в комплектовании 
библиотек. 

  Принятая Программа развития  библиотечного   дела в  
Республике  Таджикистан  на период 2006- 2015 годы 
предусматривает планомерное формирование библиотечных фондов 
страны как единой системы взаимодополняющих и 
взаимоиспользуемых фондов библиотек, улучшение качественного 
состава книжных фондов. Одной из основных функций библиотеки 
является учет, хранение, реставрация и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов. Печатная продукция является основой 
материально-технической базы библиотеки, главным условием ее 
существования. Любые материалы не вечны: даже находясь в 
идеальных условиях, они утрачивают свои эксплуатационные 
свойства вследствие естественного старения. В значительной степени 
это относится к бумаге – основному носителю информации на 
протяжении сотен лет. Старению подвержены и средства письма. 
Текст, как рукописный, так и печатный, с течением времени 
выцветает, угасает, истирается и может быть полностью утрачен. 
Поэтому сохранение библиотечных фондов стало глобальной 
задачей, которую решают все цивилизованные страны и мировое 
сообщество в целом.  
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 Для предупреждения хищений и порчи документов библиотеки 
применяли различные формы и методы контроля,  за использованием 
фонда читателями. Внедрение автоматизированных электронных 
систем и средств контроля позволяли надежно защитить фонд от 
хищений. Особенно, эффективно использование в технологическом 
процессе обслуживания читателей сочетания электронной охранной 
системы и штрихового кодирования. В Согдийской области 
штриховое кодирование книг начало применяться в библиотеке 
ХФТУТ, совсем недавно, с 2009 года.  

Введение ГОСТа 7.56-90 «Консервация документов»  позволило 
установить единые для всех библиотек научно обоснованные нормы 
для режима хранения, технологических процессов стабилизации и 
реставрации документов. Под консервацией подразумевается 
обеспечение сохранности документов посредством режима хранения 
технологических процессов стабилизации и реставрации. Согласно 
стандарту режим хранения включает световой, температурно-
влажностный и санитарно-гигиенические режимы. 

Ведущим направлением в санитарной защите фонда являются 
профилактические меры.   

В сложных условиях первого десятилетия независимости 
Таджикистана главная задача библиотек состояло в том, чтобы 
обеспечить доступ к книжным памятникам и в то же время не нанести 
им серьезного урона, найти способ для использования в этих целях 
возможностей международного сотрудничества. Именно, это стало 
главной целью проекта по доступу к редким книгам и их сохранности 
в библиотеке Академии Наук Республики Таджикистан, который 
финансировался Посольством США в Таджикистане. Посольство 
осуществляло финансовую поддержку проекта в рамках так 
называемой Программы Посла США по сохранению культурного 
наследия. 

В Плане «Программы развития  библиотечного   дела в  
Республике  Таджикистан  на период 2006 - 2015 годы» было 
предусмотрено в период  с  2006 по 2009 годы  в  больших  
библиотеках  городов  и районов    организация  ремонтных  и  
восстановительных  лабораторий для печатных  изданий.   В течение 
пяти  лет  (2007-2011) планировалась  переиздать  более ценные  
экземпляры  и обеспечить  их хранение  на  разнообразных  
электронных  носителях.  

И в годы независимости бесплатное библиотечное обслуживание 
пользователей осталось приоритетным. Однако, согласно закону «О 
библиотечной деятельности», библиотекам было предоставлено 
право вводить платность за предоставление определённых услуг: 
ксерокопирование, консультации, Интернет и т.д. Введение платных 
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услуг позволило библиотекам в условиях крайнего дефицита 
финансовых средств, выделяемых государством, добывать 
самостоятельно внебюджетные доходы, которые позволили 
расширить сервисные библиотечные услуги, приобретать 
необходимую литературу и укреплять материальную базу библиотек. 
Несмотря на это платные услуги не получили широкого 
распространения.  

Комплектование фондов является главным звеном   библиотеки. 
С 1990 г. резко сокращается поток документов на таджикском, 
узбекском и русском языках. Изменения в книгоиздании и 
книгораспространении, коммерциализации этих структур, 
децентрализация отрицательно сказались на качестве 
комплектования и содержании книжных фондов библиотек. 
Невиданный приток учащихся в библиотеки, связанный с плохим 
комплектованием учебников и другой литературой школ, 
техникумов, вузов, открытием большого числа новых учебных 
заведений, не обеспеченных пособиями, вызвал существенные 
изменения в библиотечной деятельности РТ в целом. 

 Как отмечает Б.В. Гаффоров: «…до конца 80-х годов 
комплектование книжных фондов Таджикистана осуществлялось 
через Республиканский библиотечный оллектор; получение 
обязательного экземпляра изданий из Центрального коллектора 
научных библиотек; из магазинов «книга-почтой»; по подписке, через 
международный книгообмен и другие источники. Распад Советского 
Союза ввел свои коррективы также в деле комплектования книжных 
фондов библиотек республики. Общеизвестно, что гражданская 
война в республике очень больно ударила по экономике страны. 
Процесс восстановления народного хозяйства заставил на некоторое 
время закрыть глаза на проблемы в сфере культуры. Библиотеки не 
были исключением. Прекратилось комплектование фондов 
библиотек республики». Источником комплектования книжных 
фондов библиотек республики в настоящее время, в основном 
являются - обязательный экземпляр (для Национальной библиотеки 
им. А. Фирдоуси, Центральная научная библиотека Академии наук 
РТ им. И. Ганди, областные библиотеки), международные 
организации и посольства, дары, книжные магазины, уличная 
торговая точка, книгообмен и др.» 

Комплектования фондов библиотек имели свои специфические 
особенности. По инициативе Министерства культуры РТ Унитарное 
предприятие обеспечения и торговли «Китоб» («Книга») ежегодно 
начиная с 2007 года организовало мероприятие «Караван книги». 
Колонна автомашин с книгами и деятелями культуры и искусства 
двигались по маршруту городов и районов. По местам прибытия, 
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особенно в сельской местности проводились встречи, организовались 
книжные выставки, а по завершении книги безвозмездно 
передавались библиотекам. Таким образом, районные и сельские 
библиотеки получили возможность получать новую литературу.   

На сегодняшний день негативным явлением является 
уменьшение количества библиотечных учреждений и их книжных 
фондов, а положительным или позитивным явлением  считается 
увеличение количества читателей. Это можно проследить по данным 
статистических материалов по Согдийской области за 1995-2005 гг.  
 
Контрольные показатели 1995 2000 2005 
Число массовых библиотек 449 421 405 
В них всего книг и журналов 
(тыс.экз.) 

3399 3176 3391 

Число читателей (тыс.чел.) 293,2 246 488,4 
Книговыдача (тыс.экз.) 3828,3 2852,5 3430 
Число книг в среднем на 1 б-ку 
тыс.экз. 

7,5 7,5 8,4 

Число книг в среднем на 1 
читателя (книгообеспеченность) 

11,6 12,9 7 

Численность читателей в 
среднем на 1 б-ку, чел. 

653 584 1206 

 
Данную ситуацию на примере Согдийской областной детской 

библиотеки можно проследить следующим образом: 
 

  Контрольные показатели работы областной детской библиотеки 
Контрольные 
показатели 

1995 2000 2005 

книжный фонд 60332 61416 63042 
поступление 
лит. 

573 516 25 

книговыдача 123295 123021 127768 
читатели 8109 8506 8672 

 
В годы независимости Таджикистана библиотечная 

деятельность улучшилась в городских поселениях и ухудшалось в 
сельских местностях. К примеру, в городских поселениях 
увеличивались количество библиотек, книжных фондов, число 
читателей и т.д. Но в сельской местности, в исследуемый период, за 
исключением числа читателей, прослеживается уменьшение 
количества библиотек, книжных фондов и книговыдача. Такое 
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положение зависело от ряда причин. Например, сельские библиотеки, 
в отличие от городских, не имеют, как правило, специализированных 
помещений, и ютятся в арендованных, не приспособленных для этого 
комнатах сельских жителей. Инвентаризационные фонды были стары 
и изношены. 

Важным направлением в деятельности библиотек является 
внедрение новых технологий. С внедрением информационных 
технологий к подобным представлениям добавился еще и миф о 
виртуальной библиотеке, способной заменить традиционные. Порою 
и читатели, и сами библиотечные работники не всегда соотносят 
свою деятельность с миссией библиотеки, ее генеральными целями, 
ролью в обществе как одновременно информационного и 
просветительского учреждения. 

Библиотечные технологии в наши дни стремительно 
изменяются и совершенствуются. Термин «инновация» (нововведение, 
новшество, новаторство) стал активно использоваться в 
библиотечной сфере деятельности сравнительно недавно, несмотря на 
то, что данное понятие было введено в научный оборот австрийским 
экономистом И.Шумпетером в 1930-е годы.  
     Изучая документацию о работе библиотек Согдийской 
области, знакомясь непосредственно с библиотечной практикой 
работы, можно прийти к выводу: инновации получили некоторое 
распространение в библиотечной деятельности. Так, для библиотеки 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и 
политики было новшеством создание методико-библиографического 
кабинета. Функционирование этого кабинета дало положительный 
результат в деятельности библиотеки:  благодаря библиотечным 
урокам и индивидуальным консультациям библиотекари отдела 
обслуживания повысили свою квалификацию;  повысилось качество 
обслуживания читателей;  стали выполняться сложные читательские 
запросы;  расширился справочно-поисковый аппарат библиотеки 
(кроме систематического каталога созданы тематические картотеки);  
налажен учет и анализ контрольных показателей работы библиотеки 
(посещения, книговыдача), учет фонда;  повысилась прозрачность 
работы библиотекаря;  улучшилось качество работы библиотеки в 
целом. 
           Для библиотеки ХФТУТ стало новшеством внедрение в работу 
цифровой библиотеки.  
          Для Худжандского государственного университета им. 
академика Б.Гафурова  новшеством стало создание и 
функционирование электронной библиотеки. 
         Для Областной публичной библиотеки им. Т.Асири города 
Худжанда к новшествам можно причислить создание Американского 
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уголка, как новой формы работы библиотеки, а также применение 
такой формы массовой работы, как музыкальная гостиная. Это дало 
возможность больше привлечь пользователей и читателей в 
библиотеку, повысить престиж библиотеки. Создание Американского 
уголка в областной  публичной библиотеке им. Т. Асири позволила 
оснащать библиотеку  компьютерами, и дало возможность читателям 
иметь доступ к сети Интернет. 

Можно привести и другие примеры. Например, в 2009 по 
инициативе сотрудников библиотеки А. Мирсаидова и М.Хакимовой 
Таджикский филиал института «Открытое общество» - Фонд  
содействия (Фонд Сороса) выделил Грант 
с целью создания библиотеки для слепых и слабовидящих. 

В Согдийской областной библиотеке был организован  
тифлокабинет.  Сумма гранта составляла 15000$  для  покупки  
тифлооборудования.  В библиотеке были  установлены: 

  брайлевский дисплей Super VARIO 40 с программой экранного
 доступа для слепых и слабовидящих VIRGO;  

 читающая машина «Книголюб» , компакт CD;  

 компьютер.   
 
        Инновационный процесс в библиотеках области продолжался в 
нарастающем темпе. Источниками выявления новшеств являются 
как опубликованные (книги, статьи, методические и 
информационные материалы), так и неопубликованные материалы 
(рукописи, отчеты, информация в Интернет), а также 
непосредственное ознакомление с библиотечной практикой 
(обследования, экскурсии). 

Областной публичной библиотекой им. Т.Асири города 
Худжанда в 2010 году было запланировано провести обследование 
ЦБС города Кайраккума и Ганчинского района с целью 
произведения там отбора новшеств. На будущее предстоит его 
изучение, испытание и распространение.  А в целях активного 
продвижения в библиотеках наиболее значимых нововедений, 
прошедших экспериментальную проверку, будут разработаны 
методические рекомендации, будет вестись обучение библиотекарей 
их применению. 

Новые информационные технологии сегодня проникают во все 
сферы нашей жизни. Компьютерная грамотность становится 
атрибутом современного человека. Ситуация же с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в культуре 
Таджикистана, если верить исследованиям, проведенным Татьяной 
Ершовой и Юрием Хохловым – независимыми российскими 
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экспертами – в период с 28 августа по 10 сентября 2006 года по заказу 
частной некоммерческой корпорации Internews Network 
(Калифорния, США), характеризуется как начальная – сказывается 
советская традиция финансировать культуру по остаточному 
принципу.  (Ершова Татьяна Викторовна - генеральный директор 
Института развития информационного общества, председатель 
Совета Фонда развития информационного общества. Хохлов Юрий 
Евгеньевич - председатель Совета директоров Института развития 
информационного общества, академик Российской инженерной 
Академии.)  
Проекты, направленные на использование ИКТ в сфере культуры, 
поддерживал лишь один донор – ИОО (Институт «Открытое 
Общество»)-Таджикистан, благодаря которому был реализован 
проект организации интернет-залов в нескольких библиотеках 
Таджикистана, включая Национальную библиотеку имени Фирдоуси. 
Библиотека предоставляла пользователям электронный каталог, 
содержащий более 50 тысяч библиографических записей 
отечественных и зарубежных книг, поступивших с 1999 года. В 
сентябре 2006 года в Библиотеке открылся Зал электронных изданий, 
предоставляющие читателям более 115 тыс. экземпляров электронных 
книг и изданий на CD дисках. Однако после завершения проекта 
такой зал в Национальной библиотеке был закрыт.  

В Национальной библиотеке при финансовой поддержке 
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ с 18 сентября 2008 года был открыт 
Виртуальный читальный зал Электронной Библиотеке Диссертации 
Российской государственной библиотеки. 
    Одной из первых в республике начала уделять внимание 
использованию Интернета Центральная научная библиотека 
Академии наук Республики Таджикистан. Под ее руководством в 
1998 г. был проведен республиканский семинар «Библиотеки и новые 
информационные технологии», на котором серьезно обсуждались 
вопросы, связанные с использованием ИКТ в библиотечной работе. 
Библиотека Академии наук одной из первых создала свое веб - 
представительство и ведет активную работу по организации доступа 
своих читателей в Интернет (при поддержке американской 
Программы расширения доступа и обучения в Интернет – Internet 
Access and Training Program, IATP). В начале 2005 г. сайт библиотеки 
http://www.aclib.tj был признан лучшим образовательным сайтом 
страны. На нем представлены электронные библиотечные ресурсы: 
каталоги и полнотекстовые цифровые документы, которые появились 
в Таджикистане впервые.  
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        В стране с такой богатой культурой, как Таджикистан, можно 
было ожидать наличия большего числа проектов или даже 
национальной программы по переводу этого наследия в электронную 
форму и обеспечению доступа к нему для мирового сообщества. К 
сожалению, создание электронных версий редких документов стало 
предметом лишь одного международного проекта по сохранению 
культурного наследия, который Библиотека Академии наук 
Республики Таджикистан осуществила при поддержке Фонда посла 
США. В рамках этого проекта полные описания редких книг 
заносились в электронный каталог, затем создавались факсимильные 
электронные копии книг, которые размещались в электронной 
библиотеке (использовалось ПО Greenstone Digital Library). Кроме 
того, библиотекой выпущено несколько компакт-дисков с 
электронными версиями наиболее ценных книжных памятников, 
посвященных истории и культуре Таджикистана.  
 Анализ материально-технической базы библиотек 
свидетельствует о том, что темпы компьютеризации остаются крайне 
низкими, большинство библиотек (в основном сельских) не имели 
даже персонального компьютера. Не все библиотеки имеют доступ к 
глобальной сети Интернет. Даже  при наличии доступа библиотек в 
Интернет качество связи не удовлетворяет современным 
требованиям.  

Неравномерность  в  предоставлении  информационно-
библиотечных  услуг,  в  обеспечении  информацией  населения  
различных  территорий  усугубляет  социокультурное  неравенство, 
негативно повлияет на качество образования.        
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НАЗАРИЯВЇ ВА МАЛАКАЊОИ АМАЛЇ 

 
Кори мустаќилонаи донишљў (КМД), барои омўзиши 

мустаќилонаи маводҳо пешбинї шудааст, ба сарбории омўзгор дохил 
намешавад. Иљрои кори мустаќилонаи донишљў аз рўйи силлабус, ки 
дар он мавзўъњое, ки барои омўзиши мустаќилона пешбинї шудаанд, 
бо адабиёти таълимию методї ва дастурњои зарурї таъмин карда 
мешавад. Назорати татбиќи он аз љониби омўзгор дар шакли ќабули 

тестњо, бозпурсӣ, коллоквиумњо, рефератњо, эссе ва њисобот татбиќ 
гардида, вобаста ба сатњи дониши донишљў натиљагирї карда 
мешавад. Бинобар ин, дар љараёни таълими низоми кредитии 
тањсилот ба кори мустаќилонаи донишљўён (КМД) диќќати асосиро 

http://cis.rudn.ru/
http://nlrt.tj/rus/index.php?option=com_content&view=article&id=37:2011-07-14-11-42-21&catid=7:2011-07-14-04-39-57&Itemid=13
http://nlrt.tj/rus/index.php?option=com_content&view=article&id=37:2011-07-14-11-42-21&catid=7:2011-07-14-04-39-57&Itemid=13
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равона намуда, танњо дуруст ва босамар гузаронидани машѓулиятњои 
семинарию мустаќилона дараљаи азхудкунии маводи таълимиро 
баланд мебардорад. Маќсади кори мустаќилонаи донишљўён ба 
низом даровардан ва мустањкам намудани донишњои назариявї ва 
малакањои амалї, ташаккули малакањои кор бо адабиёти меъёрии 
њуќуќї, илмї, таълимї, методї ва махсус, рушди ќобилияти 
маънавию маърифатї, фаъолиятмандї, ташаббуси эљодї, 
мустаќилият, масъулиятнокї ва муташаккилона кор кардан, 
мустаќилона фикр карда тавонистан, ќобилиятњои худро инкишоф 
додан ва дар амал татбиќ карда тавонистан, худтакмилдињии 
малакањо, рушди малакањои илмї-тадќиќотї ва ѓайрањо мебошад. 

Методисти шинохта М.Т.Студеникин қайд намудааст: “Мақсади 
асосии равияи нави таълим тарбияи инсонест, ки фикр карда тавонад, 
фикрашро асоснок кунад ва ба як хулосае ояд[5]. 

Дар банди 4 «Низомномаи намунавии низоми кредитии тањсилот 
дар муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон», ки 
Вазорати маориф ва илми Чумњурии Тољикистон аз 28. 08.2014, тањти 
№ 18 /2 тасдиќ намудааст, доир ба дарси КМРО чунин зикр 
гардидааст: “Кори мустаќилонаи донишљў њамчун амали донишљў 
дар љодаи мустаќилона аз худ намудани барномаи таълимии фан аз 
рўйи мавзўъњо ва супоришњои алоњида пешбинї шуда, аз љониби 
муассисаи тањсилоти олии касбї ( кафедра) бо адабиёти таълимию 
методї ва дастурњо пурра таъмин гардонида мешавад. Корњои 
мустаќилонаи донишљў, ки дар шакли супоридани тестњо, реферат, 
эссе, муаррифї (презентатсия)–и маводи љамъоваранда, дифои кор 
(лоиња)-њои курсї, њисобот оид ба таљрибаомўзї иљро мегардад ва аз 
тарафи омўзгор бањогузорї карда мешавад”[2, 2- 24]. Кори 
мустаќилонаи донишљў дар шароити татбиќи низоми кредитии 
тањсилот дар ду шакл иљро карда мешавад: кори мустаќилонаи 
донишљў бо роњбарии омўзгор (КМРО), кори мустаќилонаи донишљў 
(КМД) 

 Яке аз шаклњои кори мустаќилонаи донишљў (КМД) навиштани 
реферат аст, яъне мухтасар навиштани мазмуни мавзўи муайян оид ба 
ин ё он проблема дар асоси адабиёти илмию тахассусї ё тањлили 
сарчашмањо ва тайёр намудани маърўзањои моњиятан ба реферат 
монанд мебошад [2, с.2].  

Ҳар як омўзгор аз роњу усулњои гуногун истифода бурда, бояд 
кӯшиш намояд, ки сифат ва иљрои корњои мустаќилонаи донишљўён 
(КМД) баланд бардошта шавад, то ин ки дар низоми кредитии 

таҳсилот ба муваффаќиятњои назаррас соњиб гардад. Яке аз роҳњои 
баланд бардоштани сифати машѓулиятњои мустаќилона дар низоми 
кредитии тањсилот мављуд будани маљмуаи таълимї, аз он љумла 
васоити таълимию китобњои дарсї ба шумор меравад. Набудани 
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маводи таълимї сифати гузаронидани машѓулиятњои мустаќилонаро 
паст мегардонад ва устодро бо душворињо мувољењ месозад. 

Ҳамчунин, муаммоҳои ташкили корҳои мустақилона инҳо шуда 
метавонанд: 

- Кам будани дастуру китобҳои дарсӣ ба забони тоҷикӣ аз 

фанҳои тахассусӣ; 

-Дарёфт накардани сарчашмаҳои илмию методӣ доир ба 

мавзӯъҳои алоҳида; 

-Иҷрои корро дуруст дарк накардани донишҷӯ ва нафаҳмидани 
талаботи методии он; 

- Суст будани сатҳи дониши донишҷӯ ва мустақилона фаъолият 
бурда натавонистан[4]. 

Бинобар ин, барои пурсамар гузаронидани машѓулиятњои 
мустаќилона бояд омўзгорон ба донишљўён маводи ёрирасони 
таълимиро пешкаш намоянд. Омўзгор барои самарабахш гузаштани 
машѓулиятњои мустаќилона ба донишљўён мувофиќи наќшаи кории 
таълимї аз худ намудани мавзўи муайян ва ёфтани љавобњои мусбати 
саволњои тестии ба ин мавзўъ тааллуќдоштаро вазифаи хонагї 
месупорад. Бо ин маќсад донишљўён мавзўъро мухтасар конспект 
менамоянд ва дар дафтарашон љавобњои мусбати саволњои тестиро 
менависанд. Дар машѓулиятњои мустаќилона донишљўён малакаи 
мустаќилона аз худ намудани донишњоро пайдо мекунанд. Кори 
мустаќилона донишљўёнро асосан ба љустуљўи донишњои нав ва 
иловагї њидоят месозад. Кори мустаќилона донишљўёнро водор 
менамояд, ки њамеша дар љустуљўи адабиёт бошанд ва аз шабакаи 

интернетї маълумотњои навро дастрас намоянд.. Аз ин лиҳоз, 

омӯзгорони фанниро лозим меояд, ҷиҳати баланд бардоштани савияи 

донишҳояшон, пеш аз ҳама, аз болои тахассусашон ҳарчи бештару 

бештар бо истифодаи технологияњои муосир, ба бозомӯзї ва 

худомӯзї сару кор гиранд. Дар баробари ин, имрӯз ҳар як омӯзгор 

вазифадор аст, ки ба шогирдон маҳорати бо китоб кор карданро 

омӯзад. Масъалаи мазкур дар самти иҷрои КМРО аз ҷониби 

донишҷӯён ва устод ҷойи намоёнро ишғол менамояд. Педагоги 

машҳури рус Н.К. Крупская гуфта буд: “Одаме, ки худаш хонда 

наметавонад ва танҳо чизҳои муаллим гуфтаро аз худ мекунад, 

ноуҳдабарост. Ба мо лозим аст, ки ҷавононро тарзе таълим диҳем, ки 

худашон мустақилона ба донишҳо мусаллаҳ гарданд” [3, 112-114]. 

Дар  амалӣ гардидани корҳои босамари мустақилонаи 

донишҷӯён нақши кафедра ва омӯзгорон хеле назаррас мебошад. Дар 

ин ҷо лозим аст, ки дар алоҳидагӣ ҳам нақши кафедра ва ҳам нақши 

омӯзгор нишон дода шавад. 
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Мутобиқи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии  низоми кредитии таҳсилот 

дар муассисаҳои  таҳсилоти олии касбӣ нишон дода шудааст, ки  

самаранокии корҳои мустақилонаи донишҷӯёнро таҳлил намуда, бо 

мақсади ташаккул додан ва беҳтар гардонидани сифати иҷро 

намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯён кафедра  мониторинги 

ташаккул додани малака ва маҳорати донишҷӯёнро мунтазам ба роҳ 
монад. 

Дар навбати худ омӯзгор  бояд қобилияти ҷустуҷӯи вариантҳои  

муътадили ҷавобгардонӣ, қабули қарорҳои дахлдорро дар  

донишҷӯён ташаккул диҳад, ҳамчунин  назоратро аз рӯи иҷрои  

ҷадвали корҳои мустақилона пайваста ба роҳ монад.  

Аз нигоҳи мо шароитҳое, ки барои таъмини бомувафаққияти 

кори мустақилонаи донишҷӯ заруранд:  

1. Асос ва бомақсад будани супоришу вазифаҳо;  

2. Мураттаб гузоштани вазифаҳои мушаххас;  

3. Такмил додани тафаккур ва қобилияти зеҳнӣ;  

4. Усул ва шаклҳои иҷрои вазифа; 

5. Муайян намудани ёрии машваратӣ барои гузоштан ва ҳалли 
муаммо; 

6. Меъёри баҳо; 

7. Намудҳои назорат. 

Барои дарки мафҳум ва моҳияти фанҳои ихтисоси муносибатҳои 

байналхалқӣ омӯзгорро  зарур меояд ба донишҷӯён рӯйхати 

маводҳои заруриро пешниҳод намояд, дар навбати худ донишҷӯ бояд 

мустақилона  вазифа гузошташударо ҳал намояд. Барои мисол, вақте 

ки вазифа баҳри дарки  моҳияти муносибатҳои байналхалқӣ аз фанни 

назарияи муносибатҳои байналхалқӣ ба баррасии донишҷӯ 

пешниҳод мегардад, чӣ бояд кард. Донишҷӯйро зарур аст, китобҳо ва 

маводҳои  мутахассисони ватанӣ ва хориҷиро хонда, таҳлил намояд 

ва  барои ҷавоби мушаххас доир ба вазифаи гузошташуда  ба  омилҳо 

ва самтҳои зерин диққат диҳад. 

Муносибатҳои байналхалқиро метавон ҳамчун маҷмуи 

робитаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, дипломатӣ, фарҳангӣ, 

илмӣ ва соири онҳо байни субъектҳои асосии саҳнаи байналхалқӣ –

кишварҳо, созмонҳои ғайриҳукуматӣ, ҷунбишҳои иҷтимоӣ ва ашхоси 

алоҳида тавсиф кард. Барои дарёфти ҷавоби дуруст  донишҷӯйро 

зарур аст, бештар ба факту далелҳо такя намояд. Ин омил нақши 

масъалаҳои сарҳадро дар муносибатҳои байналмилалӣ бештар 

намудааст, донишҷӯ дар асоси адабиётҳое, ки аз ҷониби омӯзгор дода 

шудааст, баҳри  воқеъбинона баррасӣ намудани  вазифа самтҳои 

зеринро бояд таҳлил намояд. 
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- Тавсеаи ҳамкориҳои фаромарзӣ ба хотири васеъ намудани 

доираи ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ (касби нуфуз);  

-. Идора намудани сарҳад ҳамчун фишанги сиёсати хориҷӣ дар 

муносибат бо кишварҳои ҳамсоя ва минтақа;. 

-Тақвияти  сиёсати сарҳадӣ ва режими гумрукӣ бо мақсади 

пайвастан ба равандҳои ҳамгироӣ (пайвандкунӣ) 

Роҷеъ ба омӯзиши раванди ташаккул ва рушди сиёсати хориҷӣ 

бошад, ҳангоми иҷрои кори мустақилона донишҷӯ бояд дар самти 

татбиќи сиёсати  бисёрсамтї  аз оғози даврони соҳибистиқлолӣ 

маводҳоро оиди љойгиршавии љуѓрофї, мавќеи геополитикї ва 

манофеи иќтисодиаш мавриди таҳлил қарор диҳад. Албатта, 

гарчанде фаъолияти мустақилона  бошад ҳам, донишҷӯ барои  

фарогир нишон додани  самтҳои асосии фаъолияти сиёсати хориҷии 

кишвар ба машварат ва ёрии методии омӯзгор ниёз дорад. Барои  

самаранок ва  бо мазмуни баланд омода намудани кори мустақилона  

устод метавонад самтҳо ва  муҳимияти  ҳамкориҳоро  дар сиёсати  

хориҷӣ тавассути номбар кардани давлатҳо  амалӣ созад. Донишҷӯ 

бошад, тавассути омӯзиши адабиёт ва сарчашмаҳои 

пешниҳодгардида  бояд хусусияти ҳар яке аз самтҳои сиёсати 

хориҷиро  кушода диҳад. Мисол, дар асоси таҳлили адабиёт аз 

натиҷаҳои қарорҳои сиёсии кишвар, ҳанӯз аз соли 1993 оғоз намуда,  

ба ҳавзаҳои зерини ҳамкорӣ диққат равона созад: 
Њавзаи якум - Иттињоди Давлатњои Мустаќил аст, ки бо вуљуди 

душворињои солњои аввали ташаккулаш ба сўи тањкими равобити 
хамаљињата тамоили ботинї дорад. 

Њавзаи дуюм - Осиёи Марказӣ, ки бо кишвари мо  ҳамкориҳои 

судманд ва тарафайнро роҳандозӣ менамоянд. 
Њавзаи сеюм - Фазои зисту амали давлатњои хамсояи 

форсизабон аст, ки онњоро на фаќат њамбастагии таърихї ва 
мазњабию фарњангї, балки дурнамои воқеии рушди миллї бо њам 
наздик мекунанд. 

Њавзаи чањорум — Доираи нуфузи давлатњои мусулмоннишини 
Шарќ аст, ки онњоро на факат ягонагии дину ойин, балки имконот ва 
эхтиёљоти рушди миллї низ ба њам мепайванданд. 

Нињоят, њавзаи панљум – љомеаи байналмилалист, ки 
њамбастагии зоњирию ботиниаш беш аз пеш ќувват мегирад ва њам 
оњиставу пайваста ба сўи тамаддуни воњиди умумибашарї роњ 
мепаймояд» [8, С. 79]. 
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МУШКИЛИҲOИ ТАРҶУМА ДАР ИЛМИ ЗАБOНШИНOСӢ  
 

Таҳлили муаммoҳoи хусусии назарияи тарҷума ва муаммoҳoи 

oн, хусусияти матнҳo ва ҳалли oн муаммoҳoи таҷриба ва 

имкoниятҳoерo ба бoр хoҳад oвард, ки истифoдаи oн маҳoрати 

тарҷумoнирo ба зинаҳoи баланди тарҷумoнии касбӣ ва тарҷумoнии 

забoнҳoи байналмилалӣ мерасoнад. Ҳамчун мавзӯи алoҳида oмӯхтани 

муаммoҳoи тарҷумoнӣ дар забoнњoи гунoгун дар пешрафти 

тарҷумoнии байналмилалии тoҷик саҳми сазoвoр мегузoрад.  

Дoир ба назарияи умумии тарҷума асарҳoи сершумoри 

муҳаққиқoни хoриҷирo аз қабили Кoмиссарoв В.Н, Федoрoв А.В, 

Крачкoвский М.Н, Микoян А.С. ва ғайра пайдo кардан мумкин аст. 

Вале вoбаста ба назарияи тарҷумаи забoни арабӣ фақат тадқиқoти 

илмии Финкелбергрo нoмбар кардан мумкин аст, ки бешубҳа 

сарчашмаи асoсии ин пажӯҳиш маҳсуб меёбад. 
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Дар яке аз кoнференсияҳo oид ба масъалаҳoи тарҷума маърӯзачӣ 

баён мекунад: "Санъат- муаммoи вазнин аст, вале санъати тарҷумoнӣ 

муаммoи аз ин ҳам вазнинтар аст".  

Дар бисёре аз ғалатҳo "дӯстoни бардурӯғи тарҷумoн"- 

калимаҳoи забoн, ки аз ҷиҳати oвoз ба дигар калима мoнанданд, вале 
маънoи дигар медиҳанд, айбдoранд. Масалан: калимаи арабии مكتب    

бo фаҳмидан ба калимаи тoҷикии мактаб-муассисаи таълимӣ  мoнанд 
аст, вале маънoи аслии oн миз мебoшад. 

Дигар ғалатҳo аз oн сар мезананд, ки тарҷумoн бo фарҳанги oн 

мамлакат, ки матнрo ба забoни oн тарҷума мекунад, oшнo нест. 

Чунки тарҷумаи асари бадеӣ бoяд бo услуби бадеӣ сурат гирад. 

Бесабаб нест, ки тарҷумoнoни беҳтарин oдатан шoирoн ва 

нависандагoни муваффақ мебoшанд, ки баъзеашoн забoни аслии 
матнрo намедoнанд. 

Мавридҳoе вoмехӯранд, ки ба тарҷумoн нафақат дoниш, 

инчунин маҳoрате лoзим аст, ки аз ҳoлати сарбаста барoяд ва 

малакаи худрo бo рoҳҳoи гунoгун нишoн диҳад. 

Яке аз муаммoҳoи дигаре, ки тарҷумoнрo ҳангoми тарҷумаи 

матнҳo дар oн аст, ин тарҷумаи ҷуғрoфӣ ва нoми давлату сoзмoнҳoи 

байналмилалӣ ва минтақавӣ мебoшад. Тарҷумаи дурусти нoми баъзе 

аз давлатҳo ва шаҳрҳo дар баъзе ҳoлат ба муҳoвараву луғатҳoи 

сoҳавӣ эҳтиёҷ пайдo мекунад ва тарҷумoнрo зарур аст, ки чунин 

нoмҳoрo ёддoшт кунад ва ё аз бар намoяд. Чунин дoмҳo тарҷумoнрo 

дар ҳар як қадам интизoранд. Махсусан, тарҷума кардани суханoни 

персoнажҳoи нoтакрoр бисёр мушкил аст. Дар ин ҷo талаф дoдани 

oбуранги бадеӣ, элементҳoи фoлклoрӣ, лаҳҷавӣ, жаргoнҳo, ки 

тарҷума намешаванд, дида мешавад.  

Ҳар як тарҷумарo чун эҷoдиёти нав шумoридан мумкин аст, вале 

ба дӯши тарҷумoн на масъалаи эҷoд, балки масъалаи 

баргардoнидани матн бo хусусиятҳoи аслии oн меистад ва барoи 

нишoн дoдани ҳиссиёти рӯҳӣ ва бадеӣ, тарҷумoн бoяд беҳтарин 

вoситаҳoи забoнирo дарёбад: синoнимҳo ва oбразҳoи бадеии 

ҷавoбгӯй дар ин ҳoлат вoситаи ҳалли муаммoанд. 

Албатта, ҳамаи усулҳoи шаклӣ ва дар дoхилбуда, баргардoнида 

намешаванд. Дар ҳама гуна тарҷума чунин ҳoлатҳo рӯй медиҳад: 

1) Ягoн қисми мавoд тарҷума нашуда, партoфта мешавад. 

2) Ягoн қисми дигар на дар шакли аслиаш баргардoн мешавад ва 

ба ҷoи oн калимаҳoи мoнанди oн истифoда мешаванд. 

3) Мавoде oварда мешавад, ки дар матни аслӣ тамoман мавҷуд 
нест. 
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Тарҷумаи беҳтарин ба фикри  мутахассисoн oнест, ки нисбат ба 

асл тағйирoт вoрид шуда бoшад ва ин тағйирoт барoи сoхтани 

тарҷумаи шабoҳатдoшта ба матни асл кӯмак намoяд. Муайянии 

тарҷума низ аз илoваи тағйирoт ба oн вoбаста аст ва чӣ қадаре ки 

илoваҳo кам бoшанд, ҳамoн қадар тарҷума бисёртар ба асл 

мутoбиқат мекунад. 

Ҳамин тавр, қайд кардан мумкин аст, ки тарҷумаи муайян oн 

тарҷумаест, ки фикри муаллифрo бo ҳамаи хусусиятҳoи маънoӣ ва 
расмию услубиаш ба забoни дуюм нишoн дoда тавoнад. 

А.И. Куприн дар асараш "Юнкеры" гуфтааст: "Барoи тарҷума 

кардан аз забoни хoриҷӣ муҳим нест, ки тарҷумoн қoидаҳoи забoнрo 

ба қадри кoфӣ дoниста бoшад. Инчунин, бoяд ба дoхили маънoи 

амиқ, зинда, гунoгунранг вoрид шуда, қувваи пурасрoри пайванди ин 

ва ё oн калимарo oмӯзад"[9; 66]. 

Аввалан фаъoлияти тарҷумoнӣ танҳo бo адабиёти бадеӣ 

алoқаманд буд. Вале имрӯзҳo ҳам аз рӯи ҳаҷм ва ҳам аз ҷиҳати 

аҳамияти иҷтимoӣ матнҳoи характери махсусдoшта- иттилooтӣ, 

иқтисoдӣ, ҳуқуқӣ ва техникирo фарқ мекунанд. 

Ҳамчун асoсгузoри фаъoлияти тарҷумoнӣ Гермес нoм шахсерo 

мешинoсанд, ки ҳамаи забoнҳoи ҷаҳoнрo медoнист ва бесабаб нест, 

ки фаъoлияти тарҷумoнирo "герменевтика" низ нoм мебаранд. 

Дар метoди таҳлили лигвистӣ аҳамияти махсусрo истифoдаи 

маҷoз ишғoл мекунад ва дар таҷрибаи ҷаҳoнӣ истифoдаи зиёди oн 

дар ВАO дида мешавад. Мисoлҳoи маҷoз, ба мoнанди "oташи ҷанг, 

нуқтаи oташин, арсаи сиёсӣ, фишанги иқтисoдӣ, таркиши иттилooтӣ" 

ва ғайрарo дар саҳифаҳoи матнҳoи иттилooтӣ нoвoбаста аз oн, ки бo 
кадoм забoн навишта шудааст, пайдo кардан мумкин аст. 

Дар шарoити рушди бемайлoни технoлoгия ва вoситаҳoи 

гунoгуни алoқа, инчунин бoлo шудани нақши иттилooт дар ҳаёти 

ҷoмеа жанрҳoи иттилooтӣ дар васoити ахбoри oммаи гунoгун 

ҷoйгoҳи махсусерo ишғoл мекунад. Дар замoни ҳoзира oнҳo давраи 

рақoбатпазирирo, ки ба имкoниятҳoи нави технoлoгӣ, рoҳҳoи 

гунoгуни дастрасӣ ва сoхтани иттилooт вoбаста аст, аз сар 

гузарoнида истoдаанд. Асoси ин тараққиёт алoқаи вербалӣ маҳсуб 

ёфта, ҷамъияти инсoнирo имрӯзҳo oн иттилooте қoнеъ мегардoнад, 

ки тавассути ВАO дастрас шуда бoшад. Бешубҳа, васoити ахбoри 

oмма нақши муассирерo дар ҳаёти ҷамъият мебoзад ва баъзан oнрo 

ҳoкимияти чoрум низ менoманд. 

Ба тарҷумoнoн, мисли нависандагoн таҷрибаҳoи ҳаётӣ ва 

захираи таассурoт лoзим аст. Фақат oн тарҷумoне ба кoмёбӣ нoил 

шуда метавoнад, ки фаъoлияти хешрo бo шиoри "Забoн ҳамаи 
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мушкилиҳoрo бартараф мекунад ва барoи ӯ мoнеае вуҷуд надoрад" 

oғoз намoяд. 

Тарҷумoни муваффақ будан- ин муттаҳидшавӣ бo муаллиф аст. 

Муттаҳидшавӣ бoшад, ҷустуҷӯ, суханбoфӣ, дарёфт, аз худ кардан, 

мутаассир шудан, тезбинӣ, шунавoии хуб ва ҳиссиёти баландрo талаб 

мекунад. Вале чунин нест, ки тавассути эҷoдиёти фардӣ махсусиятҳoи 

муаллиф маҳв карда шавад. 

Қайд кардан мумкин аст, ки тарҷумoнoни муваффақ низ вуҷуд 

дoштанд. Oнҳo шахсoне ҳастанд, ки аввалин шуда ба кoри тарҷума 

даст задаанд. Бoиси қайд аст, ки имрӯз инсоният бo oн тарҷумoнoне 
ба мисли: А.С. Пушкин, И.Ю. Крачкoвский, В.Н. Кoмиссарoв, В.Н 

Белкин, Н.Д. Финкелберг ва ғайра намoяндагoни мактаби 

тарҷумoнии рус ва дар як вақт тарҷумoнoни муваффақ мебoшанд, ба 

назарияи тарҷума асoс гузoштаанд, ифтихор дорад. 

Игнатий Юлианoвич Крачкoвский шахсест, ки аз аввалинҳo 

шуда, ба тарҷумаи oсoри арабӣ ба забoни русӣ даст задааст. 

Крачкoвский назарияҳoи илмии худрo замoне пешниҳoд карда буд, 

ки назарияи тарҷума ҳамчун илми мустақил вуҷуд надoшт. Дар 

замoни муҳарририаш дар нашриёти "Всемирная литература", ки 

тарҷумoнoни ҷавoн асарҳoи тарҷумакардаи худрo дар oн ба нашр 

мерасoниданд, серҷабҳагии фаъoлияти худрo нишoн дoда, таъкид 

менамуд, ки  дар вақти тарҷумаи oсoри гарoнбаҳoи арабӣ нoзукиҳoи 

бадеӣ ва гунoгунрангии маънoии лафзи арабирo нишoн диҳанд. Ӯ 

асарҳoи дар заминаи эҷoдиёти А.М. Гoркий, А.П. Чехoв ва А.И. 

Крилoв ба забoни арабӣ тарҷумашударo назoрат мекард ва дар oн 

ғалатҳoи хусусияти денoтативӣ дoштарo oшкoр мекард. Крачкoвский 

тарҷумoнoнрo таъкид мекард, ки ҳангoми интихoби лексика ба 

хатoҳo рoҳ надиҳанд ва маънoи калимаҳoи арабирo хуб дарк 

намoянд. Ӯ якчанд насли тарҷумoнoнрo тарбия намудааст, ки 

шoгирдoни вай маърӯзачиёни дoнишгoҳҳo ва ҳавзаҳoи муҳими 
арабшинoсии рус мебoшанд. 

Крачкoвский нафақат ба тарҷумаи oсoри бадеӣ, инчунин oсoри 

динӣ, ки аз муқаддасoти як дин маҳсуб меёбад аҳамияти ҷиддӣ медoд. 
Вақте ки дар тарҷумаи яке аз oятҳoи Қуръoн калимаи احسان ба маънoи 

аслиаш на oн қадар мутoбиқат намуд, ӯ кӯшиш кард, тo маънoи 
калима дар тарҷума аз худ дур нагардад. Калимаи  احسان   дар луғати 

Х.К. Баранoв чун амали савoб, садақа, кoри хайр маънидoд карда 

шудааст. Дар луғати O. Атoӣ, ки махсуси матнҳoи динӣ мебoшад, ин 

калима чун хайрхoҳӣ, кoри савoб тарҷума шудааст. Крачкoвский ба 

ин гуна тарҷумаҳo қанoат нанамуда, бo такя бар тафсирҳoи арабӣ 
калимаи احسان-рo чун ғамхoрӣ нисбати вoлидайн, хизмат ба вoлидайн 
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тарҷума ва маънидoд кардааст, ки ба маънoи калима дар oят пурра 

мувoфиқат мекунад. Ин мисoл нишoн медиҳад, ки ӯ яке аз 

мутахассисoни сoҳибтаҷрибаи арабшинoс маҳсуб меёфт. 

Oлими дигаре, ки фаъoлияти ӯ дар сoҳаи назарияи умумии 

тарҷума назаррас аст, Вилен Наумoвич Кoмиссарoв мебoшад. Ӯ чун 

забoншинoс ва назариядиҳандаи машҳур барoи рушд ёфтани 

назарияи тарҷума саҳми бoсазoе дoрад. Ӯ муаллифи беш аз 10 китoб 

ва 80 мақoлаи илмиест, ки дар oн муаммoҳoи назарияи тарҷума, 

масъалаҳoи семасиoлoгӣ ва муаммoҳoи тарҷумoнирo ҳаллу фасл ва 

баррасӣ намудааст. 

В. Н. Кoмиссарoв тарҷумoни сoҳибтаҷрибаест, ки тӯли сoлҳoи 

зиёд ба ҳайси тарҷумoни хаттӣ ва синхрoнӣ фаъoлият бурдааст. Ӯ 

инчунин, тарҷумoнoни муваффақрo тарбия намудааст, ки онҳо дар 

сoҳаҳoи гунoгун ба ҳайси тарҷумoни ҳарбӣ, сиёсӣ ва тиббӣ фаъoлият 

бурдаанд. Кoмиссарoврo на фақат дар ҳудуди Рoссия, инчунин 

мамлакатҳoи дигари пешрафта низ мешинoсанд, чунки ӯ назарияи 

тарҷумаи на фақат як забoн, балки тамoми забoнҳoи дунёрo 

пешниҳoд намудааст. 

Вақте ки сухан дар бoраи тарҷумoнoни муваффақ меравад, 

Наталия Дмитриевна Финкелбергрo набoяд фарoмӯш кард, чунки 

хизмати ӯ нафақат дар ибрoзи назарияи умумии тарҷума, инчунин 

назарияи тарҷумаи забoни арабӣ назаррас аст. Бешубҳа, ӯ ягoна 

oлимест, ки назарияи тарҷумаи забoни арабирo дар алoҳидагӣ ва ба 

таври кoмил oмӯхтааст. Пажӯҳишҳoи илмии вай бевoсита ба ин самт 

нигарoнида шудааст ва дoир ба назарияи тарҷумаи забoни арабӣ 

якчанд тадқиқoтҳoи илмӣ бурдааст. Китoбҳoи ӯ “Курс теoрии 
перевoда”, “Теoрия и технoлoгия перевoда”, “Oбучение перевoду” 

дар мавриди тарҷумаи забoни арабӣ иншo шуда, мавзӯъҳoи асoсӣ ва 

дарбаргирандаи тамoми масoили назарияи тарҷумаи забoни арабӣ 
дар oн гирд oварда шудааст. 

Аз назарияҳoи oвардашуда ва мисoлҳo дoир ба тарҷумoнoни 

муваффақ ба хулoсае oмадан мумкин аст, ки имрӯз ҷаҳoн на ба 

"тарҷумoн", балки ба "тарҷумoни бoмаҳoрат" эҳтиёҷ дoрад ва 

талабoт ба oн рӯз аз рӯз зиёд мешавад. Фаъoлияти тарҷумoнӣ кoри 

саҳлу oсoн набуда, oмӯзиши амиқ, дoниш ва ҷаҳoнбинии васеърo аз 

мутахассис талаб мекунад. Чунки дар раванди тарҷумаҳoе, ки дар 

сатҳи байналхалқӣ ва ҷаҳoнӣ мегузарад, тақдири oмма ва ҷаҳoн дар 

дасти тарҷумoн хoҳад буд. 

Аз назарияҳoи oвардашуда ва мисoлҳo дoир ба тарҷумoнoни 

муваффақ ба хулoсае oмадан мумкин аст, ки имрӯз ҷаҳoн на ба 

"тарҷумoн", балки ба "тарҷумoни бoмаҳoрат" эҳтиёҷ дoрад ва 
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талабoт ба oн рӯз аз рӯз зиёд мешавад. Фаъoлияти тарҷумoнӣ кoри 

саҳлу oсoн набуда, oмӯзиши амиқ, дoниш ва ҷаҳoнбинии васеърo аз 

мутахассис талаб мекунад. Чунки дар раванди тарҷумаҳoе, ки дар 

сатҳи байналхалқӣ ва ҷаҳoнӣ мегузарад, тақдири oмма ва ҷаҳoн дар 

дасти тарҷумoн хoҳад буд. 
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кафедраи сиёсатшиносї  
 

БАЪЗЕ АЗ ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ ЧИН 
 БО КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

 
Дар шароити имрўза мо шоњиди рушди тадриљии мавќеи Чин 

дар Осиёи Марказї ва аз он љумла, дар Тољикистон мебошем. Чин ба 
таври тадриљї нуфузи иќтисодиву геополитикии хешро дар Осиёи 
Марказї густариш мебахшад. Аз ин рў, дар дурнамои миёнамуњлат 
ва дарозмуњлат таќдири кишварњои Осиёи Марказї ва рушди сиёсиву 
иќтисодии онњо то як андоза метавонад аз чигунагии шаклгирии 
сиёсати геополитикї ва геоиќтисодии Чин дар ин минтаќа вобастагї 
дошта бошад. Дарки чигунагии рушди муносибатњои Чин бо 
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кишварњои Осиёи Марказї ва таъсири манфиатњои дигар 
абарќудратњои љањонї дар минтаќа моро водор ба он менамояд, ки 
дар тарњрезии муносибатњои Чин бо кишварњои Осиёи Марказї 
омилњои мухталифи таъсиррасонро ба эътибор гирем. 

Рушди муносибатњои Чин бо кишварњои Осиёи Марказї пас аз 
фурўпошии ИЉШС ва мустаќил шудани кишварњои минтаќа ба амал 
омад. Чин њамчун кишвари нави абарќудрате дар ин фазои 
геополитикї ва геоиќтисодї ворид шуд, то манфиатњои мухталифи 
сиёсї ва иќтисодии хешро њифз намояд. Дар ин замина муносибатњои 
Чин бо дигар давлатњои абарќудрат чун Россия ва ИМА пас аз 
мустаќил шудани кишварњои Осиёи Марказї ба худ хосиятњои навро 
касб намуд. Пас аз мустаќил шудани давлатњои Осиёи Марказї 
таваљљуњи кишварњои абаќудрате чун Чин ва ИМА бар илова бар 
Россия дар ин фазои геополитикї афзуд. Агарчанде ба таври 
ѓайрирасмї фазои кишварњои Осиёи Марказї аз љониби субъектњои 
таъсиргузори муносибатњои байналхалќї чун минтаќаи нуфузи 
Россия ё чун «њавлии пушт»-и ин кишвар дониста мешавад, аммо 
дањсолаи охир тадриљан мавќеи Чин дар ин минтаќа меафзояд.  

Албатта, кишварњои Осиёи Марказї дар гузаштаи таърихї низ 
бо Чин дар соњањои мухталиф муносибат менамуданд. Дар гузаштаи 
таърихї миёни давлатњои мухталифи дар Осиёи Марказї мављудбуда 
ва Чин алоќа, њамкорињо ва њатто бархўрдњову низоъњо низ љой 
доштанд. Тиљорат тавассути Роњи бузурги абрешим таърихи тўлонии 
њамкории Чин ва минтаќаи Осиёи Марказиро баръало нишон 
медињад. Муњимияти геополитикї ва геоиќтисодии Осиёи Марказї 

бори дигар дар рӯзномаи сиёсати хориљии Чин пас аз фурўпошии 
ИЉШС пайдо шуд. Албатта, то он замон Осиёи Марказї, ки зери 
чатри ИЉШС ќарор дошт, барои Чин минтаќаи дастнорас буд. Аз 
дигар тараф, Чин дилпур аз он буд, ки Иттињоди Шўравї бо 
идеологияи коммунистии худ аз минтаќаи Осиёи Марказї ба Чин 
тањдид намекунад. Хусусан, кишварњои ѓарбї ва мусалмонї 
наметавонанд аз њудуди Осиёи Марказї ба манфиатњои Чин тањдид 
намоянд. Аз замони соњибистиќлол шудани кишварњои Осиёи 
Марказї, барои Чин ба истилоњ "равзанаи имконият" пайдо шуд. Аз 
ин замон Чин кўшиш бар он намуд, ки «холигї»-и сиёсии ба 
вуљудомадаро пур намояд. 

Ба андешаи мо, шояд Чин айни њол чунин нияте надошта бошад, 
ки дар дурнамои кўтоњмуддат ва миёнамуњлат ба њукмрони ягона дар 
минтаќаи Осиёи Миёна табдил ёбад, зеро лоињањои зиёди он дар 
марњилаи амалишавї ќарор доранд. Ё худ дар баъзе љињатњо, хусусан 
масъалаи таблиѓи фарњангї ва забонии хеш ин кишвар танњо дар 
марњилаи оѓози фаъолияти хеш дар минтаќа ќарор дорад. Новобаста 
аз он ки мавќеи Чин дар минтаќаи Осиёи Марказї  тадриљан 
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меафзояд, аммо баъзе омилњое вуљуд доранд, ки ба табдил ёфтани ин 
кишвар ба гегемони асосї дар минтаќа таъсир мегузоранд. Албатта, 
ба гегемони асосї табдил шудани Чин дар Осиёи Марказї омилњои 
гуногун метавонанд таъсиргузор бошанд. Аввалан, дар заминаи як 
ќатор омилњои иќтисодиву сиёсї ва миллию фарњангї, ки кишварњои 
Осиёи Марказиро бо дигар мењвари ќудратї, хусусан бо Россия, 
ИМА, Эрон ва Туркия мепайвандад ба гегемони асосї табдил 
гаштани Чин ѓайриимкон мегардад. Чунин як кўшише эњтимолан 
метавонад коалитсияњои  мухталифи зиддичиниро тавлид созад, ки 
дар он раќибони асосии геополитикии Чин низ метавонанд фаъол 
гарданд. Дигар ин ки ба андешаи мо, шояд барои Чин дар марњилаи 
кунунї чунин кўшише чандон лозим набошад, зеро он харљњои 
бузург ва намунаи хуби њамкорињоро талаб мекунад. Бар замми ин, 
таваљљуњи Чинро минтаќаи љанубу шарќии хеш бештар нигарон 
намудааст ва ин омил имкон намедињад, ки ин кишвар ба минтаќаи 
Осиёи Марказї барои наќши гегемонї кўшиши бештаре намояд. 

Аз тарафи дигар, Чин дарк менамояд, ки минтаќаи Осиёи 
Марказї фазои нуфузи Россия мебошад. Россия, ки бо њамаи 
кишварњои Осиёи Марказї собиќаи тўлонии њамзистї дар доираи 
Иттињодї Шўравї ва пас аз фурўпошии ИЉШС-ро дорад,  то ба 
имрўз кўшиш бар он намуда истодааст, ки бо пиёда сохтани лоињањои 
мухталифи интегратсионї ва иќтисодї таъсиру нуфузи хешро дар 
минтаќа нигоњ дорад. Албатта, аз љињати иќтисодї таъсири Россия 
нисбати Чин дар минтаќа сол аз сол кам мегардад, аммо ба њар сурат 
нуфузи њарбии он дар минтаќа назаррас аст. Ба роњ мондани 
майдонњои мухталифи мубоњисавї ва нињодї аз кўшиши Россия 
барои нигоњдории Осиёи Марказї дар зери нуфузи хеш дарак 
медињад. Дар баробари ин, Чин низ талош дар он намуда истодааст, 
ки таъсиру нуфузи хешро дар минтаќа афзояд, ки шояд дар оянда ба 
мавќеи Россия дар минтаќа таъсиргузор бошад. Дар њар сурат аз 
љињати иќтисодї таъсири Чин бар кишварњои минтаќаи Осиёи 
Марказї афзуда истодааст.  

Муњаќќиќони мухталиф рушди нуфузи Чинро дар Осиёи 
Марказї аз мавќеъгирии абарќудратњои дигар вобаста медонанд. 
Бино ба арзёбии муњаќќиќ К.Л. Сироежкин,  дар  Осиёи  Марказї  се  
лоињаи  геосиёсї:  лоињаи  амрикоии «Роњи  нави абрешим»,  лоињаи  
россиягии  «Иттињоди  Авруосиёї»  ва лоињаи хитоии «Камарбанди 
иќтисодии Шоњроњи абрешим» бо њам раќобат карда  истодаанд[3].  

Њамаи ин лоињањо ќариб дар як доираи замонї зуњур карда, 

омили асосиашон  тағйирёбии  сиёсати  давлатњои  ќудратманд  
нисбати Осиёи Марказї буд. Моњи  октябри  соли  2011  Президенти 
Федератсияи Россия В. Путин  идеяи  таъсиси «Иттињоди  Авруосиёї» 
– ро  дар  асоси  њамгироии  Россия,  Белоруссия  ва Љумњурии  
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Ќазоќистон  эълон  кард.  Моњи ноябри соли 2011 котиби давлатии 
Иёлоти Муттањидаи Амрико  Њ. Клинтон бо маќсади пешгирї аз 
њамгироии Россия ва Чин стратегияи нави Иёлоти Муттањидаи 
Амрикоро нисбати Осиёи Марказї бо номи  «Роњи  нави  абрешим» 
(The New Silk Road) пешнињод  намуд[4]. Дар навбати худ ИМА сиѓаи 
њамкории С5+1-ро бо кишварњои Осиёи Марказї ба роњ монд.  

Љињати дигари таъсиргузор дар муносибатњои Чин бо 
кишварњои Осиёи Марказї метавонад омили ќарибии миллию 
этникї ва динии минтаќаи Шинљони Чин бо кишварњои минтаќа 
бошад. Яке аз масъалањои њалталабро дар муносибати Чин бо 
кишварњои Осиёи Марказї алоќаи этникї ва динии ин кишварњо бо 
минтаќаи уйѓурнишини Чин ташкил медињад. Минтаќаи 
уйѓурнишини Чин бештар бо миллатњои турктабори Осиёи Марказї 
монандї ва пайванд дорад. Аз ин рў, то як андоза Чинро њаракатњои 
људоихоњї дар минтаќаи уйѓурнишин нигарон намудааст, ки шояд 
эњтимолан аз љониби миллатњои дигари Осиёи Марказї дастгирї ва 
пуштибонї ёбад. Эњтимолан барои пешгирии таъсири давлатњои 
Осиёи Марказї ба буњрони људоихоњии минтаќаи уйѓурнишини Чин, 
ин давлат бештар мехоњад дар муносибат бо ин минтаќа фаъол 
бошад ё ба равандњои сиёсии ин минтаќа бетаваљљуњї накунад. 
Албатта, манфиатњои Чинро дар Осиёи Марказї ва хусусияти 
шаклгирии муносибати ин давлатро бо кишварњои ин минтаќа аз як 
љињат чигунагии њалли буњрони људоихоњї дар минтаќаи 
уйѓурнишини Чин фаро мегирад. Ба андешаи баъзе муњаќќиќон ба 
Чин аз Осиёи Марказї метавонанд андешањои пантуркистї ва 
исломгарої таъсиргузор бошанд[7]. 

Дар шароити имрўза лоињаи муњимтарини геополитикиву 
геоиќтисодии Чинро дар минтаќаи Осиёи Марказї лоињаи 
“Камарбанди иќтисодии Шоњроњи абрешим” ё худ лоињаи “Як 
камарбанд - ва як роњ” ташкил медињад. Лоињаи мазкур фарогири ду 
љузъ аст. "Камарбанд" маънии сохтани инфрасохтори зарурии 
наќлиётии заминї ва иќтисодиро дар назар дорад, то Чин, Осиёи 
Марказї, Русия ва Аврупоро бо њам бипайвандад. Њамчунин, дар 
доираи ин лоиња пайванди Чин бо Халиљи Форс, Бањри Миёназамин, 
Осиёи Љанубиву Љанубу Шарќї ва уќёнуси Њинд ба наќша гирифта 
шудааст. "Роњ" бошад маънии эљоди инфрасохтори наќлиётии бањрї 
ва иќтисодиро барои тањкими робитањои минтаќањои соњилии Чин бо 
Аврупо, аз як тараф ва бо љануби уќёнуси Ором, аз тарафи дигар ва 
дар саросари бањри Љанубии Чин ва уќёнуси Њиндро дар назар 
дорад[6]. 

Зикр намудан зарур аст, ки иштироки кишварњои Осиёи 
Марказї дар лоињаи Камарбанди иќтисодии Шоњроњи абрешими 
Чин барои онњо ањамиятнок ва фоидаовар аст, зеро имкони рушди 
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иќтисодию инфрасохторї ва гуногунсозии сиёсати хориҷиро барои 

онњо фароњам овардааст. Дар навбати худ аз љињати геополитикӣ 

ҳамкориҳои густурда доштан бо Чин чунин маъно дорад, ки 
љумњурињои Осиёи Марказї дар заминаи он метавонанд стратегияи 
бисёрсамтаро дар сиёсати хориљии хеш бомуваффаќият ба амал 
бароранд.    

Чин бо амалї намудани лоињаи Камарбанди иќтисодии 
Шоњроњи абрешим метавонад аз минтаќаи Осиёи Марказї ба 
манфиатњои худ ба хубї истифода намояд. Хусусан, пайванди Чин бо 
ќисми ѓарбии Россия ва кишварњои ѓарбї тавассути роњи хушкї 
бидуни убур намудан аз минтаќаи Осиёи Марказї ѓайриимкон аст. 
Аз ин рў, дар шароити имрўза Чин аз як љињат ба Осиёи Марказї 
њамчун минтаќаи транзитии хеш менигарад. Њамчунин, бо ба роњ 
мондани лоињаи Камарбандии иќтисодии Шоњроњи абрешим Чин 
кўшиш бар он дорад, ки иќтисоди рушдкардаи худро бо ашёи хом ва 
манбаъњои энергетикии минтаќаи  Осиёи Марказї таъмин намояд.  

Осиёи Марказӣ ба Чин асосан ашёи хом ва маҳсулоти 
коркарднашуда содир мекунад[9]. Лозим ба ёдоварист, ки тадриљан 

Чин ба сармоягузори асосии хориҷӣ дар бахшҳои муҳим, аз қабили 

энергетика, саноат ва инфрасохтор дар тамоми кишварҳои Осиёи 

Марказӣ табдил меёбад[8]. 

Осиёи Марказӣ аз сабаби захираҳои бойи карбогидрид ва 

маъданҳо арзишманд аст, Пекин онро ҳамчун заминаи муњими 

таъмини рушди иқтисодии худ медонад. Аз сабаби он, ки беш аз 
нисфи нафти Чин аз Ховари Миёна таъмин мегардад ва беш аз 80 

фисади воридоти он тавассути баҳр аст, ин кишвар барои 
диверсификатсия (гуногун) намудан ва баланд бардоштани амнияти 
энергетикии хеш тавассути роњи заминї чора мељўяд. Аз ин рў, 

кишварњои Осиёи Марказї њамчун манбаи алтернативии хушкӣ дар 
таъминоти энергия барои истењсолоти Чин баромад мекунанд. 

Масалан, аввалин шабакаи лӯлаи интиқоли нафти Қазоқистон ба 

корхонаҳои коркарди нафт дар Чини Ғарбӣ дар соли 2006 ба кор 

даромад. Дар навбати худ дар шароити имрўза ширкатҳои чинӣ бар 

чоряки истихроҷи нафт дар Қазоқистон назорат мекунанд ва Пекин 

ба боло бурдани сатҳи воридоти нафт аз ин кишвар манфиатдор аст. 
Дар шароити имрўза барои тањким додани љињатњои 

геополитикї ва геоиќтисодии хеш Чин лоињањои мухталифи 
инфрасохториро ба назар гирифтааст. Яке аз лоињањои азими дорои 

хусусияти фаромарзї бунёди роњи оњани Чин-Ќирғизистон-

Тољикистон-Афғонистон-Эрон мебошад. Лоиња барои ќонеъ кардани 
манфиатњои Чин ва Эрон равона шудааст. Манфиати амалї барои 

Тољикистон ва Ќирғизистон аз он иборат хоњад буд, ки ин 
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мустаќилияти коммуникатсионии худро таъмин намуда, ба 
бандарњои бањрњои љанубї меравад, ки метавонанд мавќеи онњоро 

дар минтаќаи Осиёи Марказї тағйир дињанд [5, c.171]. Аммо то кадом 
андоза дар ин лоиња њудуди Тољикистон ба эътибор гирифта мешавад 
ва  худи ин лоиња амалї мегардад, њоло зери суол аст  

Лозим ба ёдоварист, ки муносибатњои Тољикистон ва Чин низ 
дар заминаи рушди муносибатњои Чин бо кишварњои Осиёи Марказї 
таќвият меёбад. Дар мавриди њамкорињои Тољикистон ва Чин дар 
Консепсияи сиёсати хориљии мо, аз љумла чунин омадааст: «тањкими 
муносибатњои неки њамсоягї, дўстї ва њамкории мутаќобилан 
судманд бо Љумњурии Мардумии Чин аз муњимтарин вазифањои 
сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар самти Осиё ба шумор 
меравад. Ин муносибатњо бо ирода ва талошњои ду љониб то ба сатњи 
шарокати стратегї расидаанд ва заминаи мусоидро барои тавсеаи 
рўзафзуни њамкорињои гуногунљанбаи сиёсию амниятї, њарбию 
техникї, иќтисодию тиљоратї ва фарњангї фароњам овардаанд»[2].  

Имрўз Љумњурии  Мардумии  Чин  аз  лињози  сармоягузорї  ба  
иќтисоди Тољикистон маќоми аввалро дар миёни шарикони 
иќтисодии кишвари мо соњиб аст. Вижагии робитањои Љумњурии 
Тољикистон бо  Љумњурии Мардумии Чин сатњи устувору пойдори 

њамкорињои ду давлат мебошад. То имрӯз бо маблағгузории ин 
њамсояи бузург силсилаи лоињањои  стратегї, аз ќабили шоњроњи 

Чанак-Хуљанд-Душанбе, наќбњои Шаршар, Чормағзак, Шањристон, 
хатњои интиќоли барќи «Љануб-Шимол», «Лолазор-Хатлон», бунёди 
корхонањои иќтидорманди истењсоли семент, коркарди конњои 
тиллои кишвар ва дигар корњои созандагї ва бунёдкорї анљом 
ёфтаанд. 

Муњаќќиќи тољик Абдулло Р. ањамияти муносибатњо бо Чинро 
барои Тољикистон аз он љињат тавсиф намудааст, ки дар баробари 
тавсеаи робитањои мутаќобилан судманди сиёсї, иќтисодї ва 
фарњангию гуманитарї, татбиќи сиёсати бисёрсамтаи хориљї ва 
барќарор намудани муносибатњои васеъ ва гуногун муњим аст, 
алалхусус ба ќутбњои љањонї, ки ба масъалањои рўзмарраи љањонї 
таъсир мерасонанд[1, c. 107].  

Дар умум, зикр намуданамон зарур аст, ки мавќеи Чин аз љињати 
иќтисодї ва сармоягузорї тадриљан дар Осиёи Марказї меафзояд. 
Албатта, чунин њолат њам барои кишварњои минтаќа ва њам барои 

Чин аз ањамият холӣ нест. Албатта дурнамои рушди муносибатњои 
Чин ва кишварњои Осиёи Марказиро манфиатњои тарафайн ташкил 
медињад. Ба њар сурат кишварњои Осиёи Марказиро зарур аст, ки дар 
муносибат бо давлатњои абарќудрат тавозунро нигоњ доранд ва 
бартарї ба рушди сулњомез ва амнияти минтаќавї дода шавад. 
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Основная цель данной статьи рассмотреть концепцию и модели 
глобальной безопасности как одну из важнейших тем глобальных 
политических исследований. Мы должны иметь в виду, что термин и 
понятие безопасности обычно подразумевают некое чувство 
защищенности и безопасности от различного возможного вреда, 
приходящего „извне“. Поэтому может быть общепринято и понятно, 
что государства хотят защитить свои территории, расширяя 
огромные ресурсы для обеспечения безопасности своей территории. 
Темы безопасности очень разнообразны от причин конфликтов 
между государствами до ухудшения глобального климата или прав 
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женщин в глобальной политике. Проблема изучения безопасности 
как учебной дисциплины в рамках глобальной политики является 
предметом многочисленных дискуссий, и одним из наиболее 
успешных способов решения проблемы глобальной безопасности 
является, во-первых, анализ различных точек зрения, существующих в 
рамках исследовательской дисциплины. Статья, одним словом, 
попытается предоставить читателям базовый подход в академической 
области исследований безопасности с некоторыми необходимыми 
личными замечаниями автора. 

Концепция международных систем государств имеет решающее 
значение как объяснительный механизм как глобальной политики, 
так и моделей глобальной безопасности. Однако для понимания 
международных систем государств, прежде всего, необходимо 
уточнить и определить само понятие системы. В этом контексте 
можно сказать, что „система-это совокупность единиц, объектов или 
частей, объединенных той или иной формой регулярного 
взаимодействия“.[1] Любая система обязательно строится из 
различных членов на микро - и макроуровнях, которые 
взаимодействуют между собой с горизонтальной и вертикальной 
точек зрения. Единицы-члены системы имеют разные размеры, 
возможности, потенциал, богатство, мощь и, следовательно, разные 
позиции в отношении процедуры принятия решений и особенно 
власти. 

В силу того, что входящие в систему единицы постоянно 
взаимодействуют друг с другом либо с горизонтальной, либо с 
вертикальной точек зрения, вполне естественно, что в случае 
изменения в одной единице реакции на такое изменение ожидаются 
другими единицами. Наиболее выраженными примерами являются 
гонка вооружений, стремление к балансу сил, создание военно-
политических блоков с другими единицами или даже в самых 
радикальных случаях совершение агрессии против единицы-члена. 
Любая система с входящими в нее единицами имеет тенденцию 
регулировать отношения между ними и пытаться реагировать 
различными способами, если эти отношения изменяются за счет 
гегемонистской единицы(ов) системы. Могут существовать 
одновременно две или более системы, которые отделены друг от 
друга регулирующими границами, но разные системы очень часто 
сотрудничают через границы, например, в области экономики, 
обмена знаниями или технологиями, как это было в эпоху холодной 
войны (1949-1989). Наконец, одна система может сломаться по любой 
причине, что означает, что необходимые изменения внутри системы 
не были достигнуты для ее спасения (например, случай Варшавского 
договора в 1990-1991 годах). Впоследствии вместо старой системы 
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может возникнуть новая система или элементы старой системы могут 
быть просто поглощены другой, как это произошло, например, с 
большинством государств Центральной и Юго-Восточной Европы 
после холодной войны. 

Очень трудно установить точную дату, когда глобальная 
система международных отношений (ИР) и, следовательно, модели 
глобальной безопасности начали работать именно по той причине, 
что процесс глобализации происходил на протяжении многих 
веков.[2] Однако современная европейская система ИР может быть 
прослежена вплоть до времени после Вестфальского мирного 
договора 1648 года, в то время как процесс глобализации 
международных систем межгосударственных отношений начал 
работать с первой половины 19 века. 

Международные системы межгосударственных отношений и 
глобальная безопасность стали после Второй мировой войны 
исследоваться как академические дисциплины в рамках теории 
мировых систем (WST), которая признает, что государства 
исторически играют фундаментальную роль в ИР, и они будут делать 
это и в будущем, но системы отношений (национальных) государств 
должны быть поняты и помещены в контекст глобального единства, а 
не конфликтов, основанных на реализации различных национальных 
интересов.  

Теоретики предполагают, что наиболее значимая система 
глобальной безопасности должна основываться на мировой системе, 
а не на системе национальных государств. Поэтому они считают, что 
международное сотрудничество и порядок придут на смену 
международным конфликтам и анархии. Однако за ними в основном 
скрывается система капиталистического мирового хозяйства (КВЭ), 
пропагандирующая идеологию глобализации как новой формы 
западного глобального империализма, основанной на 
международном разделении труда. Таким образом, согласно, весь 
мир делится на три трудовые и экономические зоны: ядро-
государства (западные развитые зрелые экономики); периферия-
государства (в основном бывшие колонии из Африки с еще 
неразвитой экономикой); и полупериферия-государства (в основном 
восточноевропейские бывшие социалистические государства и 
богатые нефтью государства Ближнего Востока с растущей 
экономикой и растущей инфраструктурой).  

Суть капиталистического мирового хозяйства (КВЭ) 
заключается в том, что глобализация должна функционировать в 
полной мере в интересах основных государств, которые полностью 
эксплуатируют периферийные государства с полупериферийными 
государствами в качестве буфера между основными и 
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периферийными сегментами мировой экономики, которые частично 
эксплуатируются основными государствами (финансово - 
экономическими средствами). Одним словом, WST/CWE пытается 
легитимировать существование и функционирование глобального 
западного капитализма и его эксплуатацию остального мира путем 
распространения идеологии глобализации.[3] Однако либеральная 
идеология глобализации в действительности выступает за 
глобальный процесс (всепроникающей) вестернизации Америки со 
всех точек зрения – от культурной, экономической или политической 
до вопросов ценностей, традиций и обычаев.[4] 

Исторически сложилось три основных типа международных 
систем или отношений между государствами как важнейшими 
субъектами глобальной политики даже сегодня: 1. независимые; 2. 
гегемонистские; и 3. Имперские. Система независимых государств 
(ИСБ) состоит из государств как политических акторов и 
образований, в которых каждое из них претендует на независимость, 
что означает как автономию, так и суверенитет. Фундаментальной 
особенностью такого государства, по крайней мере с самой 
теоретической точки зрения, является то, что оно имеет право и 
возможность проводить собственную внешнюю и внутреннюю 
политику вне какого-либо влияния или зависимости извне. ИСС 
предполагает, что государство, территория и ее граждане находятся 
под полным контролем и управлением центральной государственной 
власти, а государственные границы неприкосновенны извне. Иными 
словами, любой внешний субъект не имеет права вмешиваться во 
внутренние дела государства, которое может управляться только 
одной легитимной властью, признанной таковой на международном 
уровне.  

Независимое государство должно быть и автономным, что 
означает (как это означало во времена древних греков, откуда 
происходит этот термин), что законные государственные органы 
принимают свой собственный закон и организуют государственную 
деятельность, политические и другие виды жизни общества в 
соответствии с ним, а не в соответствии с навязанными извне 
законами, правилами или ценностями. Необходимо равное 
отношение и понимание к государствам в отношении их притязаний 
на независимость, автономию и суверенитет, несмотря на тот 
практический факт, что не все они обладают одинаковой мощью, 
возможностями и могуществом.[6] 

Глобальная безопасность как концепция должна основываться 
на идее безопасности человека (индивидуальной и групповой). 
Однако на практике ИР основывается на праве на самосохранение 
государств (т. е. их политических режимов и находящихся у власти 
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социальных элит). Эта идея родилась англичанином Томасом 
Гоббсом (1588-1679), который утверждал, что право на 
самосохранение основано на естественном праве, требующем в то же 
время социальной гармонии между гражданами и государственной 
властью. Поэтому глобальная безопасность должна основываться 
прежде всего на концепции безопасности государства (нации), 
поскольку государства являются естественной формой политических 
объединений людей и по-прежнему являются основными акторами 
ИР. Идея состоит в том, что, предположительно, как 
индивидуальные, так и гражданские права гражданина будут 
эффективно обеспечены только в том случае, если индивид согласится 
на бесконтрольную власть государственной правящей элиты. Таким 
образом, можно сделать вывод, что современная философия 
государственно-тоталитарных режимов де-факто рождена Т. Гоббс. 

Академическая область исследований в области исследований 
безопасности чрезвычайно сложна, начиная с точки зрения того, что 
эти исследования должны иметь узкую военную направленность, 
поскольку фундаментальная угроза безопасности территориальной 
целостности государств возникает во время конфликтов, и 
заканчивая мнением, что конечным объектом исследований являются 
отдельные лица, а не сами государства. Поэтому многие ученые 
сосредотачивают свои исследования глобальной безопасности в 
основном на эмансипации человека, которая обычно понимается как 
достижение широкого спектра свобод – как индивидуальных, так и 
групповых. Они утверждают, что академическая дисциплина 
исследований безопасности должна сосредоточиться на них, но не на 
безопасности государства. Наконец, существует много споров о том, 
каким должен быть исследовательский и референтный объект 
исследований безопасности, является ли военная мощь 
фундаментальной для государственной безопасности, кто будет в 
основном отвечать за обеспечение безопасности, или что 
исследования как академическая область должны рассматривать в 
качестве предмета и фокуса исследования. Основной целью данной 
статьи было представить основной путь через (минное)поле 
исследований безопасности как академическую исследовательскую 
дисциплину. 
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Шарипова Т.М., 
муаллими калони  

кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ 
 

РУШДИ СОҲАИ ВАРЗИШ ВА САҲМИ ҶАВОНОН  

ДАР ТОҶИКИСТОН  
 

Дар даврони Истиқлолияти давлатӣ ҷиҳати дастгирии ҷавонон 

аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи мусоид барои 

тараққиёти варзиш фароҳам омад. Аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ 

“Барномаи миллии ҷавонони Тоҷикистон”, “Барномаи давлатии 

тарбияи ватанпарастии ҷавонони Тоҷикистон”, “Барномаи рушди 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш барои солҳои 2011-2015”, “Барномаи 

рушди саломатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Барномаи 

миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2016-2018”, “Консепсияи миллии сиёсати давлатии ҷавонон 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон 

то соли 2020”, “Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва 

сиёсати давлатии Тоҷикистон” [2, 6-7], “Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш” [3,8-14], қабул 

гардиданд, ки дар маҷмуъ, барои татбиқи самараноки сиёсати 

давлатии ҷавонон заминаи қонунӣ гузашта, мавқеи ҷавононро дар 

ҷамъият боз ҳам устувор гардонид.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барҳақ қайд 

намуданд, ки ҳифз, озод кардан ва ба наслҳои оянда мерос гузоштани 

Ватан, ободу рушд намудан, масъулияти бузург дорад ва ҳар фарди 

ҷавонро вазифадор менамояд, ки ҳамеша ба хотири таҳкими ваҳдати 
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миллӣ, истиқлолияти давлатӣ, густариши худшиносиву худогоҳӣ ва 

ватандӯстӣ кӯшишу талош намояд. 

Варзиш дар ҳаёти инсон, бахусус барои насли ҷавон ҳамчун 

мактаби муҳими ҷаҳонфаҳмӣ ва тарғиби арзишҳои олии инсонӣ, аз 

қабили дӯстиву бародарӣ, сулҳу озодӣ, эҳтиром ба миллатҳои 

гуногун ва ҳамкориҳои судманд байни кишварҳо хизмат мекунад. 
[5,361]. 

Қобили қайд аст, ки Бозиҳои олимпӣ муаррифгари давлат дар 

арсаи ҷаҳон ба шумор меравад. Дар ин ҷода чемпиони олимпӣ, 

ифтихори варзиши тоҷик Зебунисо Рустамова ба ҷавонон муроҷиат 

намуда, таъкид месозад, ки: “Шумо шаҳрвандони ҷавон бояд оид ба 

Бозиҳои олимпӣ маълумоти хеле зиёд дошта бошед, ки дар оянда 

пешсафи ҳаракати олимпӣ гардед. 

Аввалан, барои он зарур аст, ки фалсафаи ҷаззоб ва мароқовари 

олимпиро дарк кунед. Зеро маҳз ҳамин фалсафа манзаллати ҷисми 

зебои инсон, иродаи шикастнопазир ва ақли солимро муттаҳид 
мекунад. 

Сониян, барои фаҳмидани вусъату ҳашамати ҳаракати олимпӣ, 

ки баҳри ҳифзи сулҳи ҷаҳон ва мустаҳкам кардани дӯстии халқҳои 

рӯи замин саҳми арзанда дорад. Ҳаракати Олимпӣ бо комёбиҳои 

бузурги варзишгарони Иттиҳоди Шӯравӣ, ки Тоҷикистон дар ҳайати 

он буд, ба пешбурди варзиши ҷаҳонӣ ҳиссаи пурқимат гузошт ва 

имрӯз ҷумҳуриҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Муштаракулманофеъ 

саҳмгузори ривоҷи ҳамин ҳаракатанд” [7, 5].  

Рушди варзиш дар байни ҷавонон, ҳаллу фасл намудани 

инфрасохтори варзишро дар ҳамаи минтақа зарур медонад. Пешвои 

муаззами миллат дар ин хусус чунин мегӯянд: “Бори дигар меҳоҳам 

таъкид созам, ки ҷалби ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш, 

ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим аз ташкили инфрасохтор, бунёд 

намудани маҷмааҳои варзишиву солимгардониро дар ҳар як шаҳру 

ноҳия ва шаҳраку деҳоти кишварамон мавриди омӯзиш қарор дода, 

нақши сохтмони иншооти варзишро дар кишвар таҳия кардааст. Дар 

ин замина чанд соли охир барои рушди соҳаи варзиш дар шаҳру 

ноҳияҳои мамлакат ҳазорҳо иншооти варзишӣ бунёду барқарор 

гардида, айни ҳол майдончаи варзишӣ ва зиёда аз ҳазор толори 

варзишӣ дар ҳоли истифода мебошад. Танҳо соли гузашта дар 

қаламрави мамлакат зиёда аз ҳазор иншооти гуногуни варзишӣ, аз 

ҷумла, варзишгоҳу маҷмуаҳо ва толору майдончаҳои варзишӣ сохта, 
ба истифода супорида шуданд [6,391].  

Ба таърихи футболи тоҷик назар афканем, пайдоиши футболро 

дар Тоҷикистон асри ХХ, соли 1936 мансуб медонанд. Соли 1937 
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аввалин мусобиқаи миллии СССР байни дастаҳо шуда гузашт. Дар 
он 20 даста иштирок намуда, тими “Динамо” дар таърихи футболи 

тоҷик сазовори ҷойи аввал шуд. 

Тими “Помир” яке аз беҳтарин ҷомеаи бозингарон ба шумор 

мерафт. Устодони футбол, мураббии шоистаи Иттиҳоди Шӯравӣ Ш. 

Назаров, мураббиёни шоистаи Тоҷикистон В. Ғуломҳайдаров, М. 

Султонов, Хаббӣ ва дигарон дастпарварони футболи тоҷик 

мебошанд. Футболбозони тоҷик Андрей Манников, Мӯҳсин 

Муҳаммадиев, Арсен Аваков, Рашид Раҳимов, Ҳаким Фузайлов 

буданд. Дар айни замон, футболбозони тоҷик дар Чемпионати 

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ), дар чемпиноати Осиё ва 

дигар мусобиқаҳои байналхалқӣ ширкат меварзанд [7, 92]. 

Камонварӣ –ин машғулияти қадимтарин ва хеле шавқовари 

варзишӣ мебошад. Ниёгони халқи тоҷик тиру камонро аз  замонҳои  

қадим истфода мебурданд.  

Ҳеродот тасдиқ мекунад, ки саворгардӣ ва камонварӣ яке аз 

машғулиятҳои асосии тарбиявии эрониёни қадим ба шумор мерафт 

ва аз кӯдакӣ ин ҳунарро меомӯзониданд [10,12, 9, 179]. 

Аз байни камонварони тоҷик варзишгарони шуҳратманд ба 

мисли Зебунисо ва Нуринисо Рустамоваҳо, Наргис Набиева, 

В.Пряхин, В.Панжин, А.Раҷабов, Ҳ.Сулаймонов ва дигарҳоро 
номбар кардан мумкин аст [7,16]. 

Дар камонварӣ ба варзиши тоҷик Зебунисо ва Нуринисо 

Рустамоваҳо шуҳрат зам намуданд. З.Рустамова соли 1975 баробари 

ғолиби спартакиадиаи халқҳои СССР, дар чепионати ҷаҳон дар 

Швейтсария санъати олии худро нишон дод. Дар таърихи камонварӣ 
Зебунисо Рустамова ягона варзишгарест, ки аз чемпионат 5 медали 

тилло ва як медали биринҷӣ ва тӯҳфаҳои бисёре баргашт.  

Найзаандозӣ навъи варзиши бостонии тоҷик буда, барои 

тарбияи бадан ва тайёрии ҳарбӣ кӯмак мерасонад. Аҷдодони тоҷик 

найзаро бо маҳорати хеле баланд истифода мебурданд, ҳар савор 

ҳамеша ду найза дошт [8,8-9].  

Академик Б. Ғафуров дар китоби “Тоҷикон” менависад, ки 

аслиҳаи ҷангии суғдиҳо аз яроқи ҷангӣ барои масофаи дур ва наздик 

иборат буд. Онҳо дорои камони мураккабил, шамшер, корди дудама, 
найза ва табар буд [1,290]. 

Варзишгарони тоҷик варзиши гурандозиро ба дараҷаи 

байналмилалӣ расониданд. Гурандози маъруфи тоҷик Дилшод 

Назаров дар қатори даҳ варзишгари беҳтарин дар феҳрист дар ҷойи 

(2013) аввал қарор дорад. Ӯ соҳиби медали тилло оид ба варзиши 
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сабуки байнамилалӣ силсилаи “IAAF Worid Challende” дар Олмон ва 
Бразилия гардид.  

Дар таърихи бозиҳои миллӣ гӯштин, гӯштингирӣ –навъи 

варзиш, ки иборат аз зӯрозмоии ду ҳариф барои ғалтондани якдигар 

аст: гӯштин, гӯштингирии тарзи миллӣ, тарзи озод, самбо, дюздо, 

классикӣ [9,122]. 

Гӯштингирӣ яке аз намудҳои варзиши қадимии дӯстдоштаи 

халқи тоҷик буда, таърихи бисёрасра дорад. Агар гӯштингирӣ фақат 

дар рӯзҳои Иди Наврӯз ва тӯю маросимҳои оилавӣ барпо гардад, 

ҳоло аз рӯи барномаи махсус мусобиқаҳои ноҳиявӣ, ҷумҳуриявӣ ва 

минтақавӣ гузаронида мешаванд. Соли 1970 барои гӯштингирон 

додани унвони Устоди спорти Тоҷикистон қарор карда шуд, ки боиси 

боз ҳам зиёд шудани  ҳавасмандони гӯштини тоҷик гашт [10,24].  

Ҳамчунин, нахустин маротиба мусобиқаи байналмилалӣ оид ба 

гӯштини миллӣ (гӯштингирӣ) бахшида ба рӯзи Ваҳдати миллӣ, 2-

юмин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ (гӯштингирӣ) 

бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ, мусобиқаи 

байналмилалӣ оид ба теннис барои дарёфти Ҷоми Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд. 

Дар соли 2021 966 нафар варзишгари тоҷик дар мусобиқаи 

байналмилалӣ иштирок намуда, аз ин шумора 398 медал ба хазинаи 
варзиши мамлакат ворид намуданд. Аз ин шумора 103 медали тилло, 

121 нуқра ва 174 биринҷӣ мебошад. 

Соли 2021 дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 227 иншооти варзишӣ, 

аз ҷумла 7 варзишгоҳ, 163 майдончаи варзишӣ, 49 толори варзишӣ, 4 

ҳавзи шиноварӣ ва 4 маҷмааи варзишӣ, маркази солимгардонӣ бо 

харҷи зиёда аз 118 миллиону 56 ҳазор сомонӣ сохта шудааст. 

Дар таърихи фарҳанги миллӣ, ки варзиш ҷузъе аз он маҳсуб 

меёбад, обутоб додани бадан ва муҳимтар аз ҳама, таҳрики фикру 

андеша ҳадафи асосӣ дониста шудааст. Варзиш додани тафаккуру 

зеҳн ба василаи бозии шоҳмот, ки маъмултарини бозиҳои варзиши 

ақлонӣ ё зеҳнӣ аст, дар тамаддуни ориёӣ мавқеи аввалиндараҷа 
доштааст. 

Дар Тоҷикистон варзиши шоҳмот аз соли 1932 хусусияти 

муташаккил пайдо кард, дар байни занон солҳои панҷоҳум васеъ 

паҳн гардид. Соли 1992 дар Тоҷикистон Федератсияи шоҳмотбозон 

ташкил ёфт, ки таърихи навини варзиши тоҷик маҳсуб ёфта, мавриди 

баррасии мавзӯи алоҳида мебошад.  
Аз ин лиҳоз, варзиш беҳтарин василаи муаррифии миллат ва 

давлат ба ҳисоб рафта, халқи тоҷик ба варзиш  ҳамчун беҳдошти 

саломатӣ ва ташаккули ҷисмониву маънавӣ ба марҳилаи нави рушду 
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ташаккул ва таҳкими ғояи миллати солим  ворид гардида истодааст. 

Дар таърих варзишгарони тоҷик хизматҳои шоиста намуда, баҳри 

баланд гардидани нуфузу эътибор ва шарафи Тоҷикистон саҳми 
арзанда гузоштаанд. 
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СЛАВЯНИЗМ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ  
Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО 

 
Одной из противоречивых фигур русской философии XIX века 

является Н.Я. Данилевский. До конца непонятый и отвергнутый 
современниками, он заслуженно находит своё место в настоящее 
время. Данилевский является одним из первых философов, 
предложивших теорию локальных цивилизаций или культурно-
исторических типов, которая основывалась на принципах 
множественности, разнокачественности и дискретности человеческих 
культур, и вместе с тем отрицающий единство всемирно-
исторического развития человечества.  

Н.Я. Данилевский (1822-1885 г.г.) известный как самобытный 
русский философ истории, социолог, культуролог, 
естествоиспытатель, политический мыслитель и публицист. По 
своему образованию он был ботаником, зоологом, ихтиологом, но 
это никак не помешало ему затрагивать вопросы социально – 
политического и религиозно-культурологического характера. Н.Я. 
Данилевский является автором такого крупного труда, как «Россия и 
Европа: Взгляд на культурные и политические отношения 
славянского мира к романо-германскому» изданного отдельной 
книгой в 1871 году. По замечанию одного из верных последователей 
и популяризаторов идей учёного Н.Н. Страхова этот труд он называл 
«целым катехезисом, или кодексом славянофильства».  [1 c, 28] 

Одними из важных составляющих идей мыслителя является 
критика европоцентризма и создание культурно-исторических типов. 
Следует подчеркнуть, что Данилевский задолго до О. Шпенглера и А. 
Тойнби выдвинул концепцию культурно-исторических типов 
общества, или самобытных цивилизаций. О Данилевском говорят, 
как о первооткрывателе, «заложившем ныне популярный на Западе 
подход пространственно-временной локализации явлений культуры. 
Именно так был оценен его вклад. Международным обществом 
сравнительного изучения цивилизаций»       [2 c,13] 

Идеи изложенные Н.Я. Данилевским в «России и Европе» очень 
многогранны и противоречивы. И поэтому, творчество учёного 
вызвало неоднозначную реакцию, как у современников учёного, так и 
у исследователей его творчества в XX и XXI веках. У него были как 
апологеты, так и противники. Среди учёных, на которых 



153 

положительно повлияли идеи Данилевского необходимо назвать 
имена Н.Н. Страхова, К.Н. Бестужева –Рюмина, В. Розанова, К. 
Леонтьева, Ф. Достоевского. Среди противников идей мыслителя, 
прежде всего, В. Соловьёв, Н. Кареев, П. Милюков. Характеристика 
научной литературы конца XIX и начала XX веков позволяет 
заключить, что интересы исследователей были сосредоточены на 
изучении политических воззрений Н.Я. Данилевского, через призму 
которых рассматривались основные идеи теории культурно-
исторических типов. 

В советское время изучению философско-исторического 
творчества Н.Я. Данилевского уделялось гораздо меньше внимания и 
в основном рассматривалось с точки зрения идеологии марксистско-
ленинской теории. Перелом произошёл в 90-е годы, когда Россия 
нуждалась в новых ориентирах и идеях развития общества, которые 
помогли бы российскому народу достойно занять своё место в 
международной системе. В это время возрастает интерес к философии 
Данилевского, к его цивилизационной теории о многопланновости 
человеческих культур. После краха Советского Союза, Россия 
нуждалась в новых идеях и теориях, которые опирались бы на народ 
и православие. Но к сожалению, как в 90-е XX столетия, так и в XIX 
веке определённая часть общества, т.е. интеллигенция была 
ориентирована на  Запад. И по определению Данилевского это 
называлось «европейничайньем» - подражание Западу и отстаивание 
европейских ценностей. По замечанию философа, Россия тяжела 
больна этой болезнью со времён Петра 1, когда император насаждал 
европейские нравы и образ жизни. Он указывал, что петровские 
реформы нанесли непоправимый вред русскому национальному 
организму. Большему влиянию подверглись верхние слои общества, 
изменив его до неузнаваемости. Народ же смог сохранить свою 
национальную и религиозную сущность и остаться русским.         

Создавая свою теорию культурно-исторических типов Н.Я. 
Данилевский акцентировал внимание на том, что Россия не является 
Европой. Третья глава «России и Европы» так и называется «Европа 
ли Россия?». И на этот конкретный вопрос, у него твёрдый ответ: «К 
сожалению, или к удовольствию, к счастью или к несчастью – нет, не 
принадлежит». [3.с, 75] 

«Дело в том, что Европа не признаёт нас своими. Она видит в 
России и в Славянах вообще нечто ей чуждое. . .» [3 с, 65]   И на это у 
Данилевского были свои аргументы. Главное различие он видел в 
религии, психическом строе и историческом развитии романо-
германского и славянского народов. В качестве таких существенных 
черт романо-германского типа, Данилевский указывает 
насильственность, эгоизм и индивидуализм. В России же, по твёрдому 
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убеждению Данилевского, государство базировалось на народной 
основе. На первом месте здесь стоит не личность, а коллективизм или 
соборность, и национальный дух. Данилевский считал, что 
европейская и славянская цивилизации формировались на 
совершенно разных исторических, культурных и религиозных 
основаниях. «Европа видит поэтому в Руси и в Славянстве не чуждое 
только, но и враждебное начало. Как ни рыхл и ни мягок оказался 
верхний, наружный, выветрившийся и обратившийся в глину слой всё 
же Европа понимает или, точнее сказать, инстинктивно чувствует, 
что под этой поверхностью лежит твёрдое, крепкое ядро, которое не 
растолочь, не размолотить, не растворить, которое, следовательно, 
нельзя будет не ассимилировать себе, претворить в свою кровь и 
плоть, которое имеет и силу, и притяжение   жить своей независимой, 
самобытной   жизнью».  [3 с, 66] 

Хотя Данилевский и считается славянофилом, но в его 
историософии много отличительных свойств, которые отличают его 
ранних славянофилов. например, главное отличительное свойство в 
том, что славянофилы разрабатывали свои представления в основном 
на философии Гегеля и Шеллинга, и использовали в своём учении 
такие понятия, как единое человечество, единая историческая задача 
и др. Другой отличительной особенностью было то, что в его 
воззрениях доминировала идея славянского объединения, у 
славянофилов - православная религия и упор на народность. Само 
понятие «славянизм» у него стояло в одном ряду с такими понятиями 
как «эллинизм», «латинство» и «европеизм» ,т.е. имело глобальный 
характер. Автор «России и Европы» в отличии славянофилов, 
категорически отрицал существование единой человеческой 
цивилизации. «Отрицая человечество как единый субъект всемирной 
истории, Н.Я. Данилевский популяризирует неповторимость 
отдельного культурно-исторического типа и национальной культуры, 
в частности. При этом не только указывает на многообразие 
национальных культур, но и отмечает их равенство в развитии 
мировой истории». [4 с, 90] 

Учение о культурно-исторических типах Данилевского 
обосновало существование самобытного пути развития российской 
цивилизации, и выделило культурный фактор вне всех остальных: 
экономических, политических и т.д. Надежды Н.Я. Данилевского на 
создание русско-славянского культурно-исторического типа не 
оправдались. Поскольку, Россия многонациональная страна, с 
присущими только ей национальными особенностями   

Сегодня славянская семья народов – крупнейшая в Европе и 
состоит из трех ветвей, отличающихся некоторыми культурными 
особенностями: восточнославянская (русские, украинцы, белорусы), 
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западнославянская (поляки, чехи, словаки), южнославянская 
(болгары, боснийцы, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, 
черногорцы). Всего в мире насчитывается более 300 миллионов 
славян. 

Панслави́зм-идеология, сформировавшаяся в странах, 
населённых славянскими народами, в основе которой лежат идеи о 
необходимости славянского национального политического 
объединения на основе этнической, культурной и языковой 
общности. Сформировалась в среде славянских народов в конце 
XVIII — первой половине XIX веков. В конце XIX века на основе 
панславистского движения сформировалось движение неославистов, 
которое ставило перед собой аналогичные задачи, но требовало 
равенства славянских народов между собой. Сам термин 
«панславизм» был введён в общественные науки в 1826 году чехом Я. 
Геркелем. В научной литературе также используются и другие схожие 
термины: славянизм, славянская взаимность, славянское единство и 
др. 

Идеи панславизма, или славянского единства стали актуальны в 
российской общественной мысли и политики во второй половине 
XIX века, а точнее в 60-80 годы, в связи с ростом и активностью 
национально-освободительной борьбы балканских народов против 
турецкого ига и Австро-Венгерской империи. 

Панславянские идеи занимали важное место в теоретических 
изысканиях не только Николая Данилевского, но и славянофила 
Ивана Аксакова, научных разработках учёного-слависта Владимира 
Ламанского. Наибольший политический вес панславизм имел в 70-80-
х годах, особенно в период русско-турецкой войны 1877—1878 годов, 
когда дело дошло до реальных внешнеполитических действий.  

Большое место в труде Н. Я. Данилевского отводится созданию 
Всеславянского союза, а в идеале Всеславянской федерации, 
объединению всех славянских народов во главе с Россией и столицей 
в Царьграде (Константинополь, Стамбул) В общем, Данилевский 
ратовал за единство славянского мира, и считал его главным 
условием существования славянского культурно-исторического типа, 
а также самой российской государственности. Только объединившись 
вокруг России, малочисленные славянские народы могут выжить, 
сохранить свой язык и культуру, и создать единую цивилизацию, 
славянский культурно-исторический тип. «Таким образом, 
Всеславянская федерация, и только одна эта форма решения 
Восточного вопроса, решает удовлетворительно все отдельные 
стороны Славянской задачи: русскую, австрийскую, турецкую, 
царьградскую и польскую потому, что она одна доставляет твёрдую 
почву, на которой возможно самобытное развитие славянского 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%CD%E5%EE%F1%EB%E0%E2%E8%E7%EC
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культурно-исторического типа, политически независимого, сильного 
извне, разнообразного внутри.»[3 c,474-475] Далее Данилевский 
продолжает свою мысль: «Мы видели выше, что с общей культурно-
исторической точки зрения Россия не может считаться составной 
частью Европы ни по происхождению ни по усыновлению; что ей 
предстоят только две возможности: или вместе с прочими славянами 
образовать особую, самостоятельную культурную единицу, или 
лишится всякого культурно-исторического значения – стать ничем.»[3 
c, 475] Мыслеформы теоретика панславизма становятся всё жёстче и 
безкомпромисны: «Будучи чужда Европейскому миру по своему 
внутреннему складу, будучи, кроме того, слишком сильна и 
могущественна, чтобы занимать места одного из членов европейской 
семьи, быть одной из великих европейских держав,- Россия не иначе 
может занять достойное себя и Славянства место в истории, став 
главой особой, самостоятельной политической системы государств и 
служа противовесом Европе по всей её общности и целости. Вот 
выгода, польза, смысл Всеславянского союза по отношению к 
России» [3 с,481] 

Данилевский понимал, что вне славянского культурно-
исторического типа ни сама Россия, ни отдельные славянские народы 
не смогут устоять натиску и захватнической политике романо-
германского культурно-исторического типа. Поэтому для любого 
славянина «идея Славянства» т.е. создания собственного культурно-
исторического типа «должна быть высшей идеей, выше свободы, 
выше науки, выше просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни 
одно из них недостижимо без её осуществления,- без духовно, 
народно и политически самобытного, независимого Славянства, а 
напротив того все эти блага будут необходимыми последствиями 
этой независимости и самобытности» [3 c 154-155]  

«Нужно не поглощение славян Россией, а объединение всех 
славянских народов общей идеей Всеславянства как в политическом, 
так и в культурном отношении, и в первом - главнейше и 
преимущественно для возможности осуществления последнего» [3 c, 
465] Так же, как и Данилевский, Аксаков видел в славянском мире 
новый культурно-исторический тип. Славянофил И.С. Аксаков 
выступал только за укрепление духовного, культурного, но не 
политического объединения в рамках единого общеславянского 
государства. Однако, в отличии от Данилевского Аксаков видел 
объединяющее начало в духовной солидарности славян. 

Итак, Данилевский доводит до логического конца переход 
славянизма в панславизм. Народ и нации могут быть творцами 
истории и развиваться, только в составе культурно-исторического 
типа, вне его они теряют способность к исторической деятельности и 
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превращаются в «этнографический материал». Данилевский называл 
задачу создания славянской федерации актуальной и первостепенной. 

Встаёт вопрос, на сколько реальны были достижимы идеи 
Данилевского о славянском единстве. На наш взгляд, он 
недостаточно был знаком с жизнью и настроениями западных славян, 
информацию о них, он получал от третьих лиц и из газет. Некоторые 
его идеи имели умозрительный характер, например, идеализация 
славянского единства и солидарности, в некоторых вопросах 
проскальзывала его политическая наивность и мечтательность. Но 
стоит отметить и положительные стороны Данилевского как 
геополитика и стратега мирового масштаба. 

Отношения России и Запада, несмотря на существующие 
различия  ценностных  ориентаций, могут и должны строится на 
альтернативной основе, допускающей существование различных 
политических систем, руководствующихся принципами суверенитета, 
содружества и развития тех духовных ценностей, которые обогащают 
народы и обеспечивают развитие всего человечества.       
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ТАШАККУЛИ ЃОЯЊОИ БАШАРДЎСТЇ ДАР АШЪОРИ  
МИРЗО ТУРСУНЗОДА 

 
Таърихи истиќлолияти кишвар нишон дод, ки  худшиносии 

миллї асоси мављудияти миллат аст. Халќ фаќат бо худшиносї баќои 
худро таъмин карда метавонад. Агар ин ё он халќ худшиносии миллӣ 
надошта бошад, дар задухўрдњои фарњангию сиёсї бо халќњои 
бузургтару худшинос  маѓлуб шуда, ба нестї мерасад. Аз ин рў, 
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худшиносї, худогоњии миллї ин худнигоњдорї, худмуњофизатии 
миллат, умри љовидони  миллат мебошад. Зеро ифтихори ватандорї 
аз донистани таърихи миллат, ватан, забон ва фарњанги миллї 
сарчашма мегирад. 

Аз ин лињоз,  Роњбари кишвар њар як фарди љомеаи моро 
гаштаву баргашта ба маърифати таърих, ба худогоњиву худшиносии 
таърихї ва шинохти њувияти миллї даъват ва рањнамун месозанд. 

Дар кишвари мо сиёсати собитќадамонаи таълиму тарбияи 
насли наврас амалї мегардад. Асоси онро чунин санади меъёрию 

њуќуќї чун Консепсияи миллии тарбия дар Љумҳурии Тољикистон 

(бо қарори Њукумати Љумҳурии Тољикистон аз 3.03.2006, №94 

тасдиқ гардидааст), ташкил медињад [1]. 
Масъалаи тарбияи башардўстї (гуманистї) дар Консепсияи 

миллии тарбия яке аз унсурњои муњими тарбияи миллї эълон 

шудааст. Дар ин санад зери ин мафҳум: «дар шаҳрванд ба вуљуд 

овардани эҳсоси дўст доштан, эҳтиром кардан ва раҳму шафқат 

фаҳмида мешавад. Тарбияи гуманистї аз ғояҳои синфият ва 

инсонбадбинї орї аст. Он ба шаҳрванди кишвар имконият медиҳад, 

ки худро яке аз љузъҳои таркибии љомеа, миллат ва аҳли башар эҳсос 
кунанд”. 

Барои татбиќи њадафњои тарбияи башардўстона роњ ва усулњои 
зиёди тарбиявї истифода бурда мешаванд. Яке аз онњо омўзиши 
адабиёти бадеї, шинос шудан бо мероси бадеии адибони барљаста 
мебошад.  

Мирзо Турсунзода (1911 – 1977)  аз зумраи он адибонест, ки  ҳаёт 
ва фаъолияти адабиаш ба хизмати ватану халќи азизаш нигаронида 
шудааст.  Аз ин лињоз, эљодиёти ин абармарди замон барои љавонон 

намунаи ҷасурї ва мактаби бузурги ҳаётомўзї ба њисоб меравад. 

Ашъори пурмазмуни ӯ, ки аз ғояҳои баланди  ватандўстонаю 

инсонпарварона capшор аст, ба ҳиссу фикри донишљӯён таъсири 

амиқе расонида, онҳоро ба андеша водор менамояд. Асарҳои шоир 

натанҳо ба ҷавонон лаззат мебахшанд, инчунин ба воситаи образу 

характерҳои ҷолиби диққат тарбия намуда, накӯтарин хислатҳоро 

талқин мекунанд ва ба ояндаи дурахшон раҳнамун месозанд. 
«Шеъри Мирзо Турсунзода, - гуфтаанд Асосгузори сулњу 

вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон, - шеъри миллат ва шеър барои инсоният 

аст. Тамоми зиндагии ў тимсоли дурахшони хизмати содиқонаи як 

фарди зиёї ба нафъи халќу Ватани хеш мебошад. Меҳри ў дар ошёни 

баландтарин – дили халқ маъво гирифтааст ва халқ хотираи неки 

фарзанди маҳбуби хешро то абад ҳифз хоҳад кард. Шоири башардўст 

дар хонаи дили худ меҳру муҳаббати мардуми заҳматкаши љаҳонро 
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ҷой дода буд. Аз ин ҷост, ки сухани пурэъҷози шоир ифодагари рўҳи 

замон ва таљассумгари дарду виљдони аҳли башар аст» [2,144, 147]. 

Тасодуф нест, ки тақдир ба зиммаи ў вазифа ва масъулияти 

пуршарафро гузошта буд, то мақсаду мароми зиндагиашро ба 

хизмати дўстї ва бародарии мардуми олам, бахусус халқҳои Осиё ва 

Африқо бахшад. Мирзо Турсунзода нахустин маротиба бо силсилаи 

ашъори марғуби «Қиссаи Ҳиндустон» ба адабиёти љаҳонї пайваст ва 

ба дили мардуми некиродаи дунё роҳ ёфт. Адиби бузурги ҳинд Мулк 

Роҷ Ононд баъди мутолиаи ин асари шоири тоҷик бо сипоси самимї 

иқрор шуда гуфта буд:  «Кош дар бораи Ҳиндустон ман мисли шоири 

тоҷик асаре менавиштам» [2,149]. 

Силсилаи шеърҳои ў «Ман аз Шарқи озод», ки аз рўи принсипи 

ќиёси наву куҳна офарида шудааст, дар бораи роҳи реалии 

дигаргунсозиҳои кишвару љамъият, роҳҳои мубориза баҳри бахту 

саодати  халќ хеле  равшану  фаҳмо  нақл мекунанд. Мирзо Тур-

сунзода бо ин асари худ дар пеши назари њар хонанда нафақат 

ҳамчун лирики ҳунарманд, балки ҳамчун публитсисти оташинсухан 

ва шоири муборизи роҳи адолат падид меояд. 
Садои муассиру даъваткунандаи Мирзо Турсунзода дар тамоми 

гӯшаю канорҳои олам шунида мешуд, зеро дили шоир пур аз меҳру 

муҳаббати одамони одї буд. Фикру андеша, ташвишу тараддуд ва 

азобу машаққате, ки меҳнаткашони Ҳиндустон ва Покистон, Эрон ва 
Миср, Ветнам ва Корея аз cap мегузаронданд, ўро ором 
намегузоштанд ва дар ин хусус вай пайваста фикр мекард. Фикру 

андешаи шоир дар бораи қисми одамони одї — ҳиндуҳо, афғонҳо, 

арабу эрониҳо ҳеҷ касро ором ва бепарво гузошта наметавонист.  

Ҳаракати халқҳои мамлакатҳои Африка ва Осиё дар зери шиори 

мубориза барои сулҳи пойдору устувор, барои бехатарї ва ҳамкории 

халқҳо ва прогресси иљтимої зери роњбарии Мирзо Турсунзода хеле 
густариш ёфта буд. Дар давоми 20 сол раиси Комитети советии 

якдилии мамлакатҳои Осиё ва Африка буданаш суханони ҳаяҷоновар 

ва илњомбахши ў дар Деҳлию Қоҳира, Алҷазоиру Стокголм, 

Қонакрию, Гавана, Байрут садо медоданд. 
Ба гуфти худи ў: 

Шодам, аммо мехурам ғамҳои халқи дигаре...  
Ё ҷои дигар чунин меорад: 

Гиря дорад, дўстам, аз гиря фарқ, 

Талх бошад гиряи фарзанди Шарқ. 

Асрҳо бигрист шарқї зор-зор,  

Шарқ шуд аз гиряи он шўразор. 
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Бахту саодати тозарустаи пурнури Шарқи нав аз ашку 

сиришкҳои дар дидаву дилҳо хушкмондаи Шарқи куҳан мазмун ва 

мағзу моҳияти эљодиёти шоири барҷаста гардид. 

Имрўз дар сиёсати хориҷии Тоҷикистони соҳибистиқлол низ 

мароми сулҳ, ҳамкориҳои иқтисодиву фарҳангї ва дўстиву бародарї 

аҳамияти аввалиндараља дорад ва давлати мо барои татбиқи 

пайгиронаи он кўшиш менамояд. Ба ин маънї, шеърҳои устод 

Турсунзода љавҳари суннатҳои некуписандидаи сулҳпарваронаи 

халқи моро ифода месозанд. 
Чунончи, шоир дар ин маврид гуфтааст: 
Одамон аз дўстї ёбанд бахт, 
Душманї орад ба мардум рўзи сахт. 
 

Бидидам дар паси кўҳи Ҳимолой  
Замини сабзу зебое саропой.  

Агарчи ганҷҳояш пурбаҳоянд,  
Валекин мардумони он гадоянд [4,60]. 
Њаёти Турсунзода барои њар як шахси инсонпарвар намунаи 

барљастаи сулҳпарварист ва онро ба хонандагон талќин намудан 
вазифаи раванди педагогї ва њар як омўзгор мебошад.  
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ФАЪОЛИЯТИ БЕРУН АЗ СИНФЇ ҲАМЧУН ШАРТИ  
РУШДИ ХУДШИНОСИИ ДОНИШЉЎ 

 
Таѓйироти иљтимої-фарњангї ва иљтимої-иќтисодии кишвар, 

њамгироии мутаќобилаи бахши илму маориф зарурати дар сатњи 
босифат омода кардани мутахассисони соњибкасби ояндаро таќозо 
мекунад. Таълими касбї њамчун роњи ташаккули љавонони 

бофарњангу босалиқа ба он равона шудааст, ки на танњо барои аз худ 
намудани таљрибаи касбї ва дар ин замина ташаккул ёфтани 
шахсияти комил, балки барои рушди симои љањони муосир мусоидат 

намояд. Ин ба ташаккули худшиносии донишҷӯён дар давраи 

тањсили онњо мусоидат мекунад. Аммо саҳмгузорї ба ташаккули 

донишљў ҳамчун шахс, шахсият ва субъекти фаъол метавонад дар 

заминаи таҳияи стратегияи мувофиқи фаъолияти омӯзгор амалӣ 
карда шавад, ки барои худшиносиву донишу тарбия иќтидори эљодии 

худи омӯзгор ва иќтидори эљодии парасторонаш (донишҷӯён) дар 

низоми муошират шароит фароҳам меорад. Аммо имрўз дар илми 
педагогика масъалаи фароњам кардани шароит барои худшиносии 
эљодии шахс дар раванди таълим, наќши он дар ташаккули шахсият 
берун аз доираи тадќиќоту тањлил мемонад. Масъалаи мазкур бо 

назардошти он, ки ҳангоми гирифтани таҳсил дар донишгоҳ на танҳо 
ба фаъолияти касбии оянда омода шудан, балки  барои ташаккули 

самараноки таҷрибаи худшиносии эҷодӣ, ки равишу мароми касбии 
ояндаро муайян мекунад, зуњуроти шахсии мутахассисро 

заминагузорї мекунад, аҳамияти махсус пайдо мекунад.  
Зимнан, таљриба нишон медињад, ки низоми имрўзаи таълим дар 

донишгоњ, пеш аз њама, ба ташаккули дониш, малака ва тарбияи 

љавонон, омода кардани онҳо ба њаёти оянда, ба фаъолияти ояндаи 

касбї саҳмгузорї шудааст. Ташаккули худшиносии эљодї шарти 

муњими инкишофи минбаъдаи њамаҷонибаи шахсияти донишљў 
њамчун шахс ва мутахассис мебошад. Шахсе, ки ба эљодкорї шавќу 
њаваси доимї ва бошуурона дорад, ќобилияти амалї гардондани 
нерўи эљодии худро доро аст, ба шароит ва талаботи 
дигаргуншавандаи зиндагї бомуваффаќият мутобиќ мешавад, услуби 
инфиродии фаъолияти худро ба осонї дарёфт мекунад, ќобилияти 
такмили бештари худ ва мањорати худомўзиро дорад. Инкишофи 

ќобилияти эљодии донишљўён бештар аз ҷанбаи сифати омодагии 
умумї, фаннї ва методии донишљў муайян карда мешавад. Маќсади 
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тамоми низоми шароити кори таълиму тарбия дар донишгоњ, 
сохтани раванди мутаносиби таълим аз њамин иборат аст. 

Аммо танҳо дар доираи мањдуди фаъолияти синфӣ инкишоф 

додани нерўи эҷодӣ хеле душвору мураккаб аст. Таљриба нишон 
медињад, ки кори беруназсинфї барои пурра ќонеъ гардонидани 
эњтиёљ ва манфиатњои њар як донишљў имкониятњои бузурге дорад, ки 

онро дар доираи раванди таълим пурра амалї кардан ғайриимкон 

аст [2]. Корҳои беруназсинфӣ ба инкишоф ва нигоҳдории шавқу 

рағбати устувори хонандагон ба касби ояндаи худ, ташаккули 

қобилиятҳои эҷодии онҳо мусоидат намуда, диққат ва хотираро 

сафарбар мекунад, ҳисси масъулиятшиносӣ, қобилияти дар як даста 

амал карданро инкишоф медиҳад ва онҳоро барои мустаќил будан 
омода мекунад. Чунин фаъолият воситањои зиёдеро пешкаш 
менамояд, ки омўзишро шавќовар, зинда ва гуногунљабња 
мегардонанд, ба донишљўён барои бартараф намудани монеаи 
равонии муошират, инкишоф додани ќобилиятњои эљодї, ташаккул 
додани њисси зебоипарастї кўмак мерасонанд. Инчунин, бояд таъкид 

кард, ки чорабиниҳои беруназсинфӣ на танҳо сатҳи зеҳнӣ ва 

иртиботии донишљўёнро ба таври ҷиддӣ баланд менамоянд, балки 

вазифаҳои мушаххаси ин фаъолиятро ҳаллу фасл мекунанд, аз ҷумла: 
1) ташкил намудани ваќти холии донишљўён бо маќсади 

инкишофи умумї, тарбияи маданї, ахлоќї ва зебоипарастии онњо; 

2) ошкор намудани истеъдодҳои шахсӣ (қобилияти сурудхонї, 

шеърхонї, маҳорати актёрӣ ва ғ.) 
Вобаста ба ин, љустуљўи шаклу усулњои васеъ намудани 

имкониятњои худидоракунии эљодии донишљўён тањлил мешавад. Яке 

аз беҳтарин воситаҳо кори беруназсинфӣ мебошад, ки вақти холии 

донишљўёнро дар шаклњои зерин: супоришҳои эҷодӣ, фаъолияти 

илмӣ-тадқиқотӣ, озмунҳои касбомӯзӣ ва эҷодӣ, конфронсҳои илмӣ, 

семинарҳо ва маҳфилҳои илмӣ ва ғ. фаро мегирад. Ин мубрамият ва 
муњим будани масъалањои инкишофи фаъолияти беруназсинфиро 
барои ташаккул ва инкишоф додани ќобилияти эљодии донишљўён 
дар мактабњои олї муайян менамояд. 

Тадқиқотҳои Е.В.Мешерякова дар омўзиши масъалаи 
баррасишаванда арзиши махсус доранд, ки ў кори беруназсинфиро 

ҳамчун маҷмуи амалҳои табдилдиҳандаи берун аз раванди таълим 

дар робитаи мустақим бо он эътироф намудааст [3]. Ҳамин тавр, 
Е.В.Мешерякова ба принсипњои мувофиќат, фаъолнокї, принсипи 
якљоякунии омма; шаклњои гурӯњї ва инфиродии кор принсипи 
бинарї (дуљониба), яъне наќши дуљонибаи њодисаро (таълимї ва 
шаклгиранда) ќайд мекунад. 
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Принсипи муҳими ташкили кори беруназсинфӣ- ин принсипи 

фаъолияти иртиботї (ҳамчун ҷузъи принсипи фаъолият) мебошад. 
Дар асоси тањлилу ќиёси таърифњо мо меъёр ва нишондињандањои 
ташаккули раванди фаъолияти беруназсинфии донишљўёнро муайян 

намуда, тавсифи сифатии њолати онро муайян кардем. Ба меъёрҳои 

ташаккули фарҳанги раванди корҳои беруназсинфӣ дохил мешаванд: 

Меъёри маърифатӣ, ки бо ғанӣ гардонидани зењни шахсият бо 

донишҳои нав тавсиф мешавад, таҷрибаи ҳамкории байни донишҷӯён 

ва омӯзгоронро инкишоф медиҳад, маҳорат ва қобилиятҳои зеҳнӣ 

(интиќод, мустақилият, тафаккури таҳлилӣ) ғанӣ мегардонад; завќи 

эљодї ва касбиро ќонеъ мегардонад; меъёри эњсосї ва арзишӣ, аз 

ҷумла пуррагии ғояҳо, мафҳумҳо ва муносибатҳои инфиродӣ нисбати 

фаъолияти беруназсинфӣ; меъёри фаъолият - зуҳуроти рафтори 

донишҷӯ, иштирок дар чорабиниҳои беруназсинфии донишгоҳро 

тавсиф мекунад, барои дарки фаъолияти худи онҳо дар айни њол ва 
оянда, муносибат ба касбу фаъолият мусоидат мекунад; меъёри 
иртиботї - доираи муошират ва иртиботро бо олами атроф васеъ 
мегардонад [3]. 

Наќши омўзгори мактаби олї аз он иборат аст, ки ба донишљўён 
барои фаъолияти мустаќилонаи азхудкунї кўмак намояд, самти 
фаъолияти онњоро барои амалї кардани тањлили шахсї равона 
намояд, тарзњои фаъоли донишандўзиро омўзонад, муњити таъсири 
мутаќобиларо фароњам орад [1]. 

«…Тањлили консепсияњои методї имкон медињанд, чунин хулоса 

барорем: фаъолсозӣ ва сермањсул гардонидани раванди таълим барои 

азхудкунии забони хориҷӣ аз ҳисоби истифодаи имкониятҳои 

хусусияти шахсии омӯзгорону донишҷӯён, инчунин имкониятҳои 

иҷтимоӣ ва психологие, ки ба гурўњи таълимии пешрафта хос 
мебошанд, вобаста аст» [4, с.289]. 

Беҳтарин меъёрҳоро дар сатҳи паст, миёна ва баланд ташкил 

кардан мумкин аст. Бо мақсади муайян кардани он, ки меъёрҳои 

муайян дар кадом сатҳ ташаккул меёбанд, мо дар байни донишҷӯёни 

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, тиҷорат ва сиёсати Тоҷикистон аз рӯи 

ихтисосҳои гуногун, ки дар ин марҳила забони англисиро меомӯзанд, 

пурсиш гузаронидем. Саволҳо дар пурсиш чунин буданд: 

1. Шумо ба корҳои беруназсинфӣ чӣ гуна муносибат доред? 

2. Кадом намудҳои корҳои беруназсинфиро анҷом медиҳед? 
3. Фаъолияти беруназсинфї ба ихтисоси ояндаи шумо чї 

медињад? 

4. Худшиносӣ чист? (ҷавоби муфассал диҳед) 
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5. Оё тавассути корҳои беруназсинфӣ қобилиятҳои худро татбиќ 
кардан мумкин аст? 

Ташаккули раванди фаъолияти беруназсинфии донишљўёнро 
омўхта, мо ба хулосае омадем, ки дар аксари донишљўён ин меъёрњо 
дар сатњи паст ташаккул ёфтаанд. Худшиносии эљодии донишљўёнро 
инкишоф додан зарур аст ва тавре ки амалия нишон дод, ин корро бо 
воситаи машѓулиятњои беруназсинфї иљро кардан мумкин аст. 
Љустуљўи шаклњои гуногуни машѓулиятњои беруназсинфї, аз ќабили 
сафарњои таълимї, масъалањои мубрами њалталаб, машќњо оиди 
малакањои муошират ва инкишофи шахсият, фаъолияти эљодии 
дастаљамъона аз љињати иљтимої ањамияти калон дорад. Мо низоми 
супоришњои эљодиро дар машѓулиятњои беруназсинфї яке аз усулњои 
самарабахши инкишофи эљодиёт эътироф менамоем. 

Наќши назорат хеле бузург аст. Якум, мақсади назорат - ин 

амалӣ намудани чорањои назоратӣ мебошад, ки онњо имкон 

медињанд, сифати азхудкунии донишу малакаи донишҷӯён назорат 

карда шавад. Дуюм, ин алоќаи мутаќобила аст, ки барои пешгӯии 

хатоиҳои эҳтимолии донишҷӯён дар вақти зарурӣ мусоидат 
мекунанд. Сеюм, ин роњи ошкор намудани камбудињои эњтимолии 
истифодаи методи таълим ва сари ваќт ислоњ намудани онњо 
мебошад. Мо чунин аќида дорем, ки љустуљўи шароити самарабахши 
истифодаи машѓулиятњои беруназсинфї дар инкишофи худшиносии 
эљодии донишљўён бояд дар маркази доираи тадќиќот оиди 
мушкилоти ташаккули шахсияти насли наврас ќарор гирад. 
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CИЁCАТИ ВОРИДОТИВАЗКУНӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ  

АCОCИИ ТАЪМИНИ ИҚТИДОРИ CОДИРОТӢ 
 

Дар марҳилаи муоcир рушди иқтиcодиёти миллии тамоми 

мамлакатҳои ҷаҳон бо cураъти рушди иқтидори иcтеҳcолӣ, ки дар 

аcоcи технологияҳои нав ба даcт оварда мешавад, вобаcта аcт. 

Қиcми зиёди кишварҳои ҷаҳон таҳаввулоти эволютcиониро дар 

шакли cтратегияи воридотивазкунӣ таъмин карда иcтодаанд.  

Таҷрибаҳо нишон медиҳад, ки cамаранокии воридотивазкунӣ аcоcан 

ба cиёcати иқтиcодӣ, cохторҳои мавҷудаи иқтиcодӣ бо мақcадҳои 

рушди иқтидори содиротӣ вобата мебошад.  

Профеccор А.И. Трубилин дар тадқиқоти худ қайд менамояд, ки 

хуcуcияти аcоcии воридкунии маҳcулот ин cаноатикунонии 

иқтиcодиёт бо ёрии маҳдудият ва муайянcозии рақобатпазирии 

иқтидори содиротӣ вобаcта мебошад [9,с.13]. Ба ақидаи ӯ, интихоби 

конcепcияи воридотивазкунӣ такмили cозиши муайяни cоҳаи cаноати 

иcтеҳcоли ватанӣ ва хоҷагии қишлоқро бо мақcади баланд 

бардоштани cатҳи рақобатпазирии онҳо дар дохили бозор муcоидат 
менамояд. 

Дар Паёми худ Аcоcгузори cулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикиcтон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон чунин иброз намудаанд: «Тадбирҳои ҳаваcмандгардонӣ доир 

ба ташкили иcтеҳcолоти ивазкунандаи воридот имкон доданд, ки 

аҳолӣ аз ҳиcоби иcтеҳcолоти ватанӣ бо молҳои аcоcии хӯрокворӣ, 

аcбобҳои рӯзгор ва маcолеҳи cохтмон таъмин гардида, ҳаҷми 

воридоти маводи ғизоӣ аз хориҷии кишвар дар давоми cе cоли охир 

қариб cе миллиард cомонӣ ё 31 фоиз коҳиш дода шуд»[1, с.9]. 

 
Ҷадвали 1.  

Манбаъ Моҳияти иқтидори содиротӣ 

Сейфуллаева М.Э. [8, с.93]. Ба андешаи ин олимон иқтидори содиротии 

минтақа яке аз самтҳои асосии тараққиёти 

иқтисодиёти минтақа ба ҳисоб рафта, андешаи 

иқтидори содиротии минтақа, заминаи 

захиравии он ва вазъи иқтисодие фаҳмида 

шавад, ки минтақаро бо рушди илмию техникӣ, 

технологӣ, истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва кадрӣ таъмин 
менамояд.  



166 

Сейфуллаева М.Э. [8, с.111]. Иқтидори содиротии минтақа имкониятҳои 

воқеии он, ба ташаккул ва қонеъ гардонидани 
талаботи молистеъмокунандагони ватанию 

хориҷӣ ба молу хизматрасониҳо дар шароити 

мавҷудаи бозор дар раванди истифодаи 

оқилонаи захираҳои содиротӣ муайян карда 
мешавад. 

Михайловский П.В.[6, с.118]. Иқтидори содиротии ҳудудро захираи асосии 

иқтидор ташкил медиҳад, барои самаранок зиёд 

кардани фаъолияти иқтисодии берунӣ дар 

минтақа мусоидат мекунад. Муаллиф чунин 

меҳисобад, ки иқтидори содиротии минтақа 

бояд бо низоми нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва 

сифатӣ тавсиф карда шавад, зеро минтақаро аз 

нуқтаи назари мавқеъ дар бозорҳои молӣ 
тавсиф мекунанд. 

Зорковой Н.А. [5]. Имконияти содиротии минтақа хусусияти 

дутарафа дорад. Аз як тараф, ҳамчун элементи 

сохтори низоми иқтидори иқтисодӣ ба ҳамон 

қонунҳо итоат карда, марҳилаҳои тараққиётро 
аз cap мегузаронад. Аз тарафи дигар, иќтидори 
содиротї хусусияти муайяни фаъолият буда, ба 
рушди низоме, ки он њамчун унсури амал то 
андозае рушди иќтидори иќтисодї мебошад, 

таъсири баръакс мерасонад. Иқтидори 

содиротро метавон ҳамчун нишондиҳандаи 

сатҳи рушди қувваҳои истеҳсолкунандаи миллӣ 

ва минтақавӣ ҳисобид. Аз ҷумла, дохил шудани 

он ба тақсимоти байналмилалии меҳнат. 

 
Бояд гуфт, ки муcоидат ба cодирот ва воридотивазкунии 

Ҷумҳурии Тоҷикиcтон ҷиҳати фароҳам овардани шароити муcоид ба 

амалишавии cиёcати давлатии иқтиcодии хориҷӣ, баланд 

бардоштани рақобатнокии моли ватанӣ дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ 

муқаррар шуда, ба афзун гардонидани ҳаҷми cодирот, коҳиш додани 

ҳиccаи молҳои иcтеъмолӣ ва хизматраcонӣ дар ҳаҷми умумии 
воридот равона гардидааcт. 

Баланд гардидани қобилияти рақобатпазирии молҳои иcтеҳcоли 

ватанӣ ҳамчун шарти аcоcӣ барои рушди молиcтеҳcолкунандагони  

ватанӣ шуда метавонад.  

Новобаcта аз ин П.В. Михайловcкий пешниҳод менамояд, ки 

таcнифоти воридотивазкуниро аз рӯи намудҳои дараҷаи макро, мезо 

ва микро  муқаррар  кардан мумкин аcт [6, с.95]. Дар чунин ҳолат ба 

ақидаи мо, муаллиф таcнифи мафҳуми воридотивазкуниро бо 

дараҷаҳои муқарраршуда пешниҳод намудааcт.   
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Рушди инcтитутcионалии cодирот ва воридотивазкунӣ дар роҳи 

ҳалли мантиқии худ дар чорабиниҳо оид ба такмили заминаи 

меъёрии ҳуқуқии иcлоҳоти cиёcати cавдо ва cодагардонии раcмиёти 

cодироту воридот, муcоидат ба ҷалби cармоягузории муcтақими 

хориҷӣ ва технологияҳои нав, бунёди cохторҳои даcтгирии cодирот, 

беҳтар намудани инфраcохтори cодирот ва cодироти дар минтақаҳои 

озоди иқтиcодӣ, ташкили шабакаи интиқол ва фурўши мол дар 

хориҷа, тақвияти неруи инcонӣ ва тарбияи кадрҳо дар cохторҳои 

cодирот ва воридотивазкунӣ пайдо намуданд. 

Имрӯзҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикиcтон оид ба 

даcтгирии давлатии cодирот ва воридотивазкунӣ дар тадбирҳои 

воридоти бе андозу бе боҷи технологияҳо ва таҷҳизоти нав, 

ҳаваcмандгардонии cодирот дар доираи cозишномаҳои Cозмони 

умумиҷаҳонии савдо, такмили батанзимдарории гумрукӣ ва аcъорӣ, 

чораҳои зиддидемпингӣ ва муҳофизатӣ, омилҳои андозӣ ва 

механизмҳои молиявию қарзӣ, аз ҷумла беҳтар намудани даcтраcӣ ба 

молияи cодироткунандагон ва иcтеҳcолоти воридотивазкунанда, 

инчунин тадбирҳои махcуcи cоҳавиро пешбинӣ менамояд.  
 

Cавдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикиcтон дар cоли 2016- 2020 
(бо млн.доллар) [10].    

Номгӯъ cолҳо 

2016 2017 2018 2019 2020 

Гардиши cавдои хориҷӣ 1870,9 2050,1 2015,6 2042,7 1667,6 

Мамлакатҳои ИДМ 1393,4 1582,9 1557,1 1609,9 1275,6 

Дигар мамлакатҳои 

ҷаҳон 

477,5 467,5 458,5 432,8 392,0 

Cодирот - ҳамагӣ 446,3 505,0 559,7 471,1 353,8 

Мамлакатҳои ИДМ 255,2 401,9 431,6 360,0 230,5 

Дигар мамлакатҳои 

ҷаҳон 

191,1 103,1 128,1 111,1 123,3 

Воридот - ҳамагӣ  1424,6 1545,1 1455,9 1571,6 1313,8 

Мамлакатҳои ИДМ 1138,2 1181,0 1125,5 1249,9 1045,1 

Дигар мамлакатҳои 

ҷаҳон 

286,4 364,1 330,4 321,7 268,7 

 

Баланд бардоштани рақобатнокии маҳcулот дар бозорҳои 

дохилӣ ва хориҷӣ ҳамчун омили муҳимтарини рушди cодирот ва 

воридотивазкунӣ дар тадбирҳои мушаххаc оид ба беҳтар намудани 

cифати маҳcулот мутобиқи меъёру cтандартҳои байналмилалӣ, аз 

ҷумла Cозмони умумиҷаҳонии савдо, Иттиҳоди иқтиcодии Авруоcиё 
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ва бозорҳои дигари эҳтимолии фурўш, мукаммалcозии борбандӣ, 

тамға ва номи тиҷоратии мол, ҷорӣ намудани инноватcия дар 

иcтеҳcолоти ба cодирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда, 

мукаммалcозии логиcтика, инфраcохтори нақлиёт ва инкишофи 

менеҷменти cифат, инъикоc меёбад. 

Воридотивазкунӣ ҳамчун cиёcати иқтиcодии давлат маънои 

cиёcати давлатии оқилонаи дарозмуддат ба такмил додан ва 

муноcибгардонии ҳаҷми воридоти мол, инчунин тақвият бахшидан 

ба рушди молиcтеҳcолкунандагони ватанӣ мебошад. 

Хулоcа, cиёcати воридотивазкунӣ дар самти иқтидори содиротии 

Ҷумҳурии Тоҷикиcтон ба рушди иқтиcодӣ муcоидат намуда, инчунин 

рақобатпазирии маҳcулоти ватаниро таъмин менамояд. 
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧСЕКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

По географическим причинам Узбекистан занимает в 
центральноазиатском регионе ключевое положение, являясь для 
остальных стран региона транспортным коридором.  Созданная при 
СССР  транспортная инфраструктура позволило объединить 
северную и южную часть Таджикистана с Узбекистаном 
железнодорожным сообщением. 

Недра Узбекистана содержат большое количество природного 
газа, нефти, золота, угля и природного урана. Республика Узбекистан  
располагает 75% запасов газового конденсата, 31% – нефти и 40% – 
природного газа Центральной Азии. Мощности Национальной 
холдинговой компании “Узбекнефтегаз” позволяют ежегодно 
добывать 58–59 млрд. куб.метров  природного газа и 8 млн. тонн  
жидких углеводородов. В результате эта компания занимает 8-е место 
в мире по добыче газа и 5-е место на постсоветском пространстве по 
производству топливно-энергетических ресурсов. 

Дипломатические отношения  России и Узбекистана были 
установлены 20 марта 1992 года. Базовый двусторонний документ, 
регулирующий взаимоотношение стран в первые годы независимости 
был рамочный Договор об основах межгосударственных отношений, 
дружбе и сотрудничестве [2].   

Первые договора, которые были заключены между Россией и 
Узбекистаном после приобретения независимости носили военно-
политический характер, поскольку: во-первых, в первой половине 
1990-х годов появление экстремистского движения «талибан» в 
Афганистане и на южных рубежах СНГ принудило двух государств  к 
более тесному взаимодействию в военной области; во-вторых, 
возникновение межтаджикского конфликта  поспособствовало 
Москве и Ташкенту перейти от соперничество к сотрудничеству для 
урегулирования и стабилизации конфликтных ситуаций в 
Таджикистане.  

По этим причинам, с 1992 до начала 2000-х годов  
взаимодействие двух стран были склонны к сохранению 
международной безопасности на границах  между Узбекистаном и 
Афганистаном.  
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В деле укрепления союзнических отношений России с 
Узбекистаном, как утверждает узбекский исследователь Ф.Ф. 
Толипов страны общими усилиями преодолевали многие испытания, 
выпавшие на их долю после приобретения независимости. 
Одновременно исследователь Ф.Ф. Толипов резюмируя свои 
высказывания о месте и роли Узбекистана в регионе отмечает, что 
«Узбекистан  играет решающую роль в урегулировании трех 
взаимосвязанных проблем региона: недопущение возрождения старой 
досоветской  модели  «Большой игры» между великими державами в 
ЦА (1); преодоление пережитков советской модели взаимоотношений 
между Россией и Узбекистаном; возобновление  постсоветской 
модели международных отношений в Центральной Азии (3)» [6, c.96-
97]. 

Также Россию и Узбекистан связывали не только 
внешнеполитические советские модели взаимоотношений, но и 
полноправное членство государств в международных и региональных 
объединениях, созданных после приобретения ими независимости – 
СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС. 

Для взаимного сотрудничества в сфере международной и 
региональной безопасности Россия и Узбекистан создали солидную 
нормативно-правовую базу -   Договор «О дружбе и сотрудничестве 
»от 30 мая 1992г.; Соглашение «О принципах взаимного технического 
и материального обеспечения вооруженных сил» от 2 марта 1994г.; 
Договор «О дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в 
военной и военно-технической областях» от 11 декабря 1999г.; 
Договор «О стратегическом партнерстве» от 16 июня 2004г.;  а также 
Договор  «О союзнических отношениях» от 14 ноября 2005г. 

 За период президентство бывшего руководителя Республики 
Узбекистан И. А. Каримова (с 1991 по 2016 гг.) двусторонние военно-
политические отношения между Москвой и Ташкентом были полны 
противоречия - то они находили единую «точку соприкосновения», то 
эти отношения опять «замораживалась».  

Исследователь Е. Абдуллаев в своей работе «Устойчивое 
неравновесие: отношения с Россией в политике Узбекистана» 
детально рассматривает динамику взаимоотношений двух стран в 
начале 2000-х годов, «именуя их «приливами» и «отливами» 
российско-узбекских отношений» [1, c. 93-95]. Хотя 11 декабря 1999 г. 
Российская Федерация  и Республика Узбекистан подписали Договор 
о дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в военной и 
военно-технической областях, однако одновременно Узбекистан 
принял решение не участвовать в системе коллективной безопасности 
в рамках ДКБ [4, c. 156-157].  
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Россия и Узбекистан являются военно-политическими 
союзниками, о чем удостоверяет подписанный 14 ноября 2005 года 
Договор о союзнических отношениях  между Москвой и Ташкентом, 
в котором обе страны объявили, что в случае совершения акта 
агрессии против одного это будет рассматриваться как акт агрессии 
против обеих государств. С этого момента военно-политическое 
отношение стран вышел на новую высоту, Узбекистан и Россия в 
рамках этого соглашения передали друг другу право использования 
военных объектов, находящихся на их территории  в целях 
сохранения мира и стабильности в регионе. Как отмечает военный 
стратег и генерал-майор А.А. Костюхин «это особенно было 
привлекательно для России, которая, как считают некоторые 
эксперты, сможет разместить на территории Узбекистана военную 
базу….» [5, c.22]. Москва и Ташкент  выразили готовность к 
модернизацию и реформированию вооруженных сил Узбекистана и 
их оснащению современным вооружениям, а также договорились о 
проведении совместных военных учениях по подготовке военных и 
боевых кадров.  

Имплементацией достигнутых договоренностей послужило 
проведение в 2005г. на территории Узбекистана (на горном полигоне 
«Фориш» Джизакской области) совместное военное учение «Боевое 
Братство – 2005»  с участием 76-й Псковской воздушно-десантной 
дивизии, спецназ Главного разведывательного управления 
Генерального штаба ВС Российской Федерации  ( в общем со 
стороны РФ участвовали 200 военнослужащих) и с узбекской 
стороны принимали участие горные стрелки и бойцы, 
подготовленные для специальных операций Узбекистана [3, c.66]. В 
ходе боевого учения стороны активно освободили условно 
захваченный населенный пункт «террористической группой» с 
использованием воздушной силы и артиллерии [3, c.71]. Аналогичное 
совместное военное ученье проводилось в 2006г.  – «Боевое Братство - 
2006» на территории Российской Федерации в Северокавказском 
военном округе (Краснодарский край).   

В первом десятилетии XX столетия в военно-оборонительном 
сотрудничестве России и Узбекистана произошли серьезные успехи, в 
числе которых: 

 денонсирование, подписанного Соглашения и Меморандума (в 
1999г.) о взаимной помощи и сотрудничестве в таможенных делах 
между государствами участниками ГУУАМ; 

 присоединение Узбекистана к ЕврАзЭС в марте 2006г.; 

 и наконец, присоединение Узбекистана к ОДКБ в августе 2006г. 
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В части военно-политического сотрудничества России и 
Узбекистана ключевое значение имеет военная промышленность, 
совместная подготовка военных кадров и совместные военные 
учения. Так, в 2007 г. стороны подписали ещё одно военно-
стратегическое соглашение о проведении ежегодно, начиная с 2008г. 
совместных тренировок специалистов противовоздушной обороны 
(ПВО) и военно-воздушных сил (ВВС) Узбекистана на российском 
полигоне «Ашулук» в Астраханской области [3, c.72-73].  

Большие достижения имеют стороны и в сфере военно-
технического сотрудничества и авиационной промышленности. В 
2003г. Ташкентское авиационно-производственное объединение им. 
Чкалова (ТАПОиЧ) с российской авиатранспортной компанией 
«Волга - Днепр» подписали контракт на строительство двух 
самолетов Ил-76, а также на модернизацию 15 самолетов такого 
типа. Также другое российское предприятие - ФГУП 
«Рособоронэкспорт» отправили свои заказы на  производство 
самолетов    Ил-76МД/78МК.  

Весьма внушительным фактом партнерских взаимоотношений 
Российской Федерации  с Республикой Узбекистан в военно-
технической сфере является создание совместного предприятия 
«УзРосАвиа»  в 2007 г. на базе Чирчикского авиационного ремонтно-
механического завода, расположенного в Ташкентской области. 
Совместное предприятие предназначено для ремонта и сервисного 
обслуживания вертолетов Ми-8 и Ми-24. Соучредителями 
предприятия с российской стороны выступают Объединенная 
промышленная корпорация «Оборонпром» и ФГУП 
«Рособоронэкспорт», а с узбекской – ТАПОиЧ и предприятие 
«Узмахсусимпекс» [7, c.105-106].  

Современный характер военно-политического взаимодействия 
Российской Федерации и Республики Узбекистан полностью 
отражают готовность обеих сторон к поиску новых направлений и 
механизмов  в военной сфере. 

Таким образом, только после урегулирования военного 
положения на южных границах государств СНГ и стабилизации 
международной безопасности в мире, Россия и Узбекистан начали 
вести диалог об укреплении межрегионального сотрудничества и 
двусторонних торгово-экономических связей.  
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фанҳои ҷамъиятӣ  
 

УСУЛҲОИ ИНТЕРАКТИВИИ ТАЪЛИМ АЗ ФАННИ ФАЛСАФА 
 

Таълими фалсафа барои рушди тафаккури эҷодии донишҷӯён 

имкониятҳои эҷодӣ фароҳам меорад, олами маънавии шахсро 

ташаккул медиҳад, низоми арзишҳоро таъмин менамояд, ба инсон 

имкон медиҳад, ки мавқеъ ва нақши худро дар ҷомеа пайдо намояд, 

масъулиятро дар амалҳои худ ва интихоби шаклҳову самтҳои 
фаъолият муайян намояд. 

Омӯзиши ин фан ба ташаккули малакаҳои танқидӣ ва арзёбии 

манбаъҳои иттилоот, қобилияти таҳлили мантиқӣ, фикри худро оид 

ба мушкилот ва роҳҳои ҳалли онҳо оқилона изҳор ва ҳимоя намудан, 

азхудкунии усулҳои мубоҳиса, полемика, муколама, қобилияти 

истифодаи ин малакаҳо дар фаъолияти касбии худ муфид хоҳад буд 
[1, c. 9]. 
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Мақсади омӯзиши фанни фалсафа ташаккули ҷаҳонбинии 

донишҷӯён мебошад, ки ба принсипҳои гуманизм, адолат, эҳтироми 

ҳуқуқ ва озодиҳои инсон такя мекунад. 

Ҳадафи асосии таълими фалсафа дар замони муосир рушди 

ҳамаҷонибаи шахсияти донишҷӯён, қобилиятҳои зеҳнӣ, ҷисмонӣ, 

эмотсионалӣ-иродавӣ, маърифатии онҳо мебошад. Барои ҳалли ин 

масъала бо вуҷуди фаъолнокии донишҷӯён дар раванди таълим 

натиҷаҳои хубро ба даст овардан мумкин аст, бинобар ин дар 

раванди таълим шаклҳои фаъол ва интерактивии таълим дар ҷои 

аввал меистанд. Моҳияти таълими интерактивӣ дар он аст, ки 

тақрибан ҳамаи донишҷӯён дар раванди таълим ҷалб карда 
мешаванд. Фаъолияти муштарак дар раванди азхудкунии маводи 

таълимӣ маънои онро дорад, ки ҳама саҳми инфиродии худро 

мегузоранд, мубодилаи дониш, ғоя, усулҳои фаъолият ба амал меояд 
[2, c. 9]. 

Таълими интерактивӣ истифодаи чунин низоми методҳоро дар 

бар мегирад, ки асосан на ба омодагӣ ба дониш, азхудкунӣ ва 

такрори  онҳо, балки ба мустақилона аз худ кардани мавзӯъҳои 

пешниҳодшаванда ва сайқал додани малака дар раванди фаъолияти 

фикрӣ ва амалӣ нигаронида шудааст. Нақши муаллим роҳнамоӣ 
кардани фаъолияти таълимгирандагон дар самти расидан ба 

мақсадҳои дарс мебошад. 

Истифодаи усулҳои интерактивӣ барои рушди малака ва 

қобилияти донишҷӯён дар муошират, инкишофи чолокӣ ва чандирии 

тафаккур ҳангоми қабули қарорҳову мулоҳизаҳои танқидӣ барои 

ҳалли мушкилот, эҳтиромона гӯш додан ба фикри дигарон, 

ташаккули қобилияти фаъолият бурдан дар гурӯҳ, зудтар мутобиқ 

шудан ба вазъияти нави коллектив ва шароити тағйирёбанда 
мусоидат мекунад [2, c. 13]. 

Семинар ин давоми мантиқии лексия буда, азхудкунии мавзӯъ 

муайян мегардад. Агар дар лексия проблемаҳои илмӣ баррасӣ шуда 

бошанд ва ба донишҷӯён имконият диҳанд, ки онҳоро дар шакли 

умумӣ азхуд кунанд, пас дар семинар дониши онҳо амиқтар, 

мушаххас ва васеъ мегардад, барои дар сатҳи баландтар азхуд 

кардани онҳо кӯмак мекунад, барои ташаккули малакаҳои иҷрои 

кори мустақилона мусоидат мекунад. Мақсади асосии семинар - 

амиқтар фаҳмидани масъалаҳои назариявии мавзӯъ аз ҷониби 

донишҷӯён ва ташаккули дарки аҳамияти амалии он мебошад [5]. 

Нақши семинар ҳамчун шакли ташкили дарси донишгоҳӣ муҳим 

аст, зеро он дар асл асосан барои мустақиман ҷалб намудани 
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донишҷӯён ба корҳои мустақилона ва омодагӣ ба он, фаъолнокии 

онҳо дар раванди муҳокимаи мавзӯи дарс ташкил карда мешавад. 

Дар машғулияти семинарӣ методҳои илмӣ ва маводҳои таълимӣ 
самаранок истифода мешаванд 

Семинар аз рӯи фанни таълимии фалсафа бо истифода аз чунин 

шакл ва усулҳои таълими интерактивӣ, ба монанди гуфтугӯи 

эвристикӣ (диалог), мизи мудаввар, мубоҳиса, конфронс, усули 

«ҳуҷуми зеҳнӣ», презентатсияҳо бо истифодаи маводи аудио ва видео 

гузаронида мешаванд. Дар аввал ва охири дарс усулҳои одӣ низ 

истифода мешаванд, ба монанди пурсиши мустақим. Омезиши 

усулҳои интерактивӣ ва анъанавии таълим ба донишҷӯён имкон 

медиҳад, ки раванди азхудкунии донишҳои навро тақвият диҳанд, 

қобилияти зеҳнӣ ва сифатҳои коммуникатсионии онҳоро инкишоф 

диҳанд [4, c.144]. 

Суҳбати (диалоги) эвристикӣ аз рӯи нақшаи таҳияшуда бо 

сухани кӯтоҳи муқаддимавӣ ва хотимавии омӯзгор гузаронида 

мешавад. Барои омодагии пешакии умумӣ ба донишҷӯён 5-6 савол 

дода мешавад. Дар давоми семинар, омӯзгор бо онҳо оид ба ин 

саволҳо суҳбат ороста, ҳар яки онро ба як қатор зерсаволҳо тақсим 

карда, мантиқан онҳоро ба асоснок кардани ҷавоб ва таҳияи 

хулосаҳо водор мекунад. Дар ҷараёни мубоҳиса донишҷӯён 

тафаккури танқидиро меомӯзанд, дар асоси маълумоти мавҷуда роҳи 

ҳалли мушкилотро нишон медиҳанд, фикрҳои алтернативиро арзёбӣ 

мекунанд ва мулоҳизаҳои худро баён мекунанд. Суҳбати эвристикӣ 

(диалог) ҳамчун шакли фаъоли семинар ҳангоми баррасии мавзӯи 1-

ум "Фалсафа, доираи масъалаҳо ва нақши он дар ҷомеа" самарабахш 
аст. 

Дар гузаронидани семинар чунин усулҳо, аз қабили муҳокима ва 

баҳс фаъолона истифода мешаванд. Маънои калимаи "баҳс" 

(«диспут») - (лотинӣ disputare - муҳокима, таҳлил, баҳс кардан) [6] 

фаъолияти баланди зеҳнии иштирокчиёни онро пешбинӣ мекунад. 

Семинар-мубоҳиса барои донишҷӯён имконияти гузаронидани 

полемикаро фароҳам меорад, маводҳои муҳокимашавандаро 

ҳамаҷониба санҷида, онҳо нуқтаи назари худро паиҳам ва мантиқан 

асоснок мекунанд, андешаҳоро мухтасар ва возеҳ баён мекунанд, 

нуқтаи назари мухолифонро аз нигоҳи танқидӣ таҳлил менамоянд. 

Баҳс ҳамчун усули интерактивии гузаронидани семинар ҳангоми 

баррасии мавзӯъҳои "Фалсафаи Шарқи Қадим" ва «Фалсафаи Юнони 

Қадим» самаранок аст. 

Ҷузъи муҳими семинар дискуссия (аз лот. discussio – «тадқиқот», 

«таҳлил», «муҳокима») [6] мебошад, ки он мухокимаи муфассали 
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иштироккунандагони семинарро аз рӯи ягон масъала ё проблемаи 
бахсталаб фаро мегирад.   

Проблемаҳои баҳсталаби мавзӯъ шакли нисбатан мураккаби 

машғулияти таълимӣ мебошад. Вай қобилияти гӯш кардани рақиб, 

ҷамъбаст намудани маълумоти бадастоварда, асоснок кардани 

нуқтаи назари худ ва ба ин мақсад, аз захираҳои мавҷудаи дониш 

истифода бурдани мисолҳо, далелҳоро меомӯзонад. Муҳокима барои 

андешаронӣ, ҷустуҷӯву ҳалли мушкилот шароити мусоид фароҳам 

меорад. Вай маҳорати ба ҳариф гӯш кардан, ахбори гирифтаро 

ҷамъбаст кардан, нуқтаи назари худро асоснок кардан, бо ин мақсад 

аксиомаҳо, қонунҳои илмӣ, теоремаҳо ва муҳокимаҳое, ки ҳақ будани 

онҳо шубҳае ба миён намеорад, истифода мебаранд.  

Ҳадафи мушаххаси он ташаккули малакаҳо ва зарурати ҳимояи 

ақидаи худ аст. Унсури асосӣ дар мубоҳиса - мавҷудияти проблема ва 

дастрас будани он барои муҳокимаи гурӯҳӣ, инчунин доштани 

дониши кофӣ аз тарафи иштирокчиёни муҳокима бо мақсади 

пешниҳоди ҳалли масъала мебошад. Муҳим он аст, ки иштирокчиёни 

мубоҳиса мушкилотро дарк кунанд, равишҳо ва имконияти асосии 

методологии ҳалли онро муайян кунанд. Мубоҳиса ҳамчун усули 

интерактивии гузаронидани семинар ҳангоми баррасии мавзӯи 
"Фалсафаи замони нав" самарабахш аст.  

Дар асоси ҷамъбасти масъалаҳои муҳокимашавандаи гурӯҳӣ аз 

мавзуъҳои ба ҳам алоқаманд хулоса баровардан мумкин аст.  

Амалия нишон медиҳад, ки дарс-конфронс ҳамчун методи 

интерактивии гузаронидани семинар ҳангоми баррасии мавзӯи 
"Масъалаи инсон дар фалсафа" самарабахш аст. 

Мизи мудаввар ҳамчун шакли интерактивии гузаронидани 

семинар ҳангоми баррасии мавзӯи "Фалсафаи асримиёнагии халқи 

тоҷик" самарабахш аст. "Ҳуҷуми зеҳнӣ" ҳамчун усули интерактивии 

гузаронидани семинар ҳангоми баррасии мавзӯи "Назарияи 
маърифат. Метод ва методологияи илм" самарабахш аст. 

Презентатсия бо истифодаи маводи аудио ва видео ҳамчун усули 

интерактивии гузаронидани семинар ҳангоми баррасии мавзӯи 

"Фалсафаи асрҳои миёна ва даврони эҳё" самарабахш аст. 

Ба миён гузоштани масъалаҳои баҳсталаб дар гузаронидани 

семинарҳо оид ба фалсафа аҳамияти калон дорад. Чунин усули 

методологӣ фаъолияти зеҳнии онҳоро сайқал медиҳад ва онҳоро 

водор мекунад, ки роҳи ҳалли масъаларо ҷӯянд. Ғайр аз он, тавсия 

дода мешавад, ки механизмҳои интерактивӣ барои ҳалли мушкилот 

корбаст шаванд. Масъалаи муаммовӣ - ин истеъдоди зеҳнӣ ва 

таҷрибавӣ мебошад, ки ҳангоми зиддияти муҳокимаҳо ба вуҷуд 
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меоянд ва водор мекунанд, ки ба саволи ба миён омада, посух ҷӯяд. 

Дар вақти ёфтани ҷавоб, ҳалли масъала маҳсули кори худи 

донишҷӯён мегардад, ки ба азхудкунии амиқтар ва устувортари 
дониш мусоидат мекунад. 

Ҷустуҷӯи мустақилонаи роҳи ҳалли масъала таъсири хуби 

таълимӣ, инчунин тарбиявӣ низ дорад. Раванди тафаккур аз дарёфти 

мустақили далелҳо ва ҳалли масъалаҳои мушкил иборат аст. Омӯзгор 

бояд саволҳоро барои бартараф кардани масъалаҳои мушкил омода 

кунад, агар онҳо аз ҷониби донишҷӯён омода нашуда бошад. 

Семинар, новобаста аз шакл, бо сухани хотимавии омӯзгор ба анҷом 

мерасад, ки он бояд аз ду қисм - умумӣ ва арзёбӣ иборат бошад. 

Дар хулосаи худ, омӯзгор бояд натиҷагирӣ намуда, ба дониши 

толибилмон ба тариқи объективӣ баҳогузорӣ намояд. Ба суханони 

хотимавии омӯзгор, одатан, донишҷӯён бодиққат гӯш медиҳанд. 

Бинобар он, истифодаи ин омил барои ҷалби диққати донишҷӯён ба 

хулосаҳои асосии масъалаҳои муҳокимашаванда ва фаҳмонидани 

масъалаҳои муҳиме, ки бо ягон сабаб дар семинар баррасӣ 
нагардиданд, зарур аст. 

Ҳамин тариқ, истифодаи усулҳои интерактивӣ дар семинар дар 

фанни фалсафа  кори донишҷӯёнро фаъол, диққати онҳоро ба 

мазмуну муҳтавои мавзӯъ ҷалб менамояд, шавқу ҳаваси онҳоро ба 

азхудкунии маводи омӯхташаванда зиёд мегардонад, ки ин ба баланд 

шудани сифати таълим имкон медиҳад, донишҷӯёнро ҳамчун 

одамони соҳибфикр тарбия мекунад, ки мақсади касбии худро дарк 

намоянд, ба ташаккули ҷаҳонбинии гуманистии донишҷӯён мусоидат 
мекунад. 
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Ҳамидова М.М., 
муаллими калони кафедраи  

таърих ва диншиносӣ  
 

САДРИДДИН АЙНӢ – ЭҲЁГАРИ ТАЪРИХУ  

ФАРҲАНГИ  ХАЛҚИ ТОҶИК 
 

Таърих гувоњ аст, ки тољикон дар тӯли таърихи хеш яке аз 
халќњои тамаддунофари Мовароуннањру Хуросон ба тамаддуни 
љањонї осори бойи фарњангї ворид сохта, тањаммулпазир ва ба 
арзишњои умумибашарї эњтироми зиёд доштанд. Дар таърихи 
миллату давлат шахсиятњое арзи њастї кардаанд, ки намояндаи як 
марњилаи таърихї гардида, дар зиндагии онњо воќеа ва њодисањои 
як давраи таърихи кишвар акс ёфтаанд.  

Чунин шахс дар таърихи фарњангу адаби халќи тољик 
таърихнигори аввалин, нависанда, Ќањрамони Тољикистон - 
Садриддин Айнї мањсуб меёбад. Садриддин Айнї муаллифи як 
ќатор асарњои илмї оид ба таърихи Осиёи Марказї дар охири асри 
ХIХ ва ибтидои асри ХХ мебошад, ки онњо дар асоси њуљљатњо 
навишта шуда, њамчун асари таърихї ба фонди илмї дохил 
шудаанд. 

Бо дарназардошти ин, Асосгузори сулњу ваҳдати миллӣ - 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии хеш ҳангоми мулоқот бо зиёиёни 

кишвар (соли 2008) оид ба фаъолияти қаҳрамонона ва 
фидокоронаи фарзандони барўманди миллат дар њамин давра 

чунин ибрози ақида намуда буданд: «Маҳз дар ҳамин давра 

ҷунбиши миллие ба миён омад, ки бо номи Садриддин Айнӣ ва 

дигар фарзандони миллатдўсти тоҷик алоқаманд аст, ки онро 

метавон ҳаракати шуубияи даврони шўравӣ номид. Устод Айнї 
тимсоли зиёии пешќадаме мебошад, ки тамоми умр ва фаъолияти 
серљабњаашро сарфи хизмат ба миллати хеш кардааст. Баробари 
таъсис ёфтани Љумњурии Тољикистон ў бо тамоми њастиаш ба он 
пайваст ва барои рушди забону адабиёт, илму маориф ва фарњанги 
халќи тољик хизмати беназир кард»  

Инчунин, иброз медоранд, ки: «Устод Садриддин Айнї роњи 
осони зиндагї ва эљодро интихоб накард. Вай бо вуљуди 

барљомондагї, азобу шиканљаи сахти љисмонӣ барои њифзи 
фарњанг, исботи њастии миллат тамоми хирад ва аќлу заковати 
худро дареѓ надошт. Устод Айнї њар лањза дар арсаи мубориза бо 
ќалам ќањрамонї нишон дод ва барои сарбаландии имрўзиён роњ 
кушод» 
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Дар ҳақиқат, Садриддин Айнӣ ҳамчун шахси худогоҳу 

равшанзамир барои эҳё намудани таърихи халқи худ чи дар 

даврони пешазинқилобӣ ва чи дар замони баъдиинқилобӣ (1917-

1954), хусусан, дар давраи тақсимоти миллӣ – ҳудудии Осиёи 

Миёна, ки аз ҷониби Ҳокимияти Шӯравӣ барпо гардида буд ва 

халқи тоҷик дар баробари халқҳои дигар дар ин сарзамин аз 

қадимулайём сукунат доштанд, саҳми бузург гузоштааст. 

Бояд хотирнишон сохт, ки устод Айнӣ дар ин давра бо қалами 

буррои худ ба муборизаи душманони миллати тоҷик баромад 

карда, исбот намуд, ки халқи тоҷик хамчун халқи қадимаи Осиёи 

Миёна соҳиби давлату фарҳангу забон, расму русум, оийну дин 

буда, шиори он “Гуфтори нек, пиндори нек, рафтори нек” маҳсуб 

меёфт ва дар замони муосир низ, мо бояд аз  рӯи ин ҳикмати бузург 
рафтор намоем.  

“Пас аз ташкили Ҷумҳурии худмухтори Шӯравии 

Сотсиалистии Тоҷикистон фаъолияти душманони халқи тоҷик боз 

аз нав авҷ гирифт. Онҳо ба муқобили ташкили Ҷумхурии 

Тоҷикистон садо баланд карда, мавҷудияти халқи тоҷик ва забону 

адабиёти онро бешармона инкор мекарданд. Дар ҳамин шароити 

душвор исботи мавҷудияти халқи тоҷик аҳамияти басо муҳими 

таърихӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ пайдо намуд. Зеро фош 

сохтани моҳияти ақоиди иртиҷоии миллатгароён яке аз шартҳои 

ташаккули фарҳанги давлатсозии тоҷикон ба шумор мерафт. 

 Маҳз ба ин ният солҳои 1924-1926 дар саҳифаи матбуот доир 

ба таъриху тамаддун ва забону адабиёти тоҷик мақолаҳои зиёд 

нашр гардиданд, ки ҷабҳаҳои гуногуни ҳаёти таърихии халқи 

тоҷик ва ҷоннисориҳои рӯшанфикрони онро баҳри ҳифзи манофеи 

миллӣ инъикос мекарданд. Дар ин вазъияти таърихӣ ба майдони 

мубориза устод Садриддин Айнӣ ба ҳайси як қаҳрамони миллӣ 

ворид гардид. Ӯ тавассути таълифи «Намунаҳои адабиёти тоҷик», 

мақолаҳои илмӣ ва асарҳои барҷастаи мустанад бар алайҳи 

идеологияи бадхоҳон дар роҳи бедориву худшиносии миллати 

тоҷик хидматҳои барҷаста кард. Устод Айнӣ дар офаридаҳои хеш 

бисёр масъалаҳои ҳаёти таърихӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва 

адабии халқи тоҷикро ба миён мегузорад ва бо мӯшикофиҳои 

хирадмандона таъриху тамаддуни қадима доштани тоҷиконро 

исбот месозад. Ӯ таъкид менамояд: «Дар Осиёи Миёна, хусусан, 

дар хоки Бухоро ва Туркистон ба будани як қавми бузурге бо номи 

тоҷик бояд касе инкор надошта бошад. Соҳиби маданияти куҳан ва 

адабиёти куҳансол будани ин қавм низ ҷойи инкор нест»”. 

Бояд қайд намуд, ки дар илми таърихнигории тољик омўзиши 
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наќшу маќоми Садриддин Айнї дар њаёти сиёсї, иљтимої ва 

фарњангии Осиёи Марказї таърихи тўлонӣ дорад.  
Ќобили зикр аст, ки њаёт ва фаъолияти љамъиятї, адабї ва 

илмии Садриддин Айнї ду марњиларо дар бар мегирад: якум, пеш 
аз инќилоби Октябр: “даврони зулму ситаму тааддї ва 
бедодгарињои асримиёнагиро дар шањр ва аморати Бухоро аз сар 
гузаронида, тамоми уќубат ва мањрумиятњои он давраро 
чашидааст. Айнї шоњиди зиндагонии пуразоб дар замони 
истибдод мебошад; дуюм, баъд аз Инќилоби Октябр, дар замони 
собиќ Иттињоди шўравї (то соли 1954). Дар марњилаи мазкур 
Садриддин Айнї њамчун асосгузори адабиёти шўравии тољик 
маъмул гардида, њамзамон, дар њалли муаммоњои муњими 
филология ва таърихнигории тољик сањми бузург гузоштааст.   

Бояд тазаккур дод, ки Садриддин Айнї баъд аз таъсиси 

Ҷумҳурии Халқии Шӯравии Бухоро (1920) чанде дар консулхона, 

сипас дар идораи тиҷорати он адои вазифа кардааст. Аз соли 1926 

дар Нашриёти давлатии Тоҷикистон вазифаҳои мушовир ва 

муҳаррири адабиро ба уњда доштааст. Устод Айнї соли 1934 дар 

Анҷумани якуми умумииттифоқии нависандагони шӯравӣ ширкат 

варзида, узви раёсати Иттифоқи нависандагони ИЉШС (СССР) 

интихоб шудааст. Дар соҳаи илм ба ӯ дараҷаи доктори илмҳои 

филологӣ бахшида шуда, бо унвони академики фахрии Академияи 

илмҳои ҶШС Ӯзбекистон тақдир карда шуд. Айнӣ академики АИ 

ҶШС Тоҷикистон таъин гашт, ӯ нахустпрезиденти АИ ҶШС 

Тоҷикистон (1951—1954) ба њисоб мерафт.  
Дар таърихи инсоният, дар њар давру замон масъалањое зуњур 

гардида, аз даврањои ќадим то ба имрўз таваљљуњи 
таърихнигоронро ба худ љалб намудаанд ва ба рушди љомеа 
таъсири амиќ гузоштааст. Яке аз чунин масъалањо, ба вуљуд 
омадани инќилоби фикрї мањсуб мешавад, ки муаммои мазкурро 

чи дар осори адабиву илмӣ ва чи дар осори таърихии Садриддин 

Айнӣ мушоҳида карда метавонем. 

Аз ин лињоз, таҳлили муаммои мазкур дар асари илмӣ - 

таърихии ӯ “Таърихи инќилоби фикрӣ дар Бухоро” таҷассум 
ёфтааст. Садриддин Айнї њамчун таърихнигор дар асари мазкур 

ҳаёти воқеии як давраи хеле мураккаби таърихи халқи тоҷикро 

инъикос намудааст, ки дар баёни ҳодисаю воќеоти њаёти сиёсї, 
иљтимої ва иќтисодии охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ  
Аморати Бухоро як оинаест, ки пеши чашми хонанда тамоми 
фиребу найранг, љоњталабии уламои дини иртиљопараст, 
бетарафии амирон ва дар баробари ин, њаёти вазнини тоќатфарсои 
халќњои Бухоро ( аз љумла, халќи тољик – Њ.М.) воќеї намудор 
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мегарданд. 
 Чунончи, хусусияти воќеии таърихи ибтидои асри ХIХ ва 

асри ХХ диќќати Садриддин Айниро беш аз њама ба худ кашида, 

андешањояшро зимни баёни воќеањои таърихї дар ҷабҳаҳои 

сиёсию иќтисодї ва иљтимоию фарњангӣ воқеъбинона иброз 

доштааст. Ӯ заминаҳои ба вуҷуд омадани инқилоби фикриро дар 

кушодани мактабҳои усули нав, матбуот, омӯзиши илмҳои 

табиатшиносӣ, демократикунонии маорифу илм мебинад. 

Оид ба масъалаи мазкур Асосгузори сулњу ваҳдати миллӣ - 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон чунин қайд менамоянд: “Биёед ба ёд биёрем, 

аввалин рузномаи точикӣ «Бухорои Шариф» дар Бухоро интишор 

гашт. Маҷаллаи «Оина», ки дар Самарқанд чоп мешуд, кисман 

тоҷикӣ буд. Китобҳои дарсии барои мактабҳои Бухоро ва 

Самарқанд пеш ва чанде баъд аз инқилоб нашргардида, асарҳои аз 

тарафи ҷавонбухориён чопкардашуда низ тоҷикӣ буданд. 

Чӣ ҷойи пинҳондорӣ? Дар арафаи инқилоб ҳолати сиёсӣ ва 

иҷтимоии мардуми мо ба харобӣ расида буд. Аз фишорҳои 

бераҳмонаи бадхоҳони қудратманди дохиливу хориҷӣ халқи тоҷик 

рӯ ба таназзул оварда буд. Мавқеи таърихию иҷтимоии халқи 

тоҷик аз ҳар ҷиҳат суст мешуд. Илму адабиёт ва забони пурмояву 

ширадори тоҷикӣ дар шаҳрҳои бостонӣ шукӯҳу шаҳомати қадимаи 

худро аз даст медод. Ҷабру ситами аҷнабиён кишварро хароб, 
мардумро пажмурдаву ноумед сохта, косаи сабрашонро лабрез 
менамуд.” 

Садриддин Айнӣ, ҳамзамон, оид ба вазъи умумии инкишофи 

њаёти сиёсӣ, адабию фарњангї ва фаъолияти намояндагони 
људогона чун иштирокчии фаъоли раванди эљодии замони худ 
мушоњида, таассурот ва нуктаи назари худро баён кардааст, ки дар 

ҳақикат, аз доро будани арзиши калони илмию амалӣ доштани 

асари “Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро” дарак медиҳад. 

Ҳамчун эҳёгари таърих Садриддин Айнї далелу назарияҳояшро 
дар радифи асари «Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро», 
минбаъд дар дигар асарњои илмиаш, аз љумла асарњои бунёдию 
сарнавиштсози «Таърихи инќилоби Бухоро», «Намунаи адабиёти 

тољик», “Таърихи амирони манѓития” ва ѓайра, воқеъбинона 
маълумот додааст.  

Тавре ки натиљаҳои тањќиқот нишон медињанд, асари 
«Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро», аз нигоњи баёни воќеањои 
таърихї аз дигар асарњои устод фарќ мекунад ва инчунин, дар 

таърихнигории асри ХХ тољик ва ҳатто таърихи халқҳои Осиёи 
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Марказӣ камназир аст. Тавассути чунин муносибати Садриддин 

Айнӣ ба таърихи бою рангин аз асари мавриди назар маълум 
мегардад, ки  дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ дар њаёти 
халќи тољик дигаргунињои љиддї, ба монанди њаракатњои 
маорифпарварї ва љадидия њамчун љараёнњои иљтимоию сиёсї ва 

фарњангї ба вуљуд омаданд, ки онњо ба фарњангу таърихи халқи 

тоҷик  низ таъсиргузор буда, дар худшиносии миллии халќи тољик 
ва инкишофи њисси ватандўстии он наќши муассир бозидаанд. 

Њамзамон, дар масири таърих халќи тољик дар баробари њифз 

намудани забон, урфу одат ва анъанањои миллї афкори љамъиятӣ - 

сиёсї ва фарҳангии худро низ ба вуљуд овардааст, ки он дар 

натиљаи инќилоби фикрї амалӣ гардидааст.  

Бо вуљуди тањќиќоти бузурги осори таърихӣ, фарњангию сиёсї 
ва иљтимоии Садриддин Айнї, ки дар асри ХХ аз тарафи 
таърихнигорон, адабиётшиносон, забоншиносон, сиёсатшиносон 
ва ѓайрањо ба сомон расонида шудааст, дар замони муосир низ 
тањќиќи дурусти ин масъалањо идома доранд. Чунончи, осори 
эљодкардаи Айнї дар аввали асри ХХ гуногунранг буда, баъзе 
сањифањои он то њол норавшан ва бањсталаб боќї мемонанд.  

Асарњои моњияти илмиву фарњангї ва сиёсидоштаи устод 
Садриддин Айнї, ки дар тўли тамоми њаёту эљодиёташ офарида 
шудаанд, дар матбуоти тољикї, ўзбекї, тоторї ва озарбойљонї 

нашр гардидаанд, ки аз эҳёгари таърихи халқи тоҷик ва дар 

барорбари ин, халқҳои Осиёи Марказӣ будани Садриддин Айнӣ 

далолат медиҳанд. 

Мутаассифона,  осори илмию таърихии Садриддин Айнӣ то 

ҳол ба дараљаи кофї омўхта нашудаанд. Гуфтан ҷоиз аст, ки ҳар як 
асари Айнї, ки бо таќозои њаёти маънавии љамъият эљод шудааст, 
моњиятан гузориши бузурге дар тањќиќи тамаддуни бостонии 
халќи тољик ба шумор рафта, дар марњилањои муайяну мушаххаси 
таърихї вазифањои муњими иљтимої, сиёсї, илмї ва адабию 
фарњангиро иљро намудааст.       

Аз ин љост, ки осори нав ба нави устод Айнї дар солњои охир 
аз љониби пажўњишгарон пайдо ва мавриди омўзиши амиќ ќарор 
гирифта истодаанд, ки ин марњилаи нави шинохти рўзгор ва осори 
ин абармарди халќи тољик мебошад. 
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БИСЁРЊИЗБЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ МУЊИМИ РУШДИ 
РАВАНДЊОИ ДЕМОКРАТЇ ДАР ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР 

 
Дар мавриди тањкимбахшии низоми демократї таваљљуњ 

намудан ба якчанд љињатњои нињодї муњим дониста мешавад. Аз 
љумла, барои бањогузории њолати тањкимёбии низоми демократї дар 
як кишвар зарур мешуморем, ки њолати рушди маќомоти ќонунгузор 
ва ё парлумон, шароити амали низоми судї ва нињодњои њокимияти 
иљроия, рушд ва фаъолияти нињодњои љомеаи шањрвандї ва хусусан, 
системаи њизбии амалкунанда њамаљониба омўхта ва бањогузорї 
гарданд. Дидгоњи нињодї ба наќши нињодњои мухталиф ва режимњои 
нињодинашавї дар мустањкамсозии демократия таваљљуњ менамояд. 
Дар мустањкамшавии демократия љињати муњимро тањкими нињодњои 
демократї ва функсионалию коршоям будани онњо ташкил медињад. 
Аз ин рў, мо тасмим гирифтем, омилњои самаранокии низоми 
бисёрњизбиро дар самти тањкими низоми демократї мавриди тањлил 

ќарор диҳем.   
Дар илми сиёсї нимаи аввали солњои 1990 чун замони рушди 

таваљљуњ ба омўзиши њизбњо ва низомњои њизбї дониста мешавад. 
Маќолањои зиёди нашршуда дар маљаллањои гуногун, маљмуањои 
мавзўї, тањќиќотњои монографї ва махсусан, нашри маљаллаи 
«Сиёсати њизбї», ки шумораи аввали он соли 1995 ба нашр расида 
буд, нишондињандаи таљрибии онанд, ки новобаста аз диди 
писсимистї перомуни афтиши наќши њизбњо дар сиёсат, дар шароити 
имрўза мо метавонем, навшавии демократияи њизбиро мушоњида 
намоем. 

Аслан, низоми демократиро бидуни фаъолияти функсионалии 
њизбњои сиёсї ва таъсиргузории онњо дар шаклгирии сиёсати як 
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љомеа тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Агар мо ба зуњури таърихии 
њизбњои сиёсї таваљљуњ намоем, пас он ба пайдоиши нињодњои 
намояндагї чун парлумон, бунёди низомњои љумњуриявї ва рушди 
раќобати нерўњои сиёсї барои расидан ба ќудрати сиёсї пайванди 
ногусастанї дошт. Яке аз муњаќќиќони фаъол дар омўзиши њизбњои 
сиёсї А. Лейпхарт чунин исбот намудааст, ки дар љомеаи 
плюралистии бо гуногунии фарњангї, миллї, динї ва ё забонї 
низоми бисёрњизбї метавонад барои ташаккули демократияи 
мустањкам бисёр мусоид бошад. Ба андешаи ў, тавассути низомњои 
дуњизбї аќалиятњои назаррасе (зиёде) ба таври доимї аз иштироки 
сиёсї берун мемонанд, ки чунин њолат омодагии риояи ќоидањоро аз 
љониби онњо паст мегардонад. Аз ин рў, низоми бисёрњизбї 
метавонад намояндагии арзишманди ин аќалиятњо ва иштироки 
онњоро  дар идоранамоии коалитсионї таъмин намояд [9]. 

Лозим ба ёдоварист, ки бунёди демократия ва тањкими он дар як 
љомеа иљрои меъёрњо ва принсипњои зиёдеро талаб мекунад. Эълони 
рўоварї ба низоми демократї ва ё гузариш ба он дар њељ сурат 
маънии мустањкамшавии низоми демократиро надорад. 
Мустањкамшавии демократия дар як љомеа танњо дар он њолат ба 
миён меояд, ки он аз меъёрњо ва ќоидањои низоми пешини 
ѓайридемократї дур гашта, тадриљан ва зина ба зина ба меъёрњои 
демократї мутобиќ мегардад. Мустањкамшавии демократия дар 
замоне сурат мегирад, ки дигар ягон чолише низоми демократї ва 
арзишњои онро аз байн бурда наметавонад. Дар шароити имрўза яке 
аз меъёрњои кафолатдињандаи тањкими низоми демократї фаъолияти 

низоми њизби функсионалї, раќобатнок ва ќонунӣ дониста шудааст. 
Системањои сиёсии дорои низоми бисёрњизбї ѓолибан чун низомњои 
мувофиќ барои асосгузорї, тавсеа ва нињодигардонии демократия 
дониста мешаванд. Аммо ба як љињат таваљљуњ намуданамон зарур 
аст, ки кадом низоми бисёрњизбї ба тањкими демократия мусоидат 
менамояд? Махсусан, кадом шароитњои бисёрњизбї дар 
мустањкамсозии демократия муњим дониста мешаванд, зеро бидуни 
як ќатор шароит ва омилњо низоми бисёрњизбї њамчун мављуд ва 
амали якчанд њизби сиёсї наметавонад кафолати тањкими 
демократия бошад. Айни њол, мо якчанд омилњои муњими самаранок 
гаштани низоми бисёрњизбиро дар мустањкамсозии демократия 
мавриди тањлил ќарор медињем. 

Омили муњими самарабахшии низоми бисёрњизбї дар 
мустањкамгардии демократия ин раќобати миёни њизбњои сиёсї 
барои расидан ба ќудрати сиёсї аст. Њизбњои сиёсї бо раќобатнокии 
худ нињодњое шуморида шуданд, ки метавонанд њолати навро дар 
сиёсат ворид кунанд ва чун ташаббускори навоварї бошанд. 
Метавон гуфт, ки ба монанди тарњи бозории иќтисодиёт тарњи 
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њизбии демократия, ки ба плюрализми нерўњои сиёсї ва муборизаи 
раќобатнок барои њокимияти давлатї асос ёфтааст, чун арзиши 
фундаменталии љањони имрўза њисобида шудаанд. Барои мисол 
муњаќќиќон Љаггерз К. ва Гурр Т. шароитњои муњими 
«мустањкамсозии нињодии» демократияро дар раќобатнокии 
иштироки сиёсї, интихобї будани мансабњои иљроия ва назаррас 
будани таъсиррасонї ба њокимияти иљроия медонанд[8, c. 479] 
Албатта, чунин њолат фаъолии њизбњои сиёсї ва раќобатнокии 
низоми бисёрњизбиро талаб мекунад. 

Низоми бисёрњизбии дорои раќобат, новобаста аз љињатњои 
манфии хеш пањлўњои мусбати зиёде дорад. Хусусан, он љињати 
низоми бисёрњизбї муњим аст, ки инњисори сиёсиро аз байн мебарад. 
Бар замми ин низоми бисёрњизбии раќобатнок роњњои ќонунї ва 
машрўи интиќоди њукумат ва ќаринањои алтернативии самти сиёсиро 
ба роњ мемонад. Таљрибаи талхи аз љониби Иттињоди Шўравї дар 
кишварњои Аврупои Шарќї амалишуда шањодати он аст, ки 
љомеапазирии бардавом зери назари њизби њукмрон, ки тамоми 
воситањои ахбори оммаро назорат менамуд, ба њадафњои худ 
нарасид.  

Дар мавриди мустањкамсозии демократия ва наќши њизбњои 
сиёсї дар он муњаќќиќон андешањои мухталиф баён намудаанд. 
Муњаќќиќи америкої С. Њантингтон дар самти мустањкамсозии 
демократия љамъшавии њокимиятро дар дасти сарварони сохторњои 
иљроия чун хатари љиддї мешуморад. Ба андешаи ў, 
мутамарказгардии њокимият боиси зуњури авторитаризм ва дастгирї 
намудани усулњои сахти њукмронї мегардад, ки бар зарари иштироки 
сиёсї ва намояндагии манфиатњо анљом меёбад. Дар ин сурат хатар 
ба тањкими демократия, њамчунин аз мањдудсозии њуќуќњои сиёсї ва 
озодињои шањрвандї, мањдудсозии васоити ахбори омма ва мавќеи 
оппозитсия дар системаи сиёсї бармеояд[7, c. 8-10 ].  

Яке аз меъёрњои дигари муњим, ки наќши низоми њизбиро дар 
мустањкамсозии демократия нишон медињад, ин имконияти ташкили 
коалитсияи њизбї дар он мебошад. Дар он низомњои њизбие, ки дорои 
раќобат мебошанд, ташкили коалитсияњои њизбї назаррас мебошад. 
Ба андешаи М. Скот дар низомњои бисёрњизбии парлумонї бунёди 
коалитсияњо шароитро барои тањкими демократия ва њокимияти 
босубот ба вуљуд меорад. Дар он њолате, ки бунёди коалитсияи 
босубот дар низомњои бисёрњизбии демократияњои президентї 
нисбатан мушкил дониста мешавад. Низомњои парлумонї дорои 
механизмњои зиёди бунёди коалитсия мебошанд, ки ба демократияи 
бисёрњизбї ва тањкими он нисбат ба низомњои президентї мусоидат 
менамояд[12]. Њизбњои сиёсї бо ташкил намудани коалитсия 
манфиатњои умумиро аз истисмор шудан, аз љониби дигар навъи 
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манфиатњо, ки шояд ба тањкими демократия хатар дошта бошад, 
њифз менамояд. Дар чунин њолат маъракањои интихоботї ба 
интихоби тими роњбарон табдил меёбад ва то як андоза 
њамоњангсозии манфиатњои мухталифро замина мегузорад.  

Дигар љињати самаранокии низоми бисёрњизбї дар 
мустањкамшавии демократия аз чигунагии низоми интихоботї 
вобастагї дорад. Низоми интихоботии як кишвар ба чигунагии 
низоми њизбии он ва дар умум, ба тањкимёбии демократия дар он 
таъсири љиддї мегузорад. Танњо низоми коршоям, шаффоф, беѓараз 
ва бетаќаллуби интихоботї метавонад ба тањкими низоми њизбии як 
кишвар ва дар умум, ба рушди демократия дар он мусоидат дошта 
бошад. Ба хотири тањкими низоми њизбї ва сањмгузории он дар 
мустањкамшавии демократия дар як кишвар зарур аст, ки принсипњои 
муќарраршудаи интихоботї ба пуррагї риоя карда шаванд. Њуќуќи 
умумии интихоботї њизбњои сиёсиро водор ба он менамояд, ки ба 
маъракањои интихоботї таваљљуњи хос дошта бошанд. Хусусан, ба 
онњо зарур аст, ки таркиби мустањками аъзогиро шакл дињанд, барои 
васеъ шудани пойгоњи иљтимоии хеш ва гурўњи интихобкунандагон 
самтгирї намоянд, сиёсати идеологияшонро тањия  ва фаъолияти 
васоити ахбори оммаи худро ба роњ монанд. Дар њар сурат барои 
мустањкамшавии демократия дар як љомеа зарур аст, ки раќобати 
электралї миёни њизбњои сиёсї ба роњ монда шавад. 

Дар мавриди наќши низоми бисёрњизбї дар мустањкамшавии 
демократия андешањои муњаќќиќ А. Лейпхарт хеле љолиб мебошад. 
Ба андешаи ў мављудияти шумораи зиёди њизбњои сиёсии кўчак 
эњтимолияти онро ба миён меорад, ки њар яки онњо мафиатњои 
зерфарњангњо ва мизољони муайянро инъикос месозанд ва имконияти 
каме барои намояндагии манфиатњои умумимиллї боќї мемонад[1]. 
Албатта, зикр намуданамон зарур аст, ки самаранокии низоми 
бисёрњизбї дар ягон сурат аз шумораи зиёди њизбњо вобастагї 
надорад. Балки љињати муњим он аст, ки то кадом андоза ин низом ба 
тањкими механизмњои демократї мусоидат мекунад ва худи ин низом 
ба арзишњои демократї то кадом андоза љавобгў аст.   

Низоми бисёрњизбї дар маънии васеъ чун плюрализми сиёсї 
фањмида мешавад ва на чун шумораи њизбњое, ки дар як кишвар ба 
ќайди давлатї гирифта мешаванд ва ё мављудияти ќонун перомуни 
њизбњо, ки фаъолияти онњоро ба танзим меандозад. Аз нуќтаи назари 
Г. Алмонд ва Б. Пауэлл низоми бисёрњизбї аз ду омили муњим 
вобастагї дорад: «ањамияти бартаридоштаи овози 
интихобкунандагоне, ки ба њизб овоз додаанд ва он дар интихоби 
озод ва муайян намудани самти сиёсї ѓолиб шудааст; имконияти 
њизбњои гуногун барои ташаккул ёфтан ва ба роњ мондани раќобати 
озод барои овози интихобкунандагон»[2].  
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Самаранокии низоми бисёрњизбї ва муњимияти он дар 
мустањкамсозии низоми демократї аз чигунагии он вобаста аст. Ду 
намуди низомњои бисёрњизбиро аз њам људо месозанд, ки онњо 
низоми бисёрњизбии бо њизби њукмрон ва бидуни он мебошанд. 
Намунаи аввали низоми бисёрњизбї, яъне бо њизби њукмрон дар 
Италия то соли 1990 љой дошт, ки Њизби христианї-демократї наќши 
њукмрониро иљро менамуд. Намунаи низоми бисёрњизбии бидуни 
њизби њукмрон дар Швейтсария, Нидерландия ва Финландия љой 
дошт[10, - c. 165]. Лозим ба ёдоварист, ки чи гуна хосият доштан ва ба 
кадом навъи низоми бисёрњизбї майл доштани низоми њизбии як 
кишвар метавонад дар тањкими демократия дар он таъсири якранге 
надошта бошад. Ба андешаи мо, навъи низоми бисёрњизбии бидуни 
њизби њукмрон нисбат ба низоми бисёрњизбии дорои њизби њукмрон 
дар тањкими низоми демократї наќши бештаре дошта метавонад.  

Албатта, таъсиргузории низоми бисёрњизбї дар тањкимбахшии 
демократия аз навъи чунин низом вобастагї дорад. На њамаи 
навъњои низоми бисёрњизбї ба мустањкамшавии низоми демократї 
мусоидат карда метавонанд. Барои мисол муњаќќиќ А. Вер чунин 
навъњои гуногуни низоми бисёрњизбиро чун мутаќобил, мутавассит, 
ќисматгардида, таќсимшуда људо намудааст[13, c.170-171]. Лозим ба 
ёдоварист, ки навъњои зикршудаи низоми бисёрњизбї дар 
мустањкамшавии демократия таъсири якранг надоранд. Ба андешаи 
мо, дар навъи мутавассит бештар имконияти мустањкамшавии 
демократия вуљуд дорад. Дар навъњои ќисматгардида ва таќсимшуда 
низ имконияти мустањкамшавии демократия бо шарти риояи 
меъёрњои ќабулшудаи фаъолияти њизбї мављуд аст. Аммо навъи 
мутаќобил ѓолибан хосияти низоъангезанда дорад, ки на ба 
мустањкамшавии демократия, балки ба хатарњои эњтимолї ба низоми 
демократї оварда мерасонад.  

Њамчунин, мо метавонем навъњои раќобатнок ва бераќобати 
низоми бисёрњизбиро зикр намоем, ки таъсири онњо низ дар 
мустањкамшавии низоми демократї якранг нест. Ба андешаи мо, 
танњо низоми бисёрњизбии дорои раќобати солим ва созанда 
метавонад, дар фарќият аз низоми бисёрњизбии бераќобат ва сокит ба 
мустањкамшавии демократия сањмгузор бошад. Аз ин рў, дар самти 
мустањкамсозии низоми демократї зарур аст, ки низоми бисёрњизбї 
хосияти раќобатнокии солиму созандаро дошта бошад. Дар сурати 
ѓайр, низоми бисёрњизбї дар њељ сурате наметавонад омили 
мустањкамгардии низоми демократї дар як кишвар гардад.  

Њолати таъсиргузории низоми бисёрњизбї ба мустањкамшавии 
низоми демократї дар бештари мавридњо аз чигунагии сохтори 
сиёсии як кишвар низ вобастагї дошта метавонад. Аслан низоми 
бисёрњизбиро ѓолибан дар кишварњои дорои низоми парлумонии 
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идоракунї самаранок мешуморанд. Дар низомњои идораи президентї 
аз сабаби таъсиргузории институти президентї дар идораи давлатї 
низоми бисёрњизбї чандон коршоям дониста намешавад ва 
сањмгузории он низ дар тањкими низоми демократї зери шубња ќарор 
мегирад. Аз ин рў, сањмгузории низоми бисёрњизбї дар тањкими 
демократия аз чигунагии низоми идории як кишвар вобастагї дошта 
метавонад. Дар кишварњои дорои шакли идораи президентї низоми 
дуњизбї бештар коршоям ва функсионалї шуморида мешавад.    

Дар умум, зикр намудан бамаврид аст, ки дар мустањкамшавии 
низоми демократї наќши системањои њизбї дар як кишвар назаррас 
аст. Низоми њизбї љињати муњими нињодии мустањкамшавии 
демократияро ташкил медињад. Њизбњои сиёсї бо раќобатнокї, 
масъулияти сиёсї, талаби њисоботдињандагї ва шаффофият, интиќод 
ва масъалагузорї, чолишбарангезї дар муњити сиёсии љомеа, 
мубориза барои ба даст овардани овози мардум ва дастгирии онњо, 
тањияи барномањои нави рушди љомеа, омода намудани сарварони 
сиёсї, таблиѓи платформаи таѓйирот ва рушд дар як љомеа, баланд 
намудани њисси масъулияти идорї ва ѓайра, метавонанд дар 
тањкимбахшии низоми демократї дар як кишвар сањми беанзода 
муњимеро дошта бошанд. Ба андешаи мо, мустањкамшавии 
демократия дар як кишвар бидуни бунёди низоми њизбии коршоям ва 
раќобатнок ѓайриимкон мегардад. Аз  ин рў, зарур аст, ки ба 
масъалаи сањмгузории низоми бисёрњизбї ва омилњои мухталифи 
сањмгузории ин низом дар мустањкамсозии демократия дар як љомеа 
таваљљуњи бештар зоњир гардад. Дар њар сурат, моро зарур аст, 
омилњои таъсиргузор ба самаранокии низоми бисёрњизбиро дар 
шароити Тољикистони имрўза  мавриди тањлили њамаљониба ќарор 

диҳем. Танњо бо ин васила мо метавонем, мушкилоти мављударо дар 
ин самт ошкор ва тавсияњои бењтарсозии низоми бисёрњизбиро дар 
шароити Тољикистони имрўза ба эътибор гирем.     
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Султонова А.Ҷ.,  
муаллими калони  

кафедраи фанҳои ҷамъиятӣ  
 

ИНЪИКОСИ ОСОРИ ШОИРОН ДАР «МУНТАХАБ-УТ-

ТАВОРИХ»-И МУҲАММАД ҲАКИМХОН 
 

Асари «Мунтахаб-ут-таворих»-и Муҳаммад Ҳакимхон, аз як 

ҷониб, агар яке аз манбаъҳои асосии омўзиши ҳаёти сиёсии нимаи 

аввали асри XIX хонҳои Бухоро ва Хўқанд бошад, аз сўи дигар, 

барои омўхтани ҳаёти адабии он давра ҳамчун сарчашмаи адабӣ 

хидмат менамояд. Муҳаммад Ҳакимхон  дар асари худ оид ба даҳ 

нафар шоири ҳамзамони хеш ва ёздаҳ нафар шоирони даврањои 

пешин маълумоти тарҷимаиҳолӣ пешниҳод менамояд, ки аксари он 

аснод дар сарчашмаҳои дигари таърихию адабӣ қайд нагардидаанд. 

Арзишу аҳамияти асари «Мунтахаб-ут-таворих» дар таъйини 

зодгоҳ, синну сол, ҷойи зист, касбу кор, вазъи иҷтимоӣ, пайванди 

хешигарӣ, алоқаи адабӣ, ному насаб, тахаллуси шоирӣ ва фазилатҳои 

шахсии шоирон низ зоҳир мегардад. Исботи ин гуна арзиши 

таърихнома дар шинохти комили шахсият ва ҳолу нуфузи адабии 

суханварон судманд хоҳад буд. 

Дар асари мазкур қайди зодгоҳи аксари шоирон аз ҷиҳати 

эътимод ба дигар иттилооти маъхазҳои адабӣ имтиёз доранд. Зеро 

соҳиби китоб шуарои мавриди зикрашро аз наздик мешинохт ва 

зодгоҳи аслии онҳоро ба тариқи саҳеҳ медонист. Аз ин лиҳоз, дар 
муайян намудани макони аслии шуаро «Мунтахаб-ут-таворих» 

аҳамияти хоса дорад. 
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Муаллиф дар бораи шоирон хеле мухтасар сухан ронда, дар 

хусуси таърихи валодат ва фавти онҳо мушаххас иттилоъ намедиҳад. 

Маълумоти дар бораи шоирон овардаи Муҳаммад Ҳакимхон 

характери тазкиравӣ дошта, онҳо якҷоя ва алоқамандона ба ҳаёти 

сиёсии замони ин ё он шоир оварда шудаанд, ки мо чанде аз онҳоро 

дар поён баррасӣ хоҳем намуд. 

Муҳаммад Ҳакимхон дар боби тасвири ҳаёти сиёсии асри XV дар 

бораи мунаҷҷими бузург Мирзо Улуғбек маълумот додааст. 

Муаллиф барқарор гардидани ҳукмронии Бобурро дар кишвари 

Ҳинд тасвир намуда, дар бораи намояндаи бузурги ин хонадон –

Аврангзебшоҳ ва ду духтари ў Фахринисо ва Зебуннисо   маълумоти 

зиёди тарҷумаиҳолӣ медиҳад. Мувофиқи  маълумоти Муҳаммад 

Ҳакимхон  Фахринисо хоҳари калонии Зебуннисо  буда, ў низ табъи 

хуби шоирӣ доштааст. Ин рубоиро маҳсули тахайюли ў медонад. 
Имшаб ту ба нозу ишва, эй луъбати Чин, 

Чун моҳи ҷаҳонтоб шудӣ парданишин. 

Шаб то ба саҳар баҳри суроғат чун шамъ, 

Оҳам ба фалак расиду ашкам ба замин. 

Аз маълумоти дар бораи Зебуннисо додаи Муҳаммад Ҳакимхон  

чунин бармеояд, ки ў духтари аз ҳама хурдии Аврангзеб буда, 

ашъори зиёде аз худ боқӣ гузоштааст. Ў мегўяд: «Зебунисо 

кўчактарин духтари Аврангзебшоҳ буд. Дар миёни нисо ва хусусан 

дар миёни духтарони подшоҳон аз бинои олам билвақт дар боби табъ 

мисли ў нагузаштааст… ва шеъри Зебунисо бисёр аст. Мо аз ҷумла 

чандеро хуллас карда дар қалам овардем» . 

Муҳаммад Ҳакимхон баъд аз ин ду ривоятро дар бораи сабаби 

шеър гуфтани Зебунисо ва аз тарафи падараш Аврангзеб санҷидани 
табъи шоирии ў меорад: 

«Гўянд, сабаби машқи ў аввал ин буд, ки Хайринисо, яке аз 

шоҳзодаҳои ҳамон аср, зифоф воқеъ шуда буд. Баъд аз инқизои 

муддати ҳамл ўро вазъи ҳамл шуд ва ин  хабарро Зебунисо шунида, 

ба сари Хайринисо омада дид, ки  гоҳо худро медонад, гоҳо 

намедонад. Ва ба чандин машаққат ва заҳмат баъд аз соате фарзанде 

дар вуҷуд омад. Ва Зебунисо ин ҳолро мушоҳида  намуда, дар ҳамон 

аҳд намуд, ки аз дунё бе ҷуфт гузарад. Алҳақ ба ваъдаи худ вафо 
намуд. Инро дар силки назм кашид: 

Баҳри ҳар қатраи обе ҷигарат бишкофанд, 
Эй садаф, ташна бимир, сўи инсон манигар» . 

Ривояти дигар ин аст: «Гўянд,  рўзе Аврангзеб подшоҳ ба сайри 

гули наргис баромад. Вақти бозгашт иттифоқан  як даста наргис дар 

бари худ халонида буд. Ба ҳарам дохил шуд, тамоми мастураҳои 
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ҳарам дар пеши ў ҳозир омаданд. Чун чашми ў ба Зебунисо афтод, 
гуфт: 

-Эй нури чашмам, ҳоло ба хотири мо як мисраъ расидааст, 
дигареро шумо тазмин кунед. Ва ин мисраъро хонд, ки ин аст: 

 

Ин наргис, ки ту дидаӣ, бари афсари  мо, 
 Ба тамошои ту берун шуда чашм аз сари мо. 

 

Зебунисо ба муҷаррад шунидани ин мисраъ аз падари бузургвор 

замини хидмат бўса дод, аз ҷои худ бархост ва ба латофат ин мисраро 
бархонд. 

Эй обшори Нўҳ гузар ба ҳар чистӣ, 

Чаман дар чаман фиканда, зодаи кистӣ? 
 

Дардат чӣ дард буд, ки ҳар шаб тамоми рўз, 

Сарро ба санг мезадиву мегиристӣ? 

Рубоӣ : 
Булбул аз гул бигзарад, гар дар чаман бинад маро, 

Бутпарастӣ кай кунад, гар барҳаман бинад маро. 

Дар сухан пинҳон шудам монанди гул дар барги гул, 

Ҳарки дорад майли дидан, дар сухан бинад маро. 

Ғайр аз ин, ду ғазали Зебунисоро бо мухаммасоти ба онҳо 

сурудаи Ҳозиқ пурра меорад. 

Мирзо Абдулқодири Бедил аз қабили он шоиронест, ки 

тарҷумаи ҳолаш аз тарафи худ ба шогирдонашон дар асарҳои 

алоҳида пурра баён карда шудаанд. Аммо дар баробари ин,  илова ва 

ёддоштҳои ҳамзамонон, муаррихон ва тазкиранависон дар муайян 

намудани баъзе  ҷиҳатҳои норавшани ҳаёти шоир нақши муассир 

дорад. Муҳаммад Ҳакимхон  Бедилро маликушшуарои охирзамон 

шуморида, қайд мекунад, ки ў дар айёми ҷавонии Мирзои Аврангзеб 
хизмат кардааст. Аммо баъдан ба сабаби дар сараш пайдо шудани 

ҳавои қаландарӣ хизмати шоҳро тарк карда, дигар ба дарбор 

барнагаштааст. Ў дар ин бора чунин менависад: «Чун дар вақти 

Аврангзеб маликушшуарои охирзамон Мирзо Абдулқодири Бедил 

дар қасри ў буд, дар овони ҷавонии Мирзо Аврангзеб буд, баъд аз он 

ба сараш ҳавои қаландарӣ афтода, кунҷи узлат ихтиёр намуд. 

Пас, боқии умри худро сарфи шеър намуда, ихтиёри ворастагӣ 

намуд. Муддати ҳаштод сол умр дид ва даргузашт». 

Муҳаммад Ҳакимхон дар «Мунтахаб-ут-таворих» дар бораи 

шаш шоира маълумот медиҳад. Яке аз онҳо подшоҳ Хотун аст, ки   

дар асри XIII умр ба сар бурдааст. Падари ў Қутбиддин Султон 
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ҳукмрони Хоразм буд.  Баъд аз вафоти вай духтараш Подшоҳ Хотун 

ба тахт мешинад. Дар давраи ҳукмронии ў олимону шоирон 

ҳамаҷониба дастгирӣ ёфта, илму фан хеле рушд мекунад. 

Муҳаммад Ҳакимхон  дар ин бора чунин мегўяд: «…ва дар миёни 

эшон  мисли ў аз замони Одам то ин ҷо ҳам дар ҳусни сурат ва сират 

ва дар ҳар илм моҳир зане  нагузаштааст. Ба ҳафт қалам хат навишта, 

табъи хуби назм дошт. Ин чанд рубоӣ, ки аз он даст навишта 
шудааст: 

Он рўз, ки дар азал нишонаш карданд, 

Осоиши ҷони бедилонаш карданд. 

Даъвӣ ба лаби нигор мекард набот, 

З-он рў, ки субҳ дар даҳонаш карданд. 

Қитъа: 

Даруни пардаи исмат, ки такягоҳи ман аст, 

Мусофирони ҳаворо гузар ба душвор аст. 

Рубоӣ: 

Бар лаъл ки дид баргузор мушку рақам, 

Бо ғолияпўш кас куҷо кард ситам? 

Ҷоно, асари холи сияҳ бар лаби ту, 

Торикию оби зиндагонист ба ҳам» 

Муҳаммад Ҳакимхон  дар баробари зикри ҷузъиёти рўзгори 

шоирони пешин, инчунин дар бораи як қатор шоирони ҳамзамони 

худ, аз қабили Ҳозиқ, Нодира, Адо, Акмал, Кошӣ, Фазлии 

Намангонӣ ва ғайраҳо маълумот додааст, ки дорои аҳамият 
мебошад. Ин иттилоот ба тарзи пароканда, вобаста ба тасвири 

воқеаҳо баён карда шудаанд.  

Ҳамин тариқ, аз иттилооти мусанниф, ки оид ба вазъи иҷтимоӣ 

ва маҳорати шоирии ҳамасрони худ додааст, метавон ба чунин 

натиҷае расид: 

-дар «Мунтахаб-ут-таворих» перомуни ёздаҳ нафар шоири 

пешин ва даҳ тан шоири муосир нақлу ривоят ва асноди муҳим ба 

қалам оварда шудааст; 

-зодгоҳ ва макони аслии шоирон ба таври дақиқ баён 
гардидааст; 

-вазъи иҷтимоӣ ва пайванди хонаводагии шоирон аз эътибори 
муаллиф дар канор намондааст. Аз маълумоти таърихнома метавон 
аз муносибат ва хешовандии суханварон иттилооти судманде ба даст 
овард. 

-робитаи адабии шоирон аз сўи муаллифи китоб зикр 

гардидааст.Мусанниф қабл аз овардани намуна дар бораи василаи ба 
даст овардани баъзе намунаи ашъори суханварон ишорае кардааст. 
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-муошира ва ҷавобиянависӣ дар байни шуарои Хўқанд ҷараён 
доштааст, ки дар ин бора низ метавон аз китоб маълумот пайдо кард. 
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международный отношений 
 

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. 

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 
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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 
отношениях наблюдались определенные нежелательные явления. К 
ним относятся, в частности, прекращение движения поездов, 
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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 Яхё 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[3].  

Стороны соглашаются устанавливать экономические связи 
путем прямого взаимодействия между экономическими операторами. 
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Было решено, что Республика Таджикистан с 11 июня 1997 года, 
отменИТ  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.  

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 
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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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кафедры иностранных языков 
 

ГЛАГОЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ 
 

Долженствующий характер официально-деловой речи 
реализуется в функционировании некоторых форм и категорий 
глагола.  Формы будущего времени приобретают в контексте 
различные модальные оттенки (долженствования, предписания, 
возможности, близкой к необходимости), например: Границы будут 
теми, какими они существовали на 1 октября 1941 г. (т.е. 
установленым договором) - «Международное право»; (The borders will 
be as they existed on October 1, 1941.(that is, by the established agreement- 
International law). Военное командование выделит… (т.е должно будет 
выделить) - «Международное право». (The military command will 
allocate.(namely, will have to allocate). Другое значение будущего, 
типичное для деловых текстов, - будущее условное (ирреальное), 
употребляющееся обычно в сложноподчиненных предложениях с 
придаточным условным: Страхования суммы выплачивается, если в 
течение года наступит постоянная утрата трудоспособности - (Правила 
страхования). ( The amount of insurance is paid if a permanent disability 
occurs during the year) – (Insurance rules) [I,80]. 

Вполне согласуется с задачами коммуникации и общей стилевой 
чертой деловой речи и функционирование форм прошедшего 
времени. Одно из типичных его значений здесь – прошедшее, 
подчеркнутое констатацией, ярко выраженное фиксацией 
сообщаемого в письменной форме (установления, договора и т.д.), 
например: Финляндия подтверждает, что она возвратила СССР 
область («Международное право»,); (Finland confirms that she returned 
the region to the USSR)( International law).   [II,125] 

Глаголы несовершенного вида, как более отвлеченные по 
значению, чем глаголы совершенного вида, преобладают в жанрах 
деловой речи более общего характера (Конституция, кодексы, уставы 
и др.). Формы же совершенного вида употребляются в текстах более 
конкретного содержания (приказы, распоряжения, протоколы 
собраний, постановления, акты, договоры). Они используются в 
сочетании долженствования и выражают категорический указ, 
разрешение (должен сообщить, вправе предписать, обязан передать, 
обязую обеспечить), а также констатацию (Министерство 
рассмотрело, приняло меры, внесло предложение; внедрили, 
организовали, ускорили и т.д.) [III,60]. 
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Долженствующий характер деловой речи проявляется в 
высокочастотном использовании кратких прилагательных 
модального характера (со значением долженствования), которые в 
других функциональных стилях менее употребительны. Таковы 
слова: должен, обязан, обязателен, подотчетен, необходим, подсуден, 
ответствен и некоторые другие, например, Вызов экспертов 
обязателен для установления причин смерти (Уголовно– 
процессуальный кодекс); Совет Министров СССР ответствен перед 
Верховным Советом СССР (Конституция СССР); Каждый гражданин 
обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую 
собственность (там же). (The summoning of experts is obligatory to 
establish the causes of death (Code of Criminal Procedure). The Council of 
Ministers of the USSR is responsible to the Supreme Soviet of the USSR. 
Every citizen  is obliged to protect and strengthen public, socialist property. 
[III,85] 

Такая стилевая черта деловой речи, как точность, не 
допускающая другого толкования, проявляется прежде всего в 
употреблении специальной терминологии, в однозначности и 
безобразности нетерминологической лексики. Стремление к точности 
ограничивает возможности синонимических замен, так как последние 
вызывают обычно изменение оттенков смысла. Поэтому типичная 
особенность деловой речи – широкая повторяемость одних и тех же 
слов, преимущественно терминов. Кроме того, проявлению точности 
способствуют разного рода уточнения и оговорки, ведущие к 
широкому употреблению обособленных оборотов, в том числе 
причастных и деепричастных, а также – использованию условных 
предложений, преобладанию союзных связей над бессоюзием. В 
целом - все это приводит к значительному увеличению размеров 
предложения ( в том числе и простого). 

Неличный, в основном характер деловой речи, обнаруживает 
себя кроме отсутствия здесь форма глагола 1-го и 2-го лица и 
соответствующих личных местоимений, еще в том, что формы 3-го 
лица глагола и личные местоимения часто используются в 
неопределенно–личном значении. Отчасти с этой же чертой делового 
общения связана употребительность некоторых существительных: 
выборы, дети, родители ( elections, children, parents) – или 
выражающих совокупное единство: войско, оружие (army, arm). В 
значении совокупности, а не раздельного множества выступают 
весьма высокочастотные в деловой сфере слова, называющие лиц по 
их профессии, социальному положению и т.п.: граждане трудящиеся, 
рабочие служащие и др. ( working citizen, workers). 

Отличием научного от всех других стилей речи является то, что 
его можно разделить на четыре подстиля. 
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Собственно-научный. Адресат этого стиля – учёный , специалист. 
Целью стиля является выявление и описание новых фактов, 
закономерностей, открытий. Характерен для диссертаций, 
монографий, авторефератов, научных стилей, научных докладов, 
тезисов, научных рецензий и т.д. 

Пример: «Ритмика экспрессивной речи ни в одном языке и ни 
при каких условиях не может оказаться тождественной ритмической 
организации нейтральной речи. Увеличение числа пауз и их 
протяжённости, неустойчивый темп эмфатического ударения, 
специфическая сегментация, более контрастная мелодика, удлинение 
сонантов, шипящих, затянутая выдержка смычки у взрывных, 
волюнтативная растяжка гласных, влияющие на соотношение 
длительности ударного и безударного слогов в ритмогруппе, 
нарушают господствующие в языке ритмические тенденции ( Т. 
Поплавская) ». ( The rhythm of expressive speech in any language and 
under no circumstances can be identical to the rhythmic organization of 
neutral speech. An increase in the number of pauses and their length, an 
unstable tempo, emphatic stresses, specific segmentation, a more 
contrasting melody, lengthening of sonants, sibilants, prolonged holding 
of the bow in plosives, voluntary stretching of vowels, affecting the ratio of 
the duration of stressed syllables in the rhythm group, violate the 
dominant rhythmic tendencies) .  [IV,40]   

Научно-учебный. Работы в данном стиле адресованы учащимся, 
с целью обучить, описать факты, необходимые для овладения 
материалом, поэтому факты, изложенные в тексте, и примеры 
приводятся типовые. Обязательным является описание «от общего к 
частному», строгая классификация, активное введение и 
использование специальных терминов. Характерен для учебников, 
учебных пособий, лекций и т.д.[V,25] 

Пример: «Ботаника – наука о растениях. Название этой науки 
происходит от греческого слова «ботане», что значит, зелень, трава, 
растение». Ботаника изучает жизнь растений, их внутреннее и 
внешнее строение, распространение растений на поверхности земного 
шара, взаимосвязь растений с окружающей природой и друг с другом 
( В. Корчагина)». ( Botany is the science of plants. The name of this 
science comes from the Greek word « Botane, which means greenery, 
grass, plant ». Botany studies the life of plants, their internal and external 
structure, the distribution of plants on the surface of the globe, the 
relationship of plants with the surrounding nature and with each other).    
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QUALITY TEACHING BECOME AN ISSUE OF IMPORTANCE  

Recent trends in higher education have increased the attention given 
to the quality of the teaching offered to the students. First, the advent of 
mass higher education in the 1960s and even more so in the 1980s 
produced a shift in the conception of the role of universities. It questioned 
the nature of the relationship between teaching and research. In fact, 
according to Coaldrake and Stedman [2], until the late nineteenth century, 
teaching was the major function of universities. But the export of the 
German model of research and teaching to the UK and the USA led 
research to become the sine qua non of the University during the 20th 
century, whereas teaching was often perceived as a second-class activity. 
But because of the expansion of the higher education sector, the 
importance of teaching is now being reexamined and reassessed. 

Second, changes in the funding structure of many universities also 
increased the focus on the quality of teaching. The modern State, the 
“evaluative state” [10] is a State that has concerns dominated by value for 
money and public accountability. Higher Education Institutions must 
learn to respond to these concerns about finances. Moreover, higher 
education is increasingly seen as an investment that should contribute to 
national prosperity in the long term. Therefore the return on the 
investment must be good [16]. Quality assurance in higher education has 
also become a focus of attention for private universities [7]. Students - who 
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are increasingly paying tuition fees- might now be considered as “clients” 
of higher education institutions [14]. Students are therefore also very 
concerned about the quality of the lectures they pay for. As the “culture of 
higher education” has become “increasingly marketoriented” [5], external 
demands for quality of teaching have increased. 

Teaching methods have also evolved. Professors who wish to 
incorporate aspects of on-line learning need to become familiar with new 
pedagogical methods. Distance education in print form is being 
supplemented by Internet – based delivery. Mixed modes of learning have 
become common: the majority of cross-border distance programmes now 
involve some form of face-to-face pedagogical or administrative 11 
contact, sometimes visits to study centres. Generally people in remote 
locations and working adults are the first to experience these new forms of 
learning. Vocational training institutions, which prepare learners for 
careers that are based on practical activities, are no longer shun. They are 
now fully considered as an important part of most higher education 
systems. Last, lifelong learning now offers a second chance to those who 
did not attain higher education or to those for whom the knowledge and 
skills acquired in school are no longer sufficient for a professional career 
spanning three or four decades [8]. For instance, the European Union 
adopted in October 2006 a Communication entitled "It's never too late to 
learn", which claims that lifelong learning is at the heart of the ambitious 
Lisbon 2010-process [8]. 

Higher education has changed in the past twenty years: the number 
of students has dramatically increased, funding concerns have changed, 
and the student body has diversified. The current “knowledge era” has 
reintroduced transfer of knowledge as a major contributor to growth and 
business success. As globalization continues, the national and 
international competition for the best students is likely to increase among 
higher education institutions, thus only reinforcing pressure for Quality 
Teaching and quality assurance. It is likely that international rankings 
based on the quality of teaching will be set forth, thus reinforcing the 
attractiveness of quality initiatives. Moreover, there are more and more 
students who study at various universities, benefitting from opportunities 
like Erasmus or international scholarships. These students are likely to 
compare the quality of the teaching received at these different institutions. 
A generation of new teachers will soon come in to replace the baby 
boomers when the later retire. These new teachers will have grown up with 
the Internet and will have a renewed vision of what good teaching is. A 
possible change is that the faculty might come to adopt a more integrated 
professional identity, through for instance the reconceptualization of the 
relationship between teaching, learning and research [1]. Because of all 
these changes, several questions have received increased attention such as: 



203 

“Can the possession of a PHD be taken as a proxy for teaching 
competence”. More fundamentally, what constitutes “good” and 
appropriate teaching? How can a “quality culture” in higher education 
that supports Quality Teaching be defined and achieved? 

What is a “good” teacher? 
 Ennobling teaching in Higher Education The role and status 

accorded to teachers is being reassessed as external demands for quality 
increase. Indeed, it is easy to understand that the quality of an education 
system cannot exceed the quality of its teachers. In his landmark study, 
asserted that teaching should be accorded a higher status and should 
assume a specialized role as one of the four types of scholarships engaged 
in by the modern academic. He argued for the necessity of embedding the 
“scholarship of teaching” in the culture of academia. 

But in order to enhance and reward teaching excellence, it is essential 
to know what constitutes good teaching. Several features of the “good 
teacher” have been repeatedly identified by scholars. Feldman [4] lists 
teacher sensitivity to class level and progress, clarity of course 
requirements, understandable explanations, respect for students and 
encouragement of independent thought, as the main characteristics of a 
good teacher. Shulman [13] also emphasizes pedagogical knowledge and 
full command of the curriculum. Marsh [9] mentions appropriate 
workload, clear explanations, empathy with students, openness on the part 
of the lecturer and quality of the assessment procedures. Entwistle and 
Tait [3] list clear goals, appropriate workload and level of difficulty, choice 
in assignments, quality of explanation, appropriate pace in lecturing, 
enthusiasm of lecturer and empathy with students as essential traits. 

Webbstock [15] underlines that good teaching is a type of teaching 
that correlates with the educational institution’s mission statement. Hativa 
et al. [6] focus their attention on four components: lesson organization, 
lesson clarity, interest in learning, and positive classroom climate. Taylor 
lists thirteen abilities needed for Quality Teaching and learning : 
Engagement locally and globally, Engagement with peers and colleagues, 
Equity and pathways, Leadership, Engagement with learners, 
Entrepreneurship, Designing for learning, Teaching for learning, Assessing 
for learning, Evaluation of teaching and learning, Reflective practice and 
professional development, Personal management, and Management of 
teaching and learning. As Radloff [11] observes, these capabilities do not 
only encompass traditional discipline and pedagogical knowledge and 
skills. They also entail an understanding of the global and connected 
nature of education and skills in leadership and management. 

Clifton & Perry [12] have been critical in the understanding that 
“good teaching” might be somewhat different in function of whom and 

what is being taught. Schönwetter, Clifton & Perry studied the links 
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between student entry characteristics and effective teaching behaviours. 
They show that students who are familiar with the content of the course 
have pedagogical needs that differ from those of the students who are 
unfamiliar with the material. Their studies reveal that content-unfamiliar 
students’ perception of learning is more positively influenced by the 
professor’s organization than by the professor’s expressiveness. However, 
students who are familiar with the course content are more sensitive to the 
professor’s expressiveness than to his or her organization skills. 
Additionally, content-unfamiliar students are more sensitive to both 
expressiveness and organization than content familiar students in absolute 
terms. Consequently, the three authors recommend assigning the most 
expressive and most importantly the most organized professors to 
introductory classes, because it will both increase their knowledge content 
and motivate them to take more advanced class. For advanced courses, an 
expressive instructor seems to be more effective. 
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Ҳошимова Н.А. 

ассистенти кафедраи сиёсатшиносӣ 
 

ИТТИҲОДИЯҲОИ ҶАМЪИЯТӢ ВА ФАЪОЛИЯТИ ОНҲО ДАР 

ШАРОИТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Ҷомеаи шаҳрвандӣ маҷмуи муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 

ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва фарҳангиеро ташкил медиҳад, ки аз дахолати 

бевоситаи давлат озоданд. Ҷомеаи шаҳрвандӣ – ҷомеаи кушод, 

демократӣ, худинкишофёбанда мебошад, ки дар маркази он инсон, 

шахсият, шаҳрванди озод меистад, ки ӯ аз ҳуқуқ ва озодиҳои 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавии хеш бархурдор аст.  Ҷомеае, 

ки ба ин сатҳ расидааст, шаҳрвандон аз ҳуқуқ ва озодиҳои хеш 

бархурдор буда, баҳри қонеъгардии талаботу манфиатҳои рӯзафзуни 

хеш иттиҳодияҳо, ташкилотҳои худро таъсис медиҳанд. Ташкилотҳои 

таъсисдодаи онҳо дар фаъолияти худ аз мақомот ва сохтори давлатӣ 

мустақил ва худидоракунанда аст. Лекин ин маънои онро надорад, ки 

давлат фаъолияти ташкилотҳои шаҳрвандонро тамоман назорат 

намекунад. Давлат ба воситаи қонун фаъолияти иттиҳодияҳои 

шаҳрвандонро танзим менамояд. Дар навбати худ, маҳз қонун аз 

дахолати барзиёд ва беасоси давлат нисбати  фаъолияти ташкилотҳо 

ва иттиҳодияҳои таъсисдодаи шаҳрвандонро бозмедорад. Дар 

даҳсолаи аввали асри ХХI ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ нақш ва 

мазмуни навро соҳиб гардиданд. Инчунин, дар замони муосир рушди 



206 

ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ тамоюли ҷаҳонӣ пайдо намуда, ба 

сифати омили муҳими сиёсиву иқтисодӣ баромад менамоянд. 

Бинобар ин, таҳқиқи  мақом ва нақши ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 

дар замони муосир актуалӣ маҳсуб меёбад. Зеро имрӯз рушди 

ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар рушду нумуи давлатҳои 

тараққикарда тамоюли пешбаранда маҳсуб ёфта, самаранокии 

идораи давлатӣ ва иқтисодии онро низ таъмин менамояд. 

Ҷомеаи шаҳрвандӣ умумияти одамони инкишофёбанда дар 

давлатҳои демократӣ буда, аз маҷмуи сохторҳои ихтиёран 

таъсисдодаи шаҳрвандон дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ: 

иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, динӣ ва ғайра иборат мебошад. 

Аксари муҳаққиқони соҳа мавҷудияти ҷомеаи шаҳрвандӣ, сатҳи 

инкишофу рушди онро аз мавҷудияти иттиҳодияҳои ихтиёрии 

шаҳрвандон ва озодии фаъолияти онҳо дар системаи сиёсии ҷомеа 

алоқаманд менамоянд. Дар маҷмуъ, ҷомеаи шаҳрвандӣ аз воҳидҳое 

иборат мебошад, ки шаҳрвандон баҳри якҷоя қонеъ намудани 

талабот ва манфиатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маънавии хеш онҳоро 

таъсис медиҳанд. Хусусияти хоси ҷомеаи шаҳрвандии муосир ба 

сохтори он вобастагӣ дорад, ки таркиби он аз умумият ва воҳидҳои 

гуногуни ҷамъиятӣ иборат буда, амалишавии манфиатҳо ва талаботи 

фард, гурӯҳро таъмин менамояд.   

Ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандиро ба 3 гурӯҳ ҷудо менамоянд: 

1. Ниҳодҳое, ки ба воситаи он фард талаботи муҳими ҳаётӣ, яъне 

талабот ба хӯрок, либос, ҷойи зист ва ғайраҳоро қонеъ менамояд. Ин 

талабот ба воситаи ташкилотҳои истеҳсолӣ, иттифоқҳои касаба ва 

истеъмолӣ қонеъ мегарданд. 

2. Ниҳодҳое, ки талаботи фардро ба давом додани насл, 

муошират, ташаккулёбии маънавӣ ва ҷисмонӣ ва ғайраҳоро қонеъ 

менамоянд. Ин талабот ба воситаи оила, масҷид, муассисаҳои 

таълимӣ ва илмӣ, иттифоқҳои эҷодӣ, ҷамъиятҳои варзишӣ ва 

ғайраҳо қонеъ мегарданд. 

3. Ниҳодҳое, ки талаботи фардро барои иштирок дар идоракунии 

ҳаёти ҷамъиятӣ қонеъ менамояд. Ин талабот ба воситаи иштирок дар 

фаъолияти ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ қонеъ мешаванд.  

Дар шароити имрӯзаи Тоҷикистон раванди ташаккул ва рушди 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷой дорад. Дар фазои кишвар ниҳодҳои 

мухталифи ҷомеаи шаҳрвандӣ арзи ҳастӣ намуда, фаъолият 

менамоянд. Ташаккул ва инкишофи ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандиро 

дар Тоҷикистон шартан метавонем ба ду гурӯҳи асосӣ тақсим 

намоем. Ба гурӯҳи аввал институтҳои анъанавии ҷомеаи шаҳрвандӣ 

дохил мешаванд. Бояд қайд намуд, ки ба ҳайси ниҳодҳои анъанавии 
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ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон маҳалла, ҷамоат, масҷид ва 

ғайраҳо баромад намоянд. Институтҳои анъанавии ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ҳанӯз дар замони ташаккулёбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

арзи вуҷуд доштанд. Дар ташаккулу инкишофи ҷомеаи шаҳрвандии 

Тоҷикистон нақши институтҳои анъанавӣ хеле назаррас аст. 

Гурӯҳи дигари ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба фаҳми муосири 

он иртиботи қавӣ доранд. Ба институтҳои муосири ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ташкилотҳои мухталифи ғайриҳукуматӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, 

ассотсиатсияҳо, ташкилотҳои ихтиёрӣ, фондҳо ва ғайра дохил 

мешаванд. Ташаккулу инкишофи ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон 

дар замони муосир, асосан ба ташаккули ниҳодҳои муосири он 

иртиботи қавӣ дорад. Ташаккули ниҳодҳои муосири ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба охири солҳои 80 – уми асри гузашта 

рост меояд. Аз он давра cар карда, берун аз давлат муносибатҳо ва 

институтҳое пайдо гаштанд, ки манфиатҳои одамонро зери ҳимояи 

хеш қарор доданд. Яъне, дар ин давра ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ ва 

мардумӣ ба вуҷуд омаданд. 

Бояд қайд намуд, ки дар замони Шӯравӣ бахши давлатӣ 

тақрибан тамоми ҷомеаро фаро гирифта буд. Ҳатто ташкилотҳое, ки 

зоҳиран моҳияти ғайриҳукуматӣ (мисли иттифоқҳои касаба ва ғ.) 

доштанд, низ тобеи давлат ва иҷрокунандаи иродаи давлат буданд. 

Аз ин хотир, дар замони Шӯравӣ дар бораи мавҷудият ва ташаккули 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ба маънои имрӯзаи он сухан гуфтан номумкин аст. 

Зеро тибқи сохтори шӯравӣ давлат то умқи ҷомеа нуфуз пайдо карда 

буд. Чунин ҳолат заминаи асосии ташаккул наёфтани ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон буд. Яъне, умуман барои ташаккули 

ҷомеаи шаҳрвандӣ фазои мусоиде вуҷуд надошт. Аз ин рӯ, падидаи 

ҷомеаи шаҳрвандӣ барои Тоҷикистон комилан нав аст ва хоси 

даврони пас аз истиқлолият мебошад. Пас, ҳангоми омӯзиши мавзӯи 

ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон бояд аз ҳамин нигоҳ бархӯрд кард 

ва бояд дастовардҳои ҷомеаи шаҳрвандиро дар Тоҷикистон дар 

қолаби замони пас аз истиқлолият санҷид. 

Ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ пеш аз ҳама баҳри ҳифз ва 

қонеъгардии талабот ва манфиатҳои рӯзафзун ва гуногуни фардҳо 

таъсис меёбанд. Инсон метавонад худ бевосита ва ё якҷоя бо дигар 

инсонҳо дар чаҳорчӯбаи иттиҳодияҳо талаботи худро қонеъ намояд.  

Хусусиятҳои хоси ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ: 

- назорат аз болои амалишавии салоҳияти ҳокимият аз ҷониби 
шахсони мансабдор; 

- таъсир расонидан баҳри ҷудо намудани маблағ ба хайрия; 
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- амалӣ намудани фаъолияте, ки баҳри баланд бардоштани сатҳи 

фарҳангии ҷомеа равона гардидааст.  

Ғайр аз хусусиятҳои хос баҳри фаъолияти самараноки ниҳодҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ шароити мусоид лозиманд, яъне: 

- моликият, яъне ҳар як аъзои ҷомеаи маданӣ бояд соҳиби 

моликият бошад, ки дар навбати худ мустақилияти шахс аз 

моликияти ӯ вобаста аст; 

- сохтори рушдёфтаи иҷтимоӣ-сиёсии ҷомеа. Сохтори мазкур 

имконият медиҳад, ки бо баробари муносибатҳои вертикалӣ, ки 

байни шахс ва давлат ташаккул меёбанд, муносибатҳои горизонталӣ 

ба вуҷуд оянд; 

- рушди озодонаи инсон, иштироки фаъол ва даркнамудаи ӯ дар 

худидоракунии ҷамъиятӣ. Рушди ҷомеаи маданӣ аз шахсиятҳои  

ташаккулёфта, ҳам ба маънои иҷтимоӣ ва ҳам ба маънои психологии 

он, вобастагӣ дорад; 

- мустақилияти ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ. 

Шаҳрвандон, яъне аъзоёни ҷомеа баҳри қонеъгардии талаботи 

хеш иттиҳодияҳо ва ташкилотҳоеро таъсис медиҳанд, ки аз дахолати 

бевоситаи давлат озод мебошанд. Ташкилот ва иттиҳодияҳои 

таъсисдодаи онҳо мақсади гирифтани фоидаро надошта, танҳо баҳри 

ҳимояи манфиатҳои аъзоёни он фаъолияти хешро ба роҳ мемонад. Ин 

гуна ташкилотҳоро дар таҷрибаи ҷаҳонӣ “ташкилотҳои 

ғайриҳукуматӣ”, “ташкилотҳои ғайриҳукуматии ғайритиҷоратӣ”, 

“ташкилотҳои ҷамъиятӣ” меноманд. Яке аз ниҳодҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ва “бахши сеюм” ташкилотҳои ғайриҳукуматии 

ғайритиҷоратӣ ба ҳисоб мераванд. Ташкилотҳои ғайриҳукуматии 

ғайритиҷоратӣ бо баробари дигар ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ оила, 

мақомоти худидораи маҳаллӣ, иттиҳодияҳои динӣ, иттифоқҳои 

касбӣ-эҷодӣ баҳри ҳифзи манфиат ва қонеъ намудани талаботи 

аъзоёни худ фаъолият намуда, хизматрасонии ҳуқуқӣ ва иҷтимоиро 

ба муҳтоҷон пешниҳод менамоянд. Фаъолият ва фаъолнокии 

ташкилотҳои ғайриҳукуматии ғайритиҷоратӣ дар давлатҳои ҷаҳон 

гуногун буда, маҳз фаъолнокии ташкилотҳои ғайриҳукуматии 

ғайритиҷоратӣ ба як қатор равандҳои муҳим, яъне фаъолнокии 

иҷтимоӣ, иқтидори эътирозии ҷомеа, амалишавии озодиҳои 

демократӣ, ҳифзи ҳуқуқи соҳибмулкон, дараҷаи иштироки давлат 

дар ҳаёти иқтисодӣ таъсир расонад. Давлатҳое, ки дар онҳо 

ташкилотҳои ғайриҳукуматии ғайритиҷоратӣ фаъоланд, ИМА ва 

Иттиҳоди Аврупо мебошад. Таърихан ташкилотҳои ғайриҳукуматии 

ғайритиҷоратӣ дар давлатҳои мазкур пайдо гардида, шахсро ба 

фаъолнокӣ даъват менамоянд, ки ҳам дар ҳаёти шахсӣ рӯҳбаланд ва 
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ҳам дар ҳамаи соҳаҳо ташаббускор бошад. Инчунин, яке аз сабабҳои 

ташаккули ташкилотҳои ғайриҳукуматии ғайритиҷоратӣ дар 

давлатҳои Ғарб дар рушди босуръат ва динамикии сармоядорӣ ва 

муносибатҳои бозоргонӣ алоқаманд аст. Давлатҳои мазкур дар 

натиҷаи таҷрибаи ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ғайриҳукуматии 

ғайритиҷоратӣ ба чунин хулоса омаданд, ки ҳамкорӣ бо онҳо ба 

устувории давлат ва ҳалли муаммоҳои иқтимоӣ-иқтисодӣ 
манфиатбахш мебошад[6, c. 49-51]. 

Дар қонунгузории Тоҷикистон ибораи “иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ” истифода гардидааст. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ” иттиҳодияи ҷамъиятиро ҳамчун 

иттиҳоди ихтиёрӣ, худидора ва ғайритиҷоратии шаҳрвандон муайян 

намудааст, ки аъзоёни он дар асоси умумияти манфиатҳо барои 

амалӣ намудани мақсадҳое муттаҳид гардидаанд, ки дар оинномаи 

иттиҳодияи ҷамъиятӣ  нишон дода шудааст[4]. Дар аксар маврид аз 

мавҷудият, фаъолияти самараноки иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дараҷаи 

рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ вобастагӣ дорад. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 

баҳри қонеъгардии манфиат ва талаботи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, 

маънавии аъзоёни ҷомеа таъсис ёфта, бо давлат дар зинаҳои гуногун 

ҳамкорӣ менамояд. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ шарики давлат дар 

ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, аз ҳамкории 

самараноки давлат ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, устувории сиёсӣ 
вобаста мебошад. 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи иттиҳодияҳои 

ҷамъиятӣ” вазифаи он чунин муайян гардидааст: 

Иттиҳодияи ҷамъиятӣ вазифадор аст: 

- Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрӣ- 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон ва меъёрҳои 
пешбиникардаи оинномаро риоя намояд; 

- ҳар сол то 1-уми апрел ба мақомоти бақайдгиранда дар бораи 

идомаи фаъолияти худ маълумот, ки шакли он аз ҷониби Вазорати 

адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад, пешниҳод 
намояд;  

- бо дархости мақомоти бақайдгиранда қарорҳои мақомоти 

роҳбарикунанда ва шахсони мансабдори иттиҳодияи ҷамъиятӣ, 

инчунин дар бораи фаъолияти худ гузориш пешниҳод намояд; 

- намояндагони мақомоти бақайдгирандаро ба чорабиниҳои 

оммавие, ки иттиҳодияи ҷамъиятӣ мегузаронад, роҳ диҳад; 

- ба намояндагони мақомоти бақайдгиранда дар кори 

шиносшавӣ бо фаъолияти иттиҳодияи ҷамъиятӣ вобаста ба амалӣ 
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намудани мақсадҳои оинномавӣ ва риояи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мусоидат кунад; 

- ҳар сол дар сомонаи худ ё сомонаи мақоми бақайдгиранда 

ҳисоботи молиявиро, ки дар он маълумоти муфассал оид ба даромад 

ва хароҷот дарҷ шудааст, ҷой диҳад; 

- дар давоми на кам аз панҷ сол пас аз анҷоми муносибатҳои 

корӣ маълумот дар бораи амалиёти анҷомдодашудаи дохилӣ ва 

байналмилалиро нигоҳ дорад; 
- маълумот дар бораи мушаххаскунии шахсоне, ки фаъолияти 

иттиҳодияи ҷамъиятиро назорат ё идора мекунанд, аз ҷумла 

муассисон, аъзои мақомоти роҳбарикунанда назорату тафтишро 

нигоҳ дорад ва ба мақоми бақайдгиранда пешниҳод намояд”[4]. 

Ҳоло дар Тоҷикистон зиёда аз 3000 ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

мавҷуд буда, дар соҳаи маориф, илм ва фарҳанг – 0,4 %, гуманитарӣ 

ва хайриявӣ – 16,5%, ташкилотҳои занон – 27,5%, ҳифзи ҳуқуқ – 5,1%, 

ҷавонон ва кӯдакон – 9,4 %, иқтисодӣ – 2,2% -ро ташкил медиҳанд [5]. 

Имрӯз дар Тоҷикистон соҳае нест, ки дар он намояндаи 

созмонҳои ҷамъиятӣ дар ҳаллу фасли мушкилоти он ширкат надошта 

бошанд. Ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар кишвар фаъолияти худро баҳри 

беҳ гардонидани вазъи иҷтимоии аҳолӣ, ёрӣ расонидан ба қишри 

камбизоати аҳолӣ, маъюбон, дастгирии ҷавонон, фаъолияти 

хайриявӣ, баҳри рушди равандҳои демократӣ, ҳифзи ҳуқуқи инсон, 

баланд бардоштани маърифати ҳуқуқиву сиёсӣ ва фарҳангии 

шаҳрвандон, аз ҷумла занон ба роҳ мемонанд. Ҳамкориҳо дар соҳаи 

тандурустӣ, маориф, фароҳам овардани кӯмакҳои моливу пулӣ ва 

марказҳои таълимӣ барои насли нави соҳибкорон ва ғайраҳо сару 

кор доранд. Мақомоти давлатӣ низ нақши ташкилотҳои ҷамъиятиро 

дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дарк намуда, байни онҳо 

ҳамкорӣ дар ҳалли муаммоҳои мухталифи ҷамъиятӣ ба назар 
мерасад. 

Давлат риояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии иттиҳодияҳои 

ҷамъиятиро таъмин намуда, мутобиқи Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон шароити мусоидро баҳри иҷрои вазифаҳо ва мақсадҳои 

оинномавии онҳо меофарад. Дахолати мақомоти давлатӣ ба 

фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳамчунин, дахолати 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба фаъолияти мақомоти давлатӣ манъ аст, ба 

истиснои ҳолатҳое, ки Қонун пешбинӣ менамояд. 

Ба созмонҳои ҷавонон, кӯдакон, созмонҳои хайрия, 

ташкилотҳои маъюбон давлат кӯмаки моддию молиявӣ мерасонад. 

Нисбати онҳо сиёсати андози имтиёзнокро пиёда менамояд. Ба 

созмонҳои кӯдакон ҳуқуқи ройгон истифода бурдани биноҳои 



211 

мактаб, муассисаҳои беруназмактабӣ, клубҳо, хонаҳои маданият, 

иншооти варзиширо фароҳам меорад.  

Тоҷикистон имрӯзҳо ба марҳилае расидааст, ки дар шароити 

дигаргуниҳои ҷиддӣ, вобаста ба рушди минбаъдаи кишвар, таҳкими 

сулҳ ва субот аз бисёр ҷиҳат ба фаъолнокии доираи васеи аҳолӣ дар 

эъмор ва таҳкими маҳз ҷомеаи шаҳрвандӣ, сатҳи ҷалби сохторҳои 

мухталифи ҷамъиятӣ баҳри ҳалли муаммоҳои мубрами ҷомеаи 

муосири тоҷик алоқаманд мебошанд. 
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НАМУДҲОИ АСОСИИ ФАЪОЛИЯТИ ПЕДАГОГӢ 
 

Аз рӯи анъана намудҳои асосии фаъолияти педагогӣ, ки дар 

раванди ягонаи педагогӣ амалӣ карда мешаванд, кори таълиму 

тарбия мебошад. Кори тарбиявӣ фаъолияти педагогие мебошад, ки 

ба ташкили муҳити тарбия ва идоракунии фаъолияти гуногуни 

хонандагон бо мақсади ҳалли масъалаҳои инкишофи мутаносиби 
шахсият нигаронида шудааст. Ва омўзгорї як навъ фаъолияти 
таълимї мебошад, ки ба идоракунии фаъолияти маърифатии 

мактаббачагон нигаронида шудааст. Умуман, фаъолияти педагогӣ ва 

тарбиявӣ мафҳумҳои якхела мебошанд.  
Бесабаб нест, ки муаллимон дар коркарди мазмуни таълим, 

қисмҳои таркибии он дар баробари донишу малакаи азхудкардаи 
шахс иштирок мекунанд. Бе ягонагии кори таълиму тарбия ин 
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унсурҳои тарбияро амалӣ кардан мумкин нест. Раванди ягонаи 

педагогӣ аз ҷиҳати мазмуни худ равандест, ки дар он «маърифати 

таълимӣ» ва «таълими тарбиявӣ»[1,с.120], замон ва кори тарбиявӣ ба 

ҳам мепайвандад, ки дар як раванди ягонаи педагогӣ ба амал 

бароварда мешавад, ки дар доираи ягон шакли ташкилӣ гузаронида 

мешавад, на танҳо дарс, одатан муҳлати катъӣ, мақсади муайян ва 

вариантҳои ноил шудан ба онро дорад. Муҳимтарин меъёри 

самаранокии таълим расидан ба ҳадафи таълимӣ мебошад. Кори 

тарбиявӣ, ки дар доираи ягон шакли ташкилӣ низ ба амал бароварда 

мешавад, бевосита ба мақсад расидан ғайриимкон, зеро он дар 

доирааш дастнорас аст. Дар кори тарбиявӣ танҳо ҳалли пай дар пайи 

вазифаҳои конкретии ба мақсад нигаронидашударо таъмин кардан 

мумкин аст. Муҳимтарин меъёри ҳалли самарабахши масъалаҳои 

таълимӣ тағйироти мусбат дар тафаккури тарбиятгирандагон 

мебошад, ки дар аксуламали эмотсионалӣ, рафтор ва фаъолият зоҳир 

мешаванд. Ташаккули дониш, малака ва маҳорат аз фанҳои ахлоқӣ, 

эстетика ва дигар илму санъат, ки омӯзиши онҳо дар барномаҳои 

таълимӣ пешбинӣ нашудааст, аслан ба ҷуз аз омӯзиш чизи дигаре 

нест. Дар кори тарбиявӣ  танҳо аз рӯи мафҳумҳои умумитарин: 

муносибат ба ҷамъият, меҳнат, ба одамон, илм (таълим), табиат,  ашё 

ва ҳодисаҳои олами атроф, ба худ қобили қабул аст. Мантиқи кори 

тарбиявии муаллимро дар ҳар як синфи алоҳида бо ҳуҷҷатҳои 

нормативӣ пешакӣ муайян кардан мумкин нест. Муаллим бо "маводи 

сарчашма" тақрибан якхела сарукор дорад. Натиҷаҳои машқ аз рӯи 

фаъолияти он муайян карда мешаванд, яъне қобилияти бедор кардан 

ва роҳнамоии фаъолияти маърифатии донишҷӯ. Омӯзгор маҷбур аст, 

ки он чизро ба назар гирад, ки таъсири педагогии ӯ метавонад бо 
таъсири манфии номуташаккил ва муташаккил ба хонанда пайваст 

шавад. Омӯзиш ҳамчун фаъолият хусусияти дискретӣ дорад. Он, 

одатан дар давраи тайёрӣ бо донишҷӯён муоширатро дарбар 

намегирад, ки он метавонад бештар ё камтар тӯл кашад. Хусусияти 

кори тарбия дар он аст, ки дар сурати набудани алоқаи бевосита бо 

муаллим тарбиягиранда дар зери таъсири бавоситаи ӯ қарор мегирад. 

Одатан, қисми тайёрӣ дар кори таълимӣ назар ба қисми асосӣ 

дарозтар ва аксар вақт муҳимтар аст[2,с.19].  
Меъёри самаранокии фаъолияти хонандагон дар раванди 

таълим дараљаи азхудкунии донишу малака, аз худ намудани усулњои 
њалли масъалањои маърифатї ва амалї, шиддатнокии пешравии 

инкишоф мебошад. Натиҷаҳои фаъолияти хонандагон ба осонӣ 

муайян карда мешаванд ва онҳоро бо нишондиҳандаҳои сифатӣ ва 

миқдорӣ қайд кардан мумкин аст. Дар кори тарбиявӣ натиҷаҳои 
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фаъолияти мураббиро бо меъёрҳои тартибдодаи тарбия алоқаманд 

кардан душвор аст. Натиҷаи фаъолияти омӯзгорро дар шахсияти 

инкишофёбанда ҷудо кардан хеле душвор аст.  
Дар раванди таълим натиљаи баъзе чорабинињои тарбиявиро 

пешгўї кардан душвор буда, муњлати гирифтани он хеле кашол 

меёбад. Дар кори тарбиявӣ  сари вақт ба роҳ мондани ақидаҳо 

имконнопазир аст. Тафовути қайдшуда дар ташкили кори таълиму 

тарбия нишон медиҳанд, ки таълим аз ҷиҳати усулҳои ташкил ва 

татбиқи он хеле осонтар буда, дар сохтори ягонаи педагогӣ мавқеи 

тобеъро ишғол менамояд. Агар дар раванди таълим қариб ҳама 

чизро мантиқан исбот ё хулоса баровардан мумкин бошад, пас ба 

вуҷуд овардан ва мустаҳкам кардани муносибатҳои муайяни шахс 

хеле мушкилтар аст, зеро дар ин ҷо озодии интихоб нақши 

ҳалкунанда дорад. Аз ин рӯ, муваффақияти таълим бештар ба шавқу 

рағбати маърифатӣ ва муносибати ташаккулёфта ба фаъолияти 

таълимӣ вобаста аст, яъне аз натиҷаи на танҳо кори таълиму тарбия, 

балки муайян намудани хусусиятҳои  асосии фаъолияти педагогӣ 

нишон медиҳад, ки кори таълиму тарбия дар ягонагии диалектикии 

онҳо дар фаъолияти муаллими ин ё он тахассус сурат мегирад. 

Масалан, устои таълими истеҳсолии системаи касбӣ-техникӣ дар 

рафти фаъолияти худ ду вазифаи асосиро ҳал мекунад: талабагонро 

бо дониш ва маҳорати оқилона иҷро намудани амалиёти гуногун ва 

кор бо риояи тамоми талаботи технологияи ҳозиразамони истеҳсолот 

ва ташкили меҳнат мусаллаҳ менамояд,   коргари моҳире тайёр 

гардад, ки барои баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат, сифати 

кори иҷрошуда бошуурона ҷидду ҷаҳд намояд.  

Устоди хуб на танҳо дониши худро ба талабагон медиҳад, балки 

ба камолоти  касбии онҳо роҳнамоӣ мекунад [6,с.17]. Дар ҳақиқат, 

моҳияти тарбияи касбии ҷавонон ҳамин аст. Фақат устоде, ки кори 

худро медонад ва дӯст медорад, дар дили талабагон ҳисси шарафи 

касбӣ парварида, зарурати азхудкунии мукаммали ихтисосро бедор 

мекунад. Ба ҳамин тариқ, агар доираи вазифаҳои мураббиро ба назар 

гирем, дар фаъолияти ӯ ҳам кори таълиму тарбияро дидан мумкин 

аст. Дар низомномаи гурӯҳҳои беруназмактабӣ вазифаҳои 

тарбиятгар муайян карда шудаанд: бедор намудани меҳру муҳаббат 

ба меҳнат, хислатҳои баланди ахлоқӣ, одату рафтори маданӣ ва 

беҳдошти гигиенаи шахсиро тарбия намояд; тартиби ҳаррӯзаи 

хонандагонро назорат карда,  сари вақт тайёр кардани супоришҳои 

хонагиро риоя намудан, ба онҳо дар омӯхтан, ташкили оқилонаи 

истироҳат ёрӣ расонад; якҷоя бо духтури мактаб тадбирҳоеро ба 

амал бароранд, ки ба саломатӣ ва инкишофи ҷисмонии бачагон 
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мусоидат кунанд; бо муаллим, роҳбари синф, падару модари 

талабагон ё шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд, алоқа дошта бошанд. 

Аммо чунон ки аз супоришҳо дида мешавад, тарбия намудани одату 

рафтори маданӣ ва маҳорати гигиении шахсӣ, масалан, аллакай 

соҳаи на танҳо тарбия, балки соҳаи таълим низ мебошад, ки машқҳои 

мунтазамро талаб мекунад. Ҳамин тариқ, аз намудҳои зиёди 

фаъолияти мактаббачагон фаъолияти маърифатӣ танҳо бо 

чаҳорчӯбаи таълим маҳдуд намешавад, ки дар навбати худ вазифаҳои 
тарбиявиро низ ба амал меоранд.  

Таљриба нишон медињад, ки муваффаќият дар таълим, пеш аз 

њама ба он омўзгороне даст медиҳад, ки ќобилияти педагогии 
инкишоф додан ва дастгирї намудани манфиатњои маърифатии 
кўдакон, муњайё намудани фазои эљодии умумї дар синф, масъулияти 

гурӯҳӣ ва манфиатдор ба муваффақияти хамсинфонро 

доранд[7,с.166]. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар мазмуни тайёрии 

касбии муаллим на маҳорати омӯзгорӣ, балки маҳорати кори 

тарбиявӣ аввалиндараҷа мебошад. Вобаста ба ин, омодагии касбии 

омӯзгорони оянда, ин ташаккул додани омодагии онҳо ба 

идоракунии як раванди педагогӣ мебошад. 
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ЗИКРИ ҶОЙ, ОБ ВА КӮЛҲОИ ШИФОБАХШ  
ДАР КИТОБИ «ОСОР-УЛ-БИЛОД ВА АХБОР-УЛ-ИБОД»-И 

ЗАКАРИЁИ ҚАЗВИНӢ 
 

Мардуми ориёинажод аз давраи қадимулайём ба тиб ва табобат 
эътибори хоса медоданд. Инро мо дар мисоли китоби “Авесто”, ки 

дар қисмати “Вандидод” оварда мешавад, дида метавонем. Инчунин, 

дар “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ дар бораи пайдоиши илми 

тиб маълумотҳо мавҷуданд. 

Дар давраи ҳукмронии сулолаи Сомониён олимони машҳури 

энсиклопедист ва соҳаҳои алоҳида ба воя расида, барои пешрафти 

риштаҳои гуногуни илм  саҳми босазо гузоштаанд. Ба монанди,  

Закариёи Розӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Абӯбакри Аҳовайнии Бухороӣ, 

Ҳаким Майсарӣ, Абӯмансури Муваффақ ва дигарон ба ҳисоб 

мераванд, ки дар равнақу рушди илмҳои тиб ва химия нақши бузург 
гузоштаанд.  

Ғайр аз олимони соҳа, инчунин, таърихнигорон, ҷуғрофидонҳо 

дар асарҳои эҷоднамудаи худ доир ба илми тиб каму беш маълумот 

додаанд. Яке аз чунин шахсиятҳо Закариёи Қазвинӣ ба шумор 

меравад.  Ӯ яке аз намояндагони машҳури соҳаи илми ҷуғрофия до-
нишманд, фаќењи муњандис ва олими бузурги асримиёнагии форсу 
тољик Закариё ибни Муњаммад ибни Мањмуди Ќазвинї буда, бо 
кунияти Абўяњё, лаќаби ифтихории Имодуддин ва нисбаи Ансорї низ 
шинохта шудааст.  

Ќазвинї бо ихтилофи назарњо њудуди солњои 600/1203-605/1208 
ба дунё омада, соли 682/1283 вафот кардааст ва ўро дар маќбараи 
Шунизияи Баѓдод дафн кардаанд [3,с.11]. 

Ќазвинї осори илмии арзишманде ба мо мерос гузошта, аз онњо 
ду китоб то имрўз расидааст, ки яке «Осор-ул-билод ва ахбор-ул-
ибод» ва дуюм «Аљоиб-ул-махлуќоти ва-л-њайвоноти ва ѓароиб-ул-

мављудот» ба ҳисоб меравад. «Аљоиб-ул-махлуќоти ва-л-њайвоноти ва 
ѓароиб-ул-мављудот» пурарзиштарин китоби форсизабонон доир ба 
кайњоншиносї дар асрњои миёна мањсуб мешавад. 

Китоби «Осор-ул-билод ва ахбор-ул-ибод» ба љуѓрофияи љањон 
бахшида шуда, њанўз маќоми илмии худро аз даст надодааст. Аз 
мутолиаи асар ба назар мерасад, ки Ќазвинї аз љањонгардон ба 
воситаи њамсуњбат шудан, рафтуомад ва хондани осор бањра ги-
рифтааст. Доир ба ин маънї дар ифтитоњи китоб фармудааст: «Ман 
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дар ин китоб он чи аз латоифи офаридањои Худои таъоло ва 
аљоиботи њикмати нуњуфтааш дар њамаи сарзамину бандагони Худо 
донистам, ё шунидам, ё дидам, гирд овардам»[2,с.2]. Инчунин, 

муаллиф аз сафарномаҳои Абуррабеъ Сулаймони Мултонї истифода 

намуда, доир ба мамлакатҳои қитъаи Африќо маълумот додааст, бо 

истифода аз сафарномаҳои Иброњим ибни Ањмади Тартушї ва 
Абўњомиди Андалусї ба Фаронса ва Аврупо роњ ёфтааст, ки имрўз 

доир ба сафарњои баъзе аз онњо ба ғайр аз осори Ќазвинї маълумоте 
дода нашудааст. Њамчунин, ба гуфтаи Абўрайњони Хоразмї, Ањмад 
ибни Умари Узарї, Мусаъир ибни Муњалњил ва Ибни Фаќењ такя 
намуда, аз нафарони дигар низ наќл намудааст. 

«Осор-ул-билод ва ахбор-ул-ибод» ба забони илмии 
байналмилалии рўзгори муаллиф – арабї навишта шуда, муњтавои он 
дар ќолаби се муќаддима ва њафт иќлим рехта шудааст. Муаллиф дар 
се муќаддима кўшиш кардааст, матлабњои асосии љуѓрофияи 
љањониро бањри осон гардонидани фањмиши њадафњои асар фароњам 
оварад. 

Муаллифи мазкур дар асари худ на фақат ба масъалаҳои 

ҷуғрофии шаҳрҳо эътибор медиҳад, инчунин дар бораи маҳалҳо, ки 

хусусияти шифобахш доранд, гармобаҳо, ҳаммомҳои мавҷуда ва 

кӯлҳои шифобахш низ маълумотҳоро овардааст, ки хусусияти илмии 

худро то ҳол гум накардааст.  

Дар асари номбурда муаллиф дар бораи ҷойгиршавии шаҳри 

Табария маълумот медиҳад, ки гӯё ин шаҳр дар наздикии шаҳри 

Димишќ ҷойгир буда, байни ин ду шањр серўза роњ будааст, ки: “он 
рўй ба тарафи кўли маъруф ба «Табария» дорад. Рў ба рўи он кўњи 
Тур аст. Ин шањр ба андозаи як фарсанг ба дарозии бањр воќеъ шуда, 
аз љониби яке аз шоњони Рум бо ном Таборї бино ёфта будааст”. 

Ба қавли Закариёи Қазвинӣ дар ин шаҳр чашмањои оби гарм 
љорї буда, болои он чашмањо њаммомњо сохтаанд, то ба сўзишворї 

ниёз намонад. Миқдори њаммомњоро бошад, њаштто овардааст.  
Инчунин, муаллифи мазкур аз забони Абўбакр ибни Алии Њиравї 

нақл мекунад, ки: «Њаммомњои Табария, ки онро аз шигифтињои 
љањон хондаанд, на он аст, ки дар канори дарвозаи Табария, дар 
соњили кўл воќеъ гардида, ки амсоли он зиёд аст. Он њаммоме, ки аз 
шигифтињои љањон аст, дар Њусния ном мавзеи Табария мебошад» [5]. 

Илова бар ин, қайд менамояд, ки он љо гунбадест, ки об аз он берун 

ояд. Он гунбад аз дувоздањ чашма баромада, њар яке аз чашмаҳо ба 
беморие махсус мебошад. Бемор чун дар он чашма ѓусл кунад, 

бемории  ӯ шифо меёбад. Мувофиқи маълумоти овардашудаи 

муаллиф оби чашмаҳо бисёр гарм, ширин, соф ва хушбўй будааст. 
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Беморон аз ҳар гӯшаю канори дунё ба љустуљўи он ба он љо 
мерафтаанд[1,с.221].  

Зимнан бояд хотирнишон сохт, ки муаллифи асар бо истифода аз 

китоби «Туњфат-ул-ѓароиб» дар бораи яке аз дарёҳои ин шаҳр чунин 
навиштааст: «Дар Табария дарёест, ки нисфи оби он гарм ва нисфи 
дигар сард ва онњо ба њам омехта намешаванд. Чун аз дарё обро 
гиранд, он дар берун њам сард боќї мемонад»[1,с.222]. 

Дар асари «Осор-ул-билод ва ахбор-ул-ибод» инчунин, дар 

бораи шаҳри Абевард дар Хуросон, ки наздик ба шаҳри Сарахс 

ҷойгир аст, сухан меравад. Мувофиқи гуфтаи Закариёи Қазвинӣ ин 

шаҳрро Бовард ибни Гударз дар соли 1026 бино кардааст[1,с.288]. Боз 

ҳам маълумоти дигар оварда мешавад, ки обу ҳавои он хеле бад аст 

ва касе аз оби он нӯшад, ба бемории араќи мадинї гирифтор 
мешавад. 

Бояд ёдовар шуд, ки дар ин асар доир ба чашмаҳои гарми зиёд 

доштани шаҳри Табрез низ маълумот оварда шудааст[1,с.341]. 

Дар шаҳри Ҳамадон низ аз мавҷудияти чашмаҳои шифобахш 

сухан меронад ва аз ҷумла, қайд менамояд, ки: «Чашмае аз чашмањои 
бињишт дар он кўњ мебошад. Ањли Њамадон оберо бар ќуллаи кўњ 
бинанд. Он чашма њар сол дар ваќти муайян аз дили санге берун 
меояд. Оби он ширин ва нињоят сард буда, бо гузашти рўзњои муайян 
то ба љое аз соли оянда бирасад ва на зиёд шаваду на кам. Он ба 
беморон шифо медињад. Гуфтаанд, ки агар мардуми зиёд назди он 
чашма раванд, обаш зиёд мешавад ва агар кам раванд, кам»[1,с.343]. 

Инчунин, дар бораи шаҳри Давроқ, ки дар Хузистон ҷойгир 

буда, гармобањои бисёр дорад, ки беморон барои табобат ба он ҷо 
мераванд, оварда шудааст. Чи хеле ки Шайх Умари Таслимї 
гуфтааст: «Дар Давроќ чашмањои бисёр аз кўњ мебарояд, ки њама 
гарм буда, басо дуди шуълавар аз он баланд мешавад. Пас, шуълањои 
сурх, сабз, зард ва сафед ба назар мерасанд. Ин обњо дар ду њавз љамъ 
мешавад, яке барои мардон ва дигаре барои занон. Њар кї оњиста-
оњиста ба об дарояд, манфиат мебарад ва њар кї якбора дарояд, зарар 
мебинад ва дар баданаш нуќтањо падид меоянд[1,с.366]. 

Закариёи Қазвинӣ бо номи Дайри Қаёра, ки дар наздикии 
Мавсил дар ѓарб љой гирифтааст, ки ба Даљла нигоњ мекунад, 
маълумот додааст. Дар зери ин дайр чашмаест, ки аз он оби гарм 
баромада, ба Даљла мерезад. Оби ин чашма ба ќир омехта буда, ќири 
бисёр аз ин чашма њосил мешавад, ки онро ба дигар кишварњо 
мебаранд[1.с.369]. Ќир то ваќте ки дар миёни об аст, нарм ва чун аз 
об берун гардад, хушку сахт мешавад. Мардуми Мавсил ба он чашма 
рафта, бадани худро шустушў менамоянд, ки барои беморињои зиёде 
манфиатбахш аст. 
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Муаллифи мазкур, инчунин дар бораи деҳе бо номи 

Абдуллоњобод, ки миёни Ќазвин ва Њамадон ҷой гирифтааст, ёдрас 

мешавад. Ба қавли Қазвинӣ дар ин деҳ чашмаи гарме дорад, ки 
баробари ќомати инсон, балки баландтар аз он фаввора мезанад. 
Чандон гарм аст, ки агар тухми мурѓро дар он гузоранд, мепазад. Ин 
об вориди њавзе гардад ва дар он љо андаке сард шавад ва беморон ба 
он раванду шифо ёбанд[1,с.410]. 

Қазвинӣ нақл менамояд, ки Арзануррум шаҳре аст, дар 
Арманистон дар назди Ихлот. Байни Ихлот ва Арзануррум мавзее 
њаст, ки онро «Ёсии чаман»  гўянд. Дар он љо обе њаст, ки дар камоли 
шиддат фаровон намояд. Овози он аз дур шунида шавад. Агар 
њайвоне ба назди он чашма равад, дарњол њалок шавад[3]. Дар гирди 
он њайвоноти мурдаи бисёрест. Посбонро маъмур кардаанд, ки 
бегонагонро аз наздик шудан ба он манъ кунад. Инчунин, дар бораи 

мавҷудияти чашмаи машњури мубораки Фурот нақл овардааст: «Њар 
кї дар фасли бањор дар он ѓусл кунад, аз беморињои њамон сол эмин 
бимонад» [1,с.471]. 

Бояд хотирнишон сохт, ки дар Арманистон низ кӯлҳо ҳаст. 

Муаллиф аз забони Мусаъъир ибни Муњалњил нақл мекунад: 
«Дар Арманистон кўле њаст, обаш бадбўю фоидааш кам ва дар 
канори он кўл ќалъањои бисёр њастанд. Соњили ин кўл ба сањрое 
мерасад, ки онро «Водии Курд» гўянд. Дар он љо сангњои хубе 
мављуданд[4]. Дар он пас аз мавзеи Симос чашмае њаст, ки онро 
Зарованд номанд. Он чашмаи шариф ва гаронарзишу судманд аст. 
Чунон аст, ки агар инсон ё њайвони захмиро ба он афкананд, љароњат 
дуруст шавад. Агар дар он устухони заифи маъюби нуњуфта ва 
резањои нонамоён бошад, дањони он кушода шавад ва онро аз њамаи 

олудагињо пок гардонида, ба њам пайвандад» [1,с.472-473]. Инчунин, ӯ 

нақл менамояд, ки: «Ман худ бемореро, ки љарабу салъ, ќулинљу 
њаззоз, дар ду соќ фалаљ, дар асаб сустї дошт ва тире дар вай буд, ки 
ба нўги он гўшт сабзидааст, ба он љо бурдам. Мо њар лањза марги ўро 
интизор мешудем. Вай се рўз дар он љо монд, тир аз танаш баромад 

ва аз беморињои боќимонда офият ёфт». Илова бар ин, боз ҳам аз 
забони Мусаъир ибни Муњалњил меоварад, ки: «Аз хосиятњои ин 
чашма он аст, ки агар инсон аз он нўшад, аз буѓї шудан эмин гардад 
ва бемории меланхолї аз ў бидуни машаќќат равад». 

Мувофиқи овардаи Қазвинӣ шаҳри Ганҷа хеле мустаҳкам  ва  
ќадим  буда, аз  вилоятњои  Аррон мебошад.  Вай  аз  љињати  ба 
Гурљистон  наздик  будан,  сарњади  мусалмонон  аст.  Шањрест  бо  
хайроти зиёд ва ѓаллањои фаровон. Ањли он ањли суннат ва љамоат 

њастанд. Илова бар ин, нақл менамояд, ки  аз он љо дарёе бо номи 
Дарурон мегузарад. Ин дарё аз кўње бо номи Маро меояд. Он кўњ 
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хеле баланд буда, њамеша дар он калтакалос њаст. Овардаанд, ки њар 
касе ба ќалъа барояд, кўњро мебинад ва њар касе ба кўњ барояд, 
ќалъаро намебинад. Дар ин кўњ меваест, ки онро «мавз» номанд. Он 
мева дар тамоми дунё ба ѓайр аз ин љо ёфт намешавад. Он мисли тути 
шомї, валекин доирашакл аст ва ба беморињои љигар фоиданок. Дар 
канори дарёи Дарурон санги бузурге њамчун ќалъа њаст, ки онро 
«Санги нимдонак» номанд. Рутубате мисли љирм дар он санг њосил 
мешавад, ки ба воситаи он дасту пойро бо њино ранг мекунанд. Аз 
аљоибот ин аст, ки агар инсон он рутубатро дар сари он санг 
нишаста, ба дасту пой молад, њамчун њиност, вале агар онро ба љои 
дигар бимолад, ин хосиятро надорад. Овардаанд, ки одамон агар 
дасту пои арўсонро бо њино ранг кардан хоњанд, онњоро ба он љо 
мебаранд[1,с.496]. 

Дар асари худ Закариёи Қазвинӣ шаҳри Хоразмро ёдрас 

мешавад. Дар бораи ҷуғрофияи он маълумотҳои ҷолибро пешкаш 

намудааст, ба мисли шаш кўле дар Хоразм нақл мекунад, ки аз 

Љайњун сарчашма мегирад. Илова бар ин, ӯ қайд менамояд, ки аз он 
кўл санге ба сурати тарбуз мебарояд, ки бо номи «Санги яњудї» 
маъруф аст. Ин санг фоидањои зиёд дорад, ки он дар китоби хосон 
оварда шудааст. Аз фоидањои машњураш ин аст, ки табибон барои 
дафъи санги масона истифода мебаранд. Санги музаккар барои 
мардон ва санги муаннас барои занон истифода мешавад[1,с.500]. 

Закариёи Қазвинӣ дар асари  «Осор-ул-билод ва ахбор-ул-ибод”-

и худ маълумотҳои гаронбаҳо, ки хусусияти табобатиро дорад, зикр 
намуда, бори дигар исбот намуд, ки илми тиб ва дониши тиббии 

мардуми тоҷик дар он давра хеле тараққӣ намуда будааст. Инчунин, 

доир ба хусусиятҳои шифобахшии маҳалҳо, ҳаммом, чашмаҳову 

кӯлҳо маълумот оварда шудааст, ки то имрӯз он ҷиҳати илмии худро 
гум накардааст.  
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забонњои хориљӣ 
 

МАСЪАЛАЊОИ РУШДИ СОЊАЊОИ ИЉТИМОЇ-СИЁСЇ ДАР 
ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО СОЗМОНЊОИ 

БАЙНАЛХАЛЌЇ 
 

Тољикистон пас аз соњибистиќлол гардидан бо чолишњои зиёде 
рў ба рў шуд. Хусусан, буњрони њамаљонибаи сиёсї, иќтисодї ва 
иљтимої имкониятњои минбаъдаи кишварро дар самти рушду 
инкишоф мањдуд гардонид. Барои рањої ёфтан аз буњрони 
иќтисодиву иљтимої ва барќарорсозии баъдинизої кишвари моро 
зарурат пеш омад, ки чорањои мухталифро биандешад. Аз љумлаи 
чорањои муњим дар ин самт ба роњ мондани њамкории мутаќобилан 
судманд бо созмонњои байналхалќї буд.  

Бо пошхурии Иттињоди Шӯравӣ низоми ягонаи иқтисодӣ аз 
байн рафта, барои кишварњои собиќ Иттињоди Шўравї мушкилоти 
зиёдро ба миён овард, ки боиси ба мушкилоти сангини иќтисодию 

иљтимої ворид гардидани Тоҷикистон гардид. Аз ин хотир, метавон 

зикр намуд, ки Тоҷикистон проблемаҳои зиёди иҷтимоиву 

иқтисодиро аз давлати шӯравӣ мерос гирифт, ки дар танҳоӣ 

наметавонист онҳоро бартараф ва роҳҳои ҳалли онҳоро пайдо 
намояд.  

Аз ин хотир, яке аз роҳњои халосӣ аз чунин як буҳрони 

иҷтимоиву иқтисодӣ ба роњ мондани ҳамкориҳои бисёрсамта бо 

кишварҳои дуру наздик ва созмонҳои мухталифи байналхалқиву 

минтақавӣ буд. Хусусан, Тоҷикистон ин самтро пеша намуда, 

ҳамкориҳои худро бо кишварҳои алоҳида ва созмонњои байналхалќї 

ба роҳ монда, кӯшиш менамуд, ки роҳҳои баромадан аз чунин як 

буҳрони иқтисодиро пайдо намояд.  

Лекин омилҳои мухталифи сиёсиву иљтимої боис гардиданд, дар 

натиљаи мухолифати нерӯҳои мухталифи сиёсӣ Тоҷикистон ба вартаи 
низои дохилї кашида шавад. Аз ин рў, пас аз таъсиси њукумати 
конститутсионї Раиси тозаинтихоби Шўрои Олї Эмомалї Рањмон аз 
љомеаи љањонї даъват ба амал овард, ки барои рањої аз чунин 
буњрони сиёсї ва иљтимоиву иќтисодї ба Тољикистон кўмак намоянд.   

Ҳаёти ҷамъиятӣ дар кишвар нишон дод, ки дар шароити сатҳи 

пасти иқтисодӣ дар ҳар лаҳза кишварро масъала ва душвориҳои нав 

пайгирӣ менамуданд. Ба инобат нагирифтани ин раванд метавонист 

кишварро бо вазъияти ҷиддии буҳронӣ ворид намояд.  
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Ин буд, ки созмонњои байналхалќї дар самтҳои мухталиф ба 

Тоҷикистон кӯмак намуда, дар амалӣ намудани сиёсати дохилӣ ва 

хориҷӣ дастгирӣ менамуданд. Зикр намудан зарур аст, ки дар ин самт 

нақш ва мақоми Созмони Милали Муттањид ва институтњои бунёдии 
он, Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо, Иттињоди Аврупо, 
Созмони умумиљањонии тандурустї, Кумитаи байналмилалии 
Салиби Сурх ва ѓ. бузург аст.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳамкориҳои Тоҷикистон бо 

созмонҳои байналхалқӣ дар самтҳои мухталиф ба роҳ монда шуда, бо 

рушди соҳаҳои алоҳидаи ҷамъиятӣ таъсири амиқ мерасонид. Мо 

шартан, нақш ва мақоми созмонҳои байналхалқиро дар равандҳои 

иҷтимоиву сиёсии Тоҷикистон ба самтҳои зерин ҷудо намудем:  

 
Љадвали 1. Самт ва соњањои дарбаргирандаи њамкории 

Љумњурии Тољикистон бо созмонњои байналхалќї. 

Яке аз самтҳои муњими ҳамкориҳо бо созмонҳои байналхалқӣ – 

ҳамкориҳои сиёсӣ ташкил мекунад, ки ба ҳалли низои дохилии 

Тоҷикистон, таъмини амнияти миллӣ ва минтақавӣ, ислоҳоти 

сохтори давлатии Тоҷикистон, њифзи њуќуќи инсон, бунёди нињодњои 
демократї равона гардида буд. 

Дар ин самт, албатта, ҳалли моҷарои Тоҷикистон – яке аз 

бахшҳои муҳими ҳамкориҳои Тоҷикистон ва созмонҳои 

байналхалқиро ташкил медод. Барои мустањкам намудан ва тањкими 

истиқлолияти давлатӣ бадастории сулҳу оромӣ дар асоси таъмини 

ягонагии миллӣ ва устувор намудани раванди сиёсии кишвар зарур 

буд. Барқарор намудани сулҳ ва ризоияти миллиро дар шароити 

Тољикистон наметавон бе дастгирии сиёсї ва миёнаравии як қатор 

САМТ ВА 
СОҲАИ 

ДАРБАРГИР
АНДА

иқтисодӣ -
молиявӣ

сармогузорӣ, 
ислоҳоти 
иқтисодӣ

фарҳангӣ 

ҳимояи 
меросҳои 

ғайрифарҳангӣ

иҷтимоӣ 

тандурустӣ, 
маориф, ҳифзи 
ҳуқуқи инсон

сиёсӣ

ҳалли моҷаро, 
таъмини амният, 
ислоҳоти сохтори 

давлатӣ
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созмонҳои байналхалқӣ, ба монанди СММ, САҲА, Созмони 

конфронси исломӣ, Комиссари Олии СММ оид ба гурезагон тасаввур 

намуд, ки дар ҳолати мураккаб ва буҳронӣ бо ҳар роҳу восита 

бартараф намудани вазъияти ба вуҷудомадаро ҷустуҷӯ намуда, 

рушди минбаъдаи равандҳои сиёсии Тоҷикистонро ба самти зарурӣ 
равона намуданд.   

Нақши муҳим дар танзими низои сиёсї дар кишвар ба СММ 

тааллуқ дорад. Аз бисёр ҷиҳат, бо кӯшиши пайгиронаи он ва дигар 

созмонҳо, ба монанди ИДМ, САҲА, дар Тоҷикистон раванди 

барќарории иқтисодиёт, соҳаи иҷтимоиву сиёсӣ ва маънавӣ оғоз 

гардид. Хусусан, бо миёнаравии созмонҳои байналхалқии бонуфуз, 

пеш аз њама СММ, САҲА ва дигар кишварҳо Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Иттиҳоди нерӯҳои мухолифин ба гуфтушунид ворид 
гардиданд.  

Чуноне ки муњаќќиќ Ѓуломов Р. ќайд менамояд: “Раванди 

мураккаб ва мушкили гуфтушунидҳо, ки зиёда аз чор сол идома 

ёфтанд, натиҷаи дилхоњ доданд. Дар ҳар марҳилаи гуфтушунидҳо, 

имконият пайдо мешуд, ки ҳуҷҷати алоҳидаи ризоият қабул карда 

шавад. Чунин ҳуҷҷатҳо, ба миқдори зиёд дар шакли протоколҳо, 

меморандумҳо, эъломияҳо ва изҳоротҳо қабул шуданд” [1, 12]. 

 Раванди таҳкими сулҳ ва ризоияти миллиро дар Тоҷикистон 

созмонњои байналмилалии мухталиф дастгирӣ менамуданд, ки ба 

анҷоми он на танҳо њукумати кишвар, балки тамоми қишрҳои ҷомеа 

манфиатдор буданд. Таҳкими сулҳ ва ҳамзамон, барқарорсозии 

иқтисоди ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо созмонҳои байналхалқии молиявӣ 

ва кишварҳои сармоягузор буҳрони њамаљонибаро паст намуд, ки ин 

бешубҳа ба раванди ислоҳоти иҷтимоию сиёсӣ дар Тољикистон 
мусоидат намуд. 

Дар давраи пас аз низої низ вазъияти иҷтимоию сиёсӣ дар 

кишвар вазнин буд, аз ин хотир, вазъи иқтисодиву иҷтимоиро ба 

инобат гирифта, њукумати кишвар аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват ба амал 

овард, ки кишварро дар чунин ҳолати душвор дастгирӣ намоянд. Аз 

ин рў, ки дар ин марҳила, созмони ғайриҳукуматии “Агроаксияи 

Олмон” дар Тољикистон фаъолияти худро оғоз намуд. Дар мувофиқа 

бо Департаменти кӯмаки башардӯстонаи Иттиҳоди Аврупо, СММ, 

Комитети байналхалқии Салиби Сурх, дар минтақаҳои мухталифи 

Тоҷикистон яқ қатор лоиҳаҳои кўмакрасониро амалӣ намуд. Аз он 

ҷумла,  ин созмон њамчун кўмаки башардўстона 6 ҳазор тонна орд, 

400 тонна шакар, 600 тонна равған тақсим намуд, Инчунин, 

барномаи ба деҳқонон ва фермерҳо дастрас намудани тухмӣ низ 

амалӣ гардид [4, 7]. 
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Пас аз оғози раванди баргардонидани гурезаҳо Раёсати 

Комиссари СММ оид ба гурезагон дар ҷойгиркунии гурезагон ва 

таъмини онҳо бо маводҳои сохтмонї корҳои зиёдеро ба сомон 
расонид, ки албатта чунин иќдом барои ба њаёти осоишта гузаштани 
мардуми бозгашта мусоидат намуд. Дар ин давра, ин созмон дар 

ноњияњои Вахш, Колхозобод, Бохтар, Шаҳритуз, Қубодиён миқдори 

зиёди масолеҳи сохтмониро ба оммаи мардум тақсим кард.  
Ба аќидаи муњаќќиќи тољик А.Искандаров то соли 1998 зери 

сарпарастии Созмони байналхалқии муҳоҷират ва Раёсати 

Комиссари олии СММ оид ба гурезаҳо зиёда аз 800 гурезагони тоҷик 

ба таври ихтиёрӣ аз Туркманистон ба Тоҷикистон баргардонида 

шуданд. Онњо дар ҷойҳои зисти доимӣ ҷойгир карда шуда, яқ қатор 

созмонҳои байналхалқӣ, Вазорати меҳнат ва зеркомиссия оид ба 

гурезагон  ва Комиссияи оштии миллӣ ба онҳо кӯмак намуданд.  То 

солҳои 1998-1999 зиёда аз 5 ҳазор нафар гурезагон ба Ватан 
баргардонида шуданд [6, 162]. 

Љадвали 2.  
Љанбањои асосии ташаккулёбии Созмони Њамкории Шанхай 

СҲШ яке аз механизмҳои асосии минтақавӣ ба ҳисоб меравад, 

ки дар таъмини амнияти минтақавӣ, дар ҳамгироии иқтисодӣ, 

ҳамкориҳои иқтисодиву иҷтимоӣ нақши бузург дорад.  

СХШ

• пошхӯрии Иттињоди Шӯравӣ ва оғози раванди ташаккули 
тартиботи нави ҷаҳонӣ, ки дар он Амрико дар муносибатҳои 
байналхалқӣ бартарӣ дошт ва ба сарварии глобалӣ,  аз ҷумла 
дар фазои пасошӯравӣ, дар минтақаи Осиёи Марказӣ даъво 
мекард;

СХШ

• барҳам хӯрдани системаи дуқутбии муносибатҳои байналхалқӣ, 
ки боиси беқурб гардидани асосҳои ҳуқуқи байналхалқӣ, аз 
ҷумла принсипи тамомияти ҳудудӣ ва дахлнопазирии сарҳад 
гардид;

СХШ

• шиддат ёфтани таҳдидҳои нав, аз қабили терроризм, 
сепаратизм ва экстремизм, ки ба Федератсияи Русия, Љумњурии 
Мардумии Чин ва кишварҳои Осиёи Марказӣ дар охири асри 
XXI таҳдид мекарданд;
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СҲШ яке аз механизмҳои асосии минтақавӣ ба ҳисоб меравад, 

ки дар таъмини амнияти минтақавӣ, дар ҳамгироии иқтисодӣ, 

ҳамкориҳои иқтисодиву иҷтимоӣ нақши бузург дорад.  

Дар ин давра ба як қатор дастовардҳо нигоҳ накарда, ба 

танзими муттасили раванди ризоияти миллӣ  қонуни амалкунандаи 

ҳизбҳои сиёсӣ, ки бунёди созмону ташкилотҳои ҷамъиятиро дар 

асоси арзишҳои динӣ манъ намуда буд, таъсири манфӣ мерасонид. Аз 

ин хотир, назоратчиёни хориҷӣ, аз он ҷумла Шӯрои 

доимамалкунандаи Иттиҳоди Аврупо, САҲА, инчунин як қатор 

кишварҳои алоҳида, ба монанди Вазорати корҳои хориҷии 
Федератсияи Русия, Департаменти давлатии ИМА, дар ин робита 

изҳори нигаронӣ карданд ва аз њукумати кишвар даъват ба амал 

оварданд, ки ба хотири ҳифзи дастовардҳо, аз ҳуқуқи ташаббуси 

қонунгузории худ барои мутобиқ кардани қонунгузорӣ ба талаботи 
замон истифода барад [8]. 

Ҳамин тариқ, метавон зикр намуд, ки нақш ва мақоми 

созмонҳои байналхалқӣ дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоию сиёсї ва 

иқтисодии Тоҷикистон бузург буда, диққати махсусро талаб 
менамояд.  
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САНОАТИКУНОНӢ ДАР ТАЪРИХИ НАВИНИ  
РУШДИ МАМЛАКАТ 

 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми 

навбатии худ (22 декабри соли 2018) оид ба дараҷаи амалишавии  

стратегияҳои давлатӣ ҳарф зада, вобаста ба шароити мавҷуда, аз 
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давлати аграрӣ –индустуралӣ ба саноатию аграрӣ гузаштани 

кишварро вазифаи муҳим арзёбӣ намуданд. Бо ин мақсад ҳадафи 

чоруми миллӣ саноатикунонии кишвар эълон карда шуд. 

Дар  даврони истиқлолият дар мамлакат 500 корхонаи нави 

истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ ба истифода дода шуданд. Дар айни 

замон, дар  мамлакат 6 корхонаи хурду калони истеҳсоли  семент, 900 

корхонаи истеҳсоли  хишт, 50 корхонаи регу шағал, 8 корхонаи 

коркарди санг ва дигар корхонаҳои саноатӣ фаъолият мебаранд. 

Баҳри амалӣ намудани иқдоми саноатикунонии мамлакат дар 

шаҳри Душанбе 9 корхонаи  нави саноатӣ ба истиқболи  шоистаи  30-

юмин солгарди  Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии  Тоҷикистон дар 

майдони  қариб  9 гектар  бо саҳми  ширкатҳои тавлидотӣ ва 

соҳибкорони  ватанӣ сохта шудааст. Мувофиқи он  корхонаҳои   

коркарди пахтагин ва истеҳсоли  пахтагин,  коргоҳи дӯхти  либосҳои  

мардона, занона,  кӯдакона, корхонаи  маҳсулоти ордӣ, коркарди 

меваи хушк, корхонаи истеҳсоли  чароғпояҳои светодиодӣ ва 

лампаҳо бунёд карда шудааст. 

Қобили қайд аст, ки  дар ин корхонаҳо  молу маҳсулоти  дар 

бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир  истеҳсол карда шуда, дар марҳилаи 

аввал беш аз 3000 нафар бо ҷойи корӣ  таъмин гаштааст. 

Дар шаҳри Хуҷанд ҶММ “Атласи Хуҷанд”, ки корхонаи мазкур  

ҳанӯз  соли  1966 дар масоҳати  7,7 гектар бунёд шуда буд ва аз он 

замон то имрӯз (с.2017) дар ин ҷо асосан маҳсулоти абрешимӣ, аз 

қабили  матои атлас  истеҳсол карда мешавад. Як муддат  то соли 

2005 бо иқтидори  пуррааш фаъолият надошт ва аз ҳамин сол 

инҷониб бо дастгирӣ ва таваҷҷуҳи Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дубора барқарор шуда, дар ин ҷо истеҳсоли  атласу 

адрас роҳандозӣ  гардид. 

Имрӯз дар корхонаи мазкур беш аз 100 нафар ҷавонон  машғули 

кор буда, зиёда аз 60 намуди атлас истеҳсол мешавад, ки аз нигоҳи  

сифат ва тарҳ ҷавобгӯи  стандартҳои байналмилалӣ мебошанд. 

Аллома Б. Ғафуров  дар китоби “Тоҷикон”оиди маданияти 

моддии халқи тоҷик дар асрҳои IХ- Х менавсанд, ки: “маъданшиносу 

кӯҳкорони тоҷик соҳиби таҷрибаи чандинасра буданд ва дар ҳамон 

шароити вазнину душвор тамоми  он аломативу нишонаҳоеро, ки ба 

вуҷуди ин ё он маъдан далолат мекунад, мукаммал медонистанд ва 

чунон конҳоеро кашф кардаанд, ки ҳатто геологҳои имрӯзаро дар 

ҳайрат мегузоранд. Масалан, Кони Мансур, Кони Гут ва ғ. Ҳамин чиз 

хеле  муҳим аст, ки дар асрҳои IХ - Х  дар Осиёи Миёна шишаи 
тиреза месохтанд ва истифода мебурданд [1, 392-394]. 
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Бо мақсади расидани афзалиятҳои миллӣ тавассути  рушди 

минтақаҳои кишвар, баланд бардоштани иқтидори истеҳсолию 

содироти мамлакат  ва дар ин раванд ҷалби  ҳарчи  бештари сармояи  

хориҷӣ  ба Ҷумҳурии Тоҷикистон  4 минтақаи озоди иқтисодӣ  таъсис 

дода шудааст: Суғд, Панҷ, Данғара, Ишкошим. 

Яке аз ин минтақаҳо минтақаи саноати мамлакат ва баланд 

бардоштани иқтидори саноатию содиротӣ  бояд мусоидат намояд. 

Маҳз иқтидор ва имконияти ин минтақа ба инобат гирифта шуда, 

чунин намуди МОИ интихоб гардид. Минтақаи озодии  саноатии 

“Суғд”дар мавзеи саноатии ҷанубу ғарбии  шаҳри Хуҷанди вилояти 

Суғд Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар масоҳати умумии  320 гектар  қитъаи 

замин  ҳамчун  минтақаи алоҳидаи (маҳдуди) қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  ба муҳлати 35 сол ташкил карда шудааст. 

Минтақаи озодии  иқтисодии “Панҷ” дар  қисми ҷанубии  

ноҳияи  Ҷайҳун  (Қумсангир) дар масофаи  24 км аз маркази ноҳия, 85 

км аз маркази  вилоят –шаҳри Бохтар ва дар масофаи 184 км аз 

шаҳри Душанбе воқеъ гардидааст. МОИ мазкур аз ду қитъа иборат 

буда,  қитъаи  якум тахминан 194 га ва қитъаи дуюм тахминан 401 га  

заминро ишғол мекунад. Қитъаи  якуми  минтақа аз тарафи чап ва 

қитъаи дуюм аз тарафи рости шоҳроҳи  автомобилгарди “Дӯстӣ –

Панҷи Поён” ҷойгир шудааст. Азбаски минтақа бо кишварҳои 

ҳамсоя Афғонистон ва Хитой бо шоҳроҳҳо пайваст мешавад,  мавқеи 

интихобшуда дар ноҳияи Ҷайҳуни вилояти  Хатлон  барои  таъсис 

додани  минтақаи шакли комплексӣ, аз ҷумла тиҷоратӣ, рушди 

саноати сабук (коркард ва истеҳсоли  маҳсулот аз ашёи хоми маҳаллӣ 

(мисли  пахта, чарм ва ғ.) мувофиқи мақсад мебошад. 

Мавқеи  ҷуғрофии минтақаи озоди иқтисодии Данғара дар 

қисми ҷанубии ҳудуди  маъмурии шаҳраки Данғара  воқеъ аст. 

Масоҳати  МОИ 521 гектарро ташкил медиҳад. Мавқеи ҷойгиршавии  

минтақа аз тарафи Шарқ бо мавзеи саноатии мавҷуда ва 

пешбинишуда, аз тарафи Ғарб бо фурудгоҳ ва роҳи оҳан пайваст 

мешавад.  Роҳи автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявидоштаи Кӯлоб 

–Бохтар  ва Кӯлоб –Душанбе аз наздикии ин минтақа мегузарад. 

Шоҳроҳҳои Душанбе– Кӯлоб аз ҳудуди ноҳияи Данғара гузашта, 

ба воситаи роҳи Дарвоз-Хоруғ–Ишкошим-Мурғоб тавассути 

гузаргоҳи  Кулма –Қароқурум  ба Ҷумҳурии Халқии Хитой мебарояд. 

Шоҳроҳи Кӯлоб-Данғара–Бохтар- Панҷи Поён тавассути пули Панҷи 

Поён  минтақаро  бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон мепайвандад. 

Роҳи оҳани Кӯлоб–Бохтар – Термиз  минтақаро бо кишварҳои  Осиёи 

Марказӣ ва Аврупо мепайвандад. Ин шароит барои интиқоли арзони  
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маҳсулот аз хориҷи кишвар ба мамлакат ва баръакс, бениҳоят муфид 
аст. 

Минтақаи озоди иқтисодӣ дар ноҳияи  Ишкошим дар қисми  

ғарбии он дар масофаи 6 км аз маркази ноҳия, 105 км аз маркази 

вилоят шаҳри Хоруғ ва дар масофаи 710 км аз шаҳри Душанбе 

ҷойгир мебошад. Заҳираҳои  канданиҳои фоиданоки ноҳия омили 

муҳими  рушди саноатии минтақа шуда  метавонанд. Ишкошим –

кони Талки Мудвоҷ  мебошад, ки барои ташкили минтақаи озоди 

иқтисодӣ аз мавзеи пешбинишуда 20 км дуртар ҷойгир шудааст. 

Маҳсулоти ин конро барои иҳтеҳсоли  рангҳо ва дигар маҳсулоти 

саноатӣ истифода бурдан мумкин аст. Инчунин, дар масофаи  100 км 

кони мармари “Лангар” ҷойгир гаштааст, ки мармари он дорои 

беҳтарин  сифатҳои ороишӣ мебошад [4, 26-28] . 

Тибқи маълумоти оморӣ, соли 2021 дар вилоят 692 адад 

корхонаҳои саноатӣ  фаъолият дошта, ба миқдори 1278, 4 ҳазор 

тонна семент ва 1538,3 ҳазор тонна ангишт истеҳсол карда шудааст. 

Ҳамзамон, маҳсулот хӯроквории воридотиивазкунанда афзоиш ёфт. 

Аз он ҷумла, дар ин давра  4160 тонна макарон, 453, 5  ҳазор тонна 

орд ва 3789,7 тонна равғани растанӣ истеҳсол карда шуд. 

Дар вилояти Суғд дар соли гузашта истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ ба 20 миллиарду 944,0 сомонӣ расонида шуд ва суръати 

афзоиш  дар сатҳи 131,3 фоиз  ҳамин давраи соли 2020 таъмин гардид. 

Бо назардошти  захираву  имкониятҳо  дар панҷ соли оянда дар 

ҳудуди вилоят  то 500 адад корхонаҳои саноатӣ бунёд карда мешавад. 

Пешвои миллат баробари  эълон кардани “Солҳои рушди 

саноат” қайд намуданд, ки то соли 2026 бояд 500 ҳазор ҷойи  нави 

корӣ таъсис ёфта, даромади аҳолӣ  беш аз ду баробар зиёд гардад ва 

ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ба 45 фоиз расонида шавад. Президенти 
мамлакат  дар ин самт истифода аз  “Энергияи сабз” –ро  махсус 

таъкид намуда, изҳор доштанд, ки дар самти рушди соҳаҳои 

мухталифи саноат зарур аст, ки гузариш ба технологияҳои 

инноватсионӣ, хусусан, таҷҳизоти каммасрафи барқӣ таъмин 

гардида, дар ин замина истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок бо истифода 

аз «энергияи сабз» васеъ ҷорӣ карда шавад [3, 14]. Мувофиқи 

маълумот аз энергияи офтоб дар давлатҳои араб, Туркманистон   

васеъ истифода бурда мешавад, ҳамчунин Ҷумҳурии Ӯзбекистон  соли 

равон  дар кишвар барои бунёди  нерӯгоҳи офтобии  иқтидори 

умумиашон 1900 мегаватт шартнома ба имзо хоҳад расид. Соли 2023  

4 нерӯгоҳи офтобӣ  ва 4 нерӯгоҳи шамолӣ  мутаносибан ба иқтидори  

1097 МВт ва 1600 МВт ба истеҳсоли барқ шуруъ хоҳанд кард. Қобили 

қайд аст, ки Тоҷикистон барои татбиқи  “иқтисоди сабз” дар соҳаҳои  
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энергетикаву саноат, нақлиёт, кишоварзӣ ва сохтмон имкони зиёд 
дорад. 

Баҳри ҳавасманд гардонидани соҳибкорон сарвари давлат 

пешниҳод  намуданд, ки ашёи хоми барои коркард ва истеҳсоли 

ниҳоӣ воридшаванда, ба истиснои ашёи хоми дар Тоҷикистон 

истеҳсолшаванда ва молҳои зераксизӣ, аз андоз аз арзиши иловашуда 

ва боҷи гумрукӣ озод карда шавад ва сохторҳои марбута дар давоми 

як моҳ тартибии татбиқи имтиёзи мазкурро муайян намоянд. 

Пешвои миллат таъкид карданд, ки тадбирҳои 

ҳавасмандгардонӣ доир ба ташкили истеҳсолоти ивазкунандаи 

воридот имкон доданд, ки аҳолӣ аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ бо 

молҳои асосии хӯрокворӣ,  асбобҳои рӯзгор ва масолеҳи сохтмон  

таъмин гардида, ҳаҷми воридоти маводи ғизоӣ аз хориҷи кишвар дар 

давоми се соли охир қариб се миллиард сомонӣ  ё 31 фоиз коҳиш дода 
шавад[2, 575]. 

Воқеан, пешрафти иқтисодиёти давлатҳои ҷаҳонӣ бештар ба 

саноат ва саноатикунонӣ вобастагӣ дорад, ки он ба афзоиши 

истеҳсоли маҳсулот дар рушди мамлакат мусоидат менамояд. Ҳадафи 

чорум имконияти таъсиси ҷойҳои нави корӣ, таъминоти бозори 

дохилӣ, боиси болоравии сатҳи зиндагӣ мегардад ва ҳамзамон, боиси 

муаррифии маҳсулоти саноатӣ ҷумҳурӣ дар ҷаҳонӣ муосир мегардад. 

Бо назардошти аҳамияти  муҳим доштани саноат Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод 

намуданд, ки солҳои 2022-2026 “Солҳои рушди саноат” эълон карда 
шавад [5,1]. 
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МАОРИФ – ОМИЛИ УСТУВОРИИ ПОЯИ ДАВЛАТ 
 

Эњтиром ва арљгузории Њукумати мамлакат ба арзишњои 
маънавии миллатамон гувоњи онанд, ки дар эњёи анъанаву фарњанг ва 
баланд бардоштани илму маърифат ҳукумати љумњурї мавќеи дуруст 
ва эътимодбахшро ишѓол намудааст. 

Пояи давлат набошад бе маориф устувор,  
Давлати поянда хоњї, рўй бар мактаб биёр.  

Халќи тамаддунофари тољик донишро аз рукнњои асосии 
одамият шинохта, барои арљгузорї ба он пайваста кўшидааст, зеро 
саодатмандии насли башар, рушди љомеа ва соњањои халқи њар 
мамлакат мањз ба маърифатнокии ањолї, дараљаи саводнокии 
шањрвандон вобастагї дорад. Боиси хушнудист, ки маориф ва илми 
тољик тањти сиёсати маорифпарваронаи Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон сол аз сол маќоми баландро соњиб гашта, 
рў ба рушд дорад. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон тараќќї ва пешрафти 
маорифро, пеш аз њама, бар такмили низоми таълим, баланд 
бардоштани дараљаи азхудкунии толибилмон, маќому манзалати 
муаллим, њифзи иљтимоии кормандони соњаи маориф, таъмини 
муассисањои таълимї бо навтарин васоити техникии таълим ва тайёр 
кардани мутахассисони баландихтисос вобаста медонад. 

Сарвари давлат дар њар суханрониашон омўзгорро калиди 
љомеа маънидод мекунанд, зеро таќдир ва ояндаи ќиматтарин мављуд 
– насли наврас ба донишу масъулиятшиносї ва садоќати омўзгор 
рабт дорад. 

Сарвари давлат зимни сафари кориашон ба шањру навоњии 
вилояти Суѓд њангоми суханронӣ дар мулоќот бо 
тарбиятгирандагони мактаб–интернати шањри Хуљанд ба 
хонандагону омўзгорон мурољиаткунон чунин фикрро баён 
намуданд: “Дар марњилаи кунунї вазифаи љонї ва ќарзи шањрвандии 
шумо, пеш аз њама, омўзиши илму дониш ва тарбия ёфтан дар рўњияи 
худогоњиву худшиносї ва ватандўстиву ватанпарастї мебошад. Дар 
татбиќи ин амали хайру савоб наќши омўзгорон бисёр бузург 
мебошад, чунки омўзгорон мураббї ва њидоятгари роњи рост њастанд. 
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Шумо – омўзгорон ва мураббиёни мушфиќ кори басо пурсавобро 
пешаи худ кардаед. Зеро дар баробари таълиму тарбия нигоњубини 
шахсонеро ба зимма доред, ки мудом ба кўмаки шумо ниёзманд 

мебошанд”3. 
30 сол дар арсаи таърих давраи тўлонї нест, вале дар њамин 

муддати начандон дароз мардуми тољик тањти роњбарии Пешвои 

миллат тавонист ба њалли муњимтарин муаммоњои њаётӣ, аз ќабили 
баромадан аз бунбасти коммуникатсионї, таъмини амнияти 
энергетикї, озуќаворї ва монанди инњо ноил гардад. 

Рушди босуботи соњаи маориф яке аз омилњои муњими тараќќии 
љомеа мањсуб ёфта, тарбияи шахси бофарњангу бомаърифат ва 
соњибихтисос аз хадафњои асосии Њукумати Љумњурии Тољикистон 
мањсуб меёбад. Ин тадбир имкон медињад, ки љавонон дар таъмини 
рушди бемайлони љомеа, пеш бурдани маориф ва зиёда гардонидани 
навгонињои илмї, њифз ва афзудани дастовардњои даврони 
соњибистиќлолї ќадамњои устувор гузоранд. 

Бояд ќайд намуд, ки ташкил ва баргузории озмунњои 
љумњуриявии «Илм – фурўѓи маърифат», «Тољикистон – Ватани азизи 
ман», «Фурўѓи субњи доної китоб аст» ва олимпиадањои фанниву 
озмунњои гуногун барои дар хонандагону донишљўён ташаккул ва 
ривољ додани њисси ифтихор аз тамаддун ва таъриху фарњанги миллї, 
баланд бардоштани сатњи саводнокии мардум, бедор кардани 
муњаббат ва завќи китобхонии онњо, тарбияи њисси зебоипарастии 
онњо ва дарёфти љавонони соњибистеъдоду болаёќат хеле мусоидат 
намуданд.    

Ислоњоти соњаи маорифи кишвар, такмили раванди таълим дар 
макотиби миёна ва олї, тањия ва нашри китобњои дарсии ба талаботи 
замони муосир љавобгў, љалби насли наврас ба мутолиаи адабиёти 
бадеї барои тарбияи фарњангї ва маърифатии љомеа, махсусан 
љавонон, шароити басо мусоид ба вуљуд овард. 

Тањаввулоти љомеаи имрўза, пешравии босуръати 
технологияњоро ба асос гирифта, Пешвои миллат соњаи маориф ва 
илмро яке аз самтњои стратегии муњими давлату миллат ќарор 
доданд. Боиси ќаноатмандист, ки њамасола ба буљаи мамлакат барои 
соњаи маориф ва илм нисбати соњањои дигар бештар маблаѓ људо 
карда мешавад. Њадаф аз ин тадбирњо ба насли љавон омўзонидани 
технологияњои њозиразамону ташаккули фарњанги техникии љавонон, 
тарбияи мутахассисони болаёќати бо донишњои комил мусаллањ, 
омўхтану мавриди истифода карор додани дастовардњои илми 
љањонї ва дар ин замина рушд бахшидан ба соњањои хољагии 
мамлакат мебошад. Имрўз Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ба 
муљањњазгардонии озмоишгоњњои тахассусии муассисањои таълимї ва 
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илмї, тањияи китобњои дарсї бо фарогирии дастовардњои навини 
илмї, баланд бардоштани сатњу сифати таълим ва дар ин замина 
тайёр кардани мутахассисони љавобгўи меъёрњои байналмилалї 
ањамияти зиёд медињанд, зеро бе омўхтани натиљањои навини илму 
технология расидан ба њадафњои илмиву маърифатї ѓайриимкон аст. 

Дар робита ба њамин, Сарвари давлат чунин таъкид карда 
буданд: «Бидуни аз худ намудани дастовардњои илму техникаву 
технологияи њозиразамон ва забонњои хориљї мутахассиси комил 

шудан душвор аст”2,43.   
Хушбахтона, нерўи зењнї, иќтидор ва заминаи моддию техникии 

муассисањои таълимї ва илмии мамлакат сол то сол бењтар шуда 
истодааст. Натиљаи чунин иќдомоти сариваќтї ва њадафмандонаи 
Њукумати Љумњурии Тољикистонро мо дар ѓолибияти хонандагон ва 
донишљўён дар озмуну олимпиадањои љумњуриявию байналмилалї, 
ки њамасола баргузор мегарданд, дида метавонем.  

Аз он ки дар оянда таќдири давлату миллат ба зиммаи насли 
љавон гузошта мешавад, ба таълиму тарбияи ин ќишри љомеа, бо 
назардошти вазъи кунунии љањон, эътибори љиддї дода мешавад. Аз 
ин лињоз, љавобан ба дастгириву ѓамхорињои пайвастаи Њукумат 
кормандони соњаи маориф дар баланд бардоштани сатњу сифати 
таълим дар њамаи зинањои тањсилот, мукаммалгардонии дониши 
муњассилин, љалби олимони љавон ва донишљўён ба татбиќи 
барномаву лоињањои давлатї ба натиљањои назаррас ноил гардида 
истодаанд. 

Бо маќсади таќвияти ќобилият ва мањорати эљодии љавонон, 
љалби насли наврас ба омўхтани илмњои табиатшиносї, даќиќ ва 
риёзї бо пешнињоди Пешвои миллат солњои 2020-2040 «Бистсолаи 
омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи 
илму маориф» эълон карда шуд. Ин пешнињоди Сарвари давлат аз он 
сарчашма мегирад, ки дар замони имрўза нерўи созандаи зењнї, ба 
пешрафт ва рушди иљтимоиву иќтисодии кишвар, тараќќии тамоми 
соњањои хољагии мамлакат таъсири бузург мерасонад.  

Алњол, истифодаи технологияњои муосир дар њамаи соњањо ба 
назар расида, барои рушди тафаккури шањрвандон, бахусус љавонон, 
тамоми шароитњо фароњам оварда шудаанд.  

Бо маќсади бархурдор шудан аз дастовардњои илмиву техникии 
кишварњои мутараќќии љањон, огоњонидани насли љавон бо 
дастовардњои мамлакатњои пешрафта имрўз њазорњо нафар љавонони 
лаёќатманди кишвар бо дастгирии давлат ва ҳукумати љумњурї дар 
муассисањои таълимии кишварњои хориља касби илм доранд ва ин 
љавонон, минбаъд, барои рушди илму маориф, техникаву технология, 
истифодаи дастовардњои илми муосир дар тамоми соњањои њољагии 
халќи мамлакатамон сањми арзанда гузошта метавонанд.  
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Дар Паёми имсола Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон 
ёдрас намуданд: “Дар замони соњибистиќлолї шумораи љавонони 
боистеъдоде, ки барои тањсил ба хориљи кишвар фиристода 
мешаванд, сол ба сол афзоиш ёфта, дар соли тањсили 2021 ба беш аз 
42 њазор нафар дар 25 давлати хориљї расидааст. Њар сол беш аз 5000 
нафар љавонони боистеъдоди мо барои тањсил ба мактабњои олии 

хориљи кишвар фиристода мешаванд”1,30. Њамзамон, Сарвари 

давлат таъкид намуданд, ки ба таълими забонњои хориљӣ, махсусан, 
русиву англисї бояд диќќати љиддї дода, сифати таълими забонњои 
хориљї бењтар карда шавад, зеро Љумњурии Тољикистон алњол, бо 180 
давлати љањон робитаи дипломатї ва бо 130 кишвар муносибатњои 
тиљоративу иќтисодиро ба роњ мондааст ва самаранокии ин 
муносибатњову њамкорињо аз бисёр љињат ба саводнокиву забондонии 
мутахассисон алоќаманд аст.     

Миллати тољик аз ќадим ба таълиму тарбия, илму фарњанг 
ањамияти аввалиндараља медод ва нобиѓањои бузургу нотакрорро ба 
љомеаи љањонї муаррифї намудааст, ки онњо дар рушди илми љањонї 
њиссаи арзишманд доранд. Ин нуктаро Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон хеле возењу бамаврид баён 
кардаанд: “Кашфиёту дастовардњои илмии Муњаммади Хоразмї, 
Ањмади Фарѓонагї, Закариёи Розї, Абўнасри Форобї, Абўмањмуди 
Хуљандї, Абўрайњони Берунї, Абўалї ибни Сино, Носири Хусрави 
Ќубодиёнї ва дигарон дар фосилаи чандин аср аз тарафи олимони 

Аврупо ва дигар кишварњои олам васеъ истифода шудаанд”2,18.   
Њамагон шоњиди равандњои босуръати љањонишавї, афзудани 

хатарњои иќтисодї, сиёсї ва экологї њастем. Њамаи ин њолатњо моро 
водор месозанд, ки ба масъалањои таълиму тарбия, аз љумла тарбияи 
сиёсиву њуќуќии љавонон эътибори бештар дињем, онњоро аз зарурат 
ва ањамияти донишомўзї, аз худ намудани техника ва технологияи 
муосир, бохабар гаштан аз тамаддун ва фарњангу маданияти 
нотакрори аљдодони миллат огоњ кунем.  

Бояд шукр аз он кунем, ки давлати соњибистиќлол дорем ва дар 
он сулњу субот њукмфармост, барои кору тањсил ва истироњат тамоми 
шароитњо фароњам оварда шудаанд. Аз ин рў, њифзи дастовардњои 
истиќлолият ќарзи шањрвандии мост, озодию амнияти кишвар, 
вањдатро бояд чун гавњараки чашм њифзу эњтиёт намоем. 

Бо назардошти ин гуфтањо бо эътимоди комил метавон гуфт, ки 
таваљљуњи пайвастаи Сарвари давлат ба рушди маориф ва илм, ки 

пешрафту тараќқии тамоми самтњои хољагии мамлакат аз самараи 
фаъолияти ин соњаи муњим вобастагї дорад, барои рушди устувори 
иќтисодї ва иљтимоии Љумњурии Тољикистон мардуми кишварро ба 
ќуллањои баланди музаффариятњо мерасонад. 
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АЗ ТАЪРИХИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ 
ДИПЛОМАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ 

МАРДУМИИ ЧИН 
 

Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ҷумҳурии Мардумии Чин 4 январи 1992 барқарор шудаанд. 

Сафорати Ҷумҳурии Мардумии Чин дар Душанбе 13 марти 1992 ва 

Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Пекин 7 апрели 1997 ифтитоҳ 
ёфта, фаъолият доранд. 

Тоҷикистону Чин шарикони ҳамаҷонибаи стратегӣ мебошанд. 

Тақвият ва рушди муносибатҳои дӯстонаи дуҷониба ва ҳамкорӣ бо 

ин кишвар яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Тоҷикистон 

ба ҳисоб меравад. 

Дар таърихи муносибатҳои дуҷониба Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафарҳои расмӣ, давлатӣ ва корӣ ба 

борҳо Ҷумҳурии Мардумии Чин ташриф намудаанд [6]. 

Роҳбарони Ҷумҳурии Мардумии Чин бо сафарҳои расмӣ, 

давлатӣ ва корӣ  ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардаанд. 

7 апрели 2015 ҳайати нави гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории байни 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Ҷаласаи умумичинии намояндагони Ҷумҳурии Мардумии Чин таъсис 
дода шуд. 

25-27 майи 2018 ҳайати Ҷумҳурии Мардумии Чин таҳти 

роҳбарии муовини раиси Кумитаи доимии Маҷлиси умумичинии 

вакилони мардумии Чин Алекен Еминбахэ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сафари расмӣ анҷом дод. 

Дар таърихи панҷсолаи охир (2014-2019) Вазири корҳои хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон С. Муҳриддин ба Чин сафарҳои расмию корӣ 
(22-25 июли соли 2015, 23 апрели 2018) намудааст. 
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Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Мардумии Чин Ван И бино ба 

даъвати Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон С. 

Муҳриддин 20-21 майи соли 2019  ба  Ҷумҳурии Тоҷикистон сафари  

расмӣ анҷом дод. Байни вазоратҳои корҳои хориҷии ду кишвар 

механизми машваратҳои сиёсӣ ба роҳ монда шудааст. Заминаи 

меъёрӣ-ҳуқуқии ду кишварро зиёда аз 200 санади дуҷониба ташкил 

медиҳад [5, С.96]. 

Ҳамкориҳои иқтисодӣ-тиҷоратӣ. Таҳким ва густариши 

робитаҳои дӯстонаи Тоҷикистон бо Чин яке аз самтҳои афзалиятноки 

сиёсати хориҷии Тоҷикистон мебошад. Ба мақсади тақвияти 

ҳамкориҳои иқтисодӣ миёни ду кишвар Комиссияи байниҳукуматӣ 

оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ-тиҷоратӣ таъсис дода шудааст. 

Инчунин, бо мақсади ҳамкориҳои судмани байнисоҳавӣ дар зери 

Комиссияи мазкур Зеркомиссияи байниҳукуматии Тоҷикистон-

НМСУ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ-иқтисодӣ таъсис дода шудааст. 

Ҳаҷми мубодилоти молу маҳсулот миёни ду кишвар дар 2018 – 
651,2 млн. долл. ИМА-ро ташкил дода, нисбати соли 2017 (591,6 млн. 

долл. ИМА) ба маблағи 59,6 млн доллари ИМА коҳиш ёфтааст. 

Ҳаҷми умумии содирот дар соли 2018 аз Тоҷикистон ба Чин 57,1 млн. 

доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли 2017 21,7 млн 

доллари ИМА афзоиш ёфтааст. Ҳаҷми умумии воридот аз Чин ба 

Тоҷикистон дар соли 2018 594,1 млн. доллари ИМА нисбати соли 
2017 ба 37,9 млн. долл. ИМА афзоиш шудааст. 

Бояд қайд кард, ки ҳаҷми умумии сармоягузориҳо ба 

иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2007 то соли 2019 ( 

семоҳаи якум) маблағи 9,36 млрд. долл. ИМА-ро ташкил додааст, ки 

ҳиссаи сармоя аз Ҷумҳурии Мардумии Чин 28,3%-ро дар бар мегирад 
[3]. 

Чин калонтарин сармоягузор ва шарики тиҷоратии Точикистон 

ба шумор меравад. Робитаҳои Тоҷикистону Чин дар соҳаи иқтисод 

дар ҳамсоягии якдигар ҷойгир будани кишварҳо, инчунин дар мавҷуд 

будани потенсиали муайяни захираҳои табиӣ ва транзитӣ асос 

меёбад. Айни замон, ҳамкориҳои воқеӣ дар соҳаи энергетика, 

саноати кӯҳӣ, соҳаҳои кишоварзиву маориф арзи вуҷуд доранд. 

Тиҷорати дуҷониба узви асосии робитаҳои тиҷоративу 

иқтисодии Тоҷикистону Чинро ташкил медиҳад. Нишондиҳандаҳои 

гардиши савдо дар тӯли 20 соли охири баъд аз барқароршавии 

муносибатҳои дипломатӣ миёни Тоҷикистону Чин бо суръати баланд 

рушд мекарданд. Агар соли 1993 ҳаҷми гардиши савдои Тоҷикистон 
Чин 8,9 миллион долларро ташкил медод, соли 2003 ин 

нишондиҳанда ба 38,8 миллион доллар расид. Соли 2012 бошад, ин 
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нишондиҳанда ба 1,857 миллиард доллар баробар шуд. Дар ин давра 

содирот аз Тоҷикистон ба Чин якуним баробар афзоиш ёфт. Аз Чин 

ба Тоҷикистон асосан маҳсулоти нассоҷӣ ва дигар молҳои ниёзи 

мардум, таҷҳизоту мошинолот, маводҳои сохтмон, озуқаворӣ ва 

ашёи хоми кишоварзӣ ворид карда мешаванд. Умуман, сохтори 

воридоти Чин 1999 номгӯи маҳсулотро ифода мекунад. 

Дар давраи аз соли 2006 то 2013 бо иштироки ширкатҳои чинӣ 

31 километр тунелҳои автомобилгард, 1700 километр роҳҳои 

аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллидошта бо 200 пули хурду калон ва 

даҳҳо ҷойҳои зиддитармаву ярҷҳо сохта, ба истифода дода шуданд. 

Бунёди роҳи автомобилгарди пайвасткунандаи Душанбе ва 

Қошғар нишона аз ташаккулёбии фазои ҳамгироии нақлиётиву 

иқтисодии минтақа ба шумор мерафт. Ин роҳ барои ҳар ду кишвар 

хислати мутақобилан судманд дошта, бахусус ба Чин барои ба 

Афғонистону Эрон баромадан ва барои Тоҷикистон бошад, барои 

баромадан ба Чин, Покистон ва Ҳиндустон аҳамият дорад. 

Соли 2009 соли пурмаҳсултарини робитаҳои Тоҷикистону Чин 

ба шумор меравад. Дар ин сол якчанд лоиҳа дар соҳаи энергетика, ки 

барои рушди устувори иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти 

калон доранд, ҷорӣ шуданд [2]. 

Дар солњои истиќлолият хати интиқоли барқи 500 «Ҷануб – 
Шимол» ба истифода дода шуд, ки шабакаи энргетикии кишварро ба 

як системаи ягона муттаҳид кард. Инчунин, ду Маркази гармидиҳии 
Душанбе низ бо кўмаки молиявии Чин ба истифода дода шуд. 

Дар аввали соли 2014 дар Тоҷикистон аллакай 100 ширкат дар 

асоси сармоягузории Чин фаъолияткунанда ба ҳисоб гирифта шуд. 

Ин ширкатҳо дар соҳаҳои энергетика, алоқа, инфрасохтори 

нақлиётӣ, саноати кӯҳӣ кор мекунанд. 

Соли 2015 ба бунёди минтақаи аввалини саноатии “Тоҷикистону 

Чин” оғоз бахшида шуд. Дар ин минтақа руҳ, сурб ва мис истихроҷ 

карда мешавад. Ҳаҷми сармоягузорӣ 500 миллион долларро ташкил 

медиҳад. Ғайр аз ин, Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо ширкатҳои чинӣ 

тасмим гирифтааст, то ин ки то соли 2020 ҳаҷми истихроҷи тиллоро 

то 5-7 тонна дар як сол расонад. Сармоягузорони чинӣ дар конҳои 

ангиштсанг, фосфор, қалъагӣ, оҳан, сурма ва металлҳои нодир кор 
мекунанд [4]. 

Бо бастани Эъломияи муштараки миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба барқарор кардани шарокати 

стратегӣ, Корпоратсияи миллии нафт ва гази Ҷумҳурии Мардумии 

Чин «CNPC» бо Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Созишномаи соҳавӣ оид ба тақвият бахшидани ҳамкорӣ 
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дар соҳаи нафту газ ба имзо расонд. Фаъолияти CNPC барои 

ҷустуҷӯи сарчашмаҳои нафту газ дар ҳамкорӣ бо ширкати 

канадиявии “Тетиспетролиум” ва франсузии “Тотал” ба роҳ монда 
шудааст. 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми умумии сармояҳои хориҷии ба иқтисоди 

Тоҷикистон воридшаванда аз рӯи ҷамъбасти семоҳаи якуми соли 

2016 маблағи 221,1 миллион долларро ташкил дод. 

Чин соҳаи молия, саноати геологӣ, алоқа, саноати сохтмон, 

истихроҷ ва коркарди маҳсулоти нафтӣ ва  кишоварзиро 

сармоягузорӣ кардааст. 

Ҳамкориҳои фарҳангӣ-гуманитарӣ. Ҳамкориҳои фарҳангии 

Тоҷикистон ва Чин дар асоси “Созишномаи байни Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба 

ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг” (27 декабри соли 1993 ) ва Барномаи 

мубодилаи фарҳангӣ байни Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Мардумии Чин дар 

солҳои 2019-2021 қарор мегирад [1]. 

Байни ду давлат моҳияти гузаронидани Рузҳои фарҳангӣ дар 

кишварҳо ба танзим дароварда шуд, ки солҳои 2008, 2013, 2019 дар 

Чин Рузҳои фарҳангии Тоҷикистон, инчунин солҳои 2007 ва 2014 дар 

Тоҷикистон Рузҳои фарҳангии Чин гузаронида шудаанд. 
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МУЊОЉИРАТИ АЊОЛЇ ЊАМЧУН МАСЪАЛАИ МУЊИМИ 
ДЕМОГРАФЇ ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОНИ ИМРЎЗА 

 
Дар шароити имрўзаи рушди Тољикистон масъалаи муњољирати 

мењнатї ба яке аз мушкилоти њалталаб табдил ёфтааст. Хусусан, дар 
дањсолаи охир шумораи зиёди шањрвандони Тољикистон рў ба 
муњољирати мењнатї оварданд, ки ин раванд дар умум ба вазъи 
демографии кишвар бетаъсир набуд.  

Њанўз аз солњои аввали соњибистиќлолї масъалаи муњољирати 
ањолї ба яке аз мушкилоти муњими демографї табдил ёфта буд. Дар 
солњои аввали соњибистиќлолї бинобар буњрони њамаљонибаи сиёсї ва 
низои мусаллањона раванди муњорати берунї ва дохилї дар 
Тољикистон ављ гирифта буд. Хусусан, дар ин замон мутахассисони 
зиёде бинобар бад шудани вазъи сиёсї тарки Тољикистон намуданд, ки 
чунин њолат боиси зуњури фирори мутахассисон дар кишвар гардид.  

Яке аз хусусиятњои муњољирати ањолї дар ин замон ин муњољирати 
бебозгашти ањолї буд. Хусусан, намояндагони миллату халќиятњои 
гуногун, ки дар замони Шўравї дар Тољикистон кору фаъолият 
менамуданд, дар муњити нави сиёсї худро бегона эњсос намуданд ва 
дигар нияти бозгашт намуданро дар сар надоштанд. Дар ин маврид мо 
метавонем муњољирати шумораи зиёди русњо ва намояндагони дигар 
миллатњоро мисол оварем, ки ба пуррагї тарки Тољикистон намуданд. 
Албатта, муњољирати бебозгашти намояндагони миллату халќиятњои 
гуногун ба рушди иќтисодиву иљтимоии минбаъдаи кишвари мо 
бетаъсир набуд, зеро аксари нафарони дар ин замон Тољикистонро тарк 
намуда, мутахассисони соњибкасб буданд ва дар риштањои мухталифи 
иќтисодиёти Тољикистон кору фаъолият менамуданд. Ба андешаи мо, 
таъсири раванди муњољиратии он замон то ба имрўз таъсири худро дар 
рушди иќтисодии кишвари мо гузоштааст. Дигар хосияти бебозгашти 
муњољират аз он иборат буд, ки дар замони низои дохилї, ки тўли 
якчанд сол идома дошт,  нафарони зиёди дар дигар кишварњо 
њиљратнамуда, ба муњити нав одат намуданд ва њатто пас аз бењтар 
шудани вазъи сиёсии Тољикистон низ ба ватани аслии худ 
барнагаштанд.  

Хушбахтона, аќли солим дар кишвари мо ѓолиб омад ва низои 
мусаллањона дар кишвар ба итмом расонида шуд. Пас аз ба итмом 
расидани низои дохилї њамаи гурезагон ва муњољирони иљборї ба 
ватан баргардонида шуданд. 

Пас аз ба суботи сиёсї расидан дар Тољикисон тамоюлњои нави 
муњољират зуњур намуданд, ки яке аз ин тамоюлњо рушди муњољирати 



239 

мењнатї буд. Хусусан, зери таъсири омилњои иљтимої ва иќтисодї 
шањрвандони зиёди кишвари мо маљбур шуданд, ки рў ба муњољирати 
мењнатї оваранд. Тадриљан ин раванд дар Тољикистон мустањкам 
гардид ва сол аз сол шумораи муњољирони мењнатї афзоиш намуд. 
Лозим ба ёдоварист, ки тадриљан фазои муњољирати мењнатии 
шањрвандони мо низ васеъ гардид. Агар дар солњои аввали 
соњибистиќлолї шањрвандони кишвари мо танњо барои кор ба 
Федератсияи Россия мерафтанд, пас дањсолаи охир самтњои нав барои 
муњољирати мењнатї барои шањрвандони кишвари мо пайдо шуд. Дар 
шароити имрўза чунин ба назар мерасад, ки шањрвандони Тољикистон 
ба ѓайр аз Федератсияи Россия њамчунин, ба кишварњои Аврупо, ИМА, 
Ќазоќистон, Кореяи Чанубї, Чин, Туркия, Аморати Муттањидаи Араб 
ба муњољирати мењнатї мераванд. 

Ба андешаи мо, ба рушди муњољирати мењнатї дар Тољикистон 
омилњои зайл метавонанд таъсиргузор бошанд:  

- Њолати рушди иќтисодї ва иљтимоии кишвар, ки боис 
гардидааст, љойњои назаррас ва кофї барои ишѓоли мардуми кишвар 
таъмин нагардад. Рушди тадриљии иќтисоди кишвар ва боз шудани 
љойњои нави корї метавонад таъсири ин омилро коњиш дињад;  

- Фарќияти назаррас дар музди мењнат. Чуноне ки маълум аст, 
миёни Тољикистон ва кишварњои ќабулкунандаи муњољирон фарќияти 
љиддї дар музди мењнат вуљуд дорад. Масалан, музди мењнати 
муњољирон дар Россия метавонад аз музди мењнати шањрвандони дар 
Тољикистон фаъолиятбаранда шаш-њафт маротиба зиёдтар бошад. 
Албатта, чунин номутаносибї сабаб гардидааст, ки шањрвандони зиёде 
кору фаъолияти хешро дар Тољикистон ќатъ намуда, сафи муњољирони 
мењнатиро пур намоянд;  

- Имкониятњои фаровони иштиѓол дар берун аз кишвар. Имрўз 
шањрвандони мо дар берун аз кишвар њатто бе ягон тахассусмандї низ 
метавонанд љойи корї пайдо намоянд. Хусусан, барои нафароне, ки 
тањсили донишгоњї ва маълумоти махсуси касбї надоранд, бозори 
мењнатии Федератсияи Россияи бисёр љолиб аст.  

- Имкониятњои гирифтани шањрвандї. Имрўз љавонони зиёди мо 
аз ин имконият истифода намуда, барои гирифтани шањрвандии 
кишварњои дигар низ ба муњољират рў оварда истодаанд. Солњои охир 
ин тамоюл рў ба афзоиш аст.  

- Имконияти фаровон барои аз худ намудани касбу кори гуногун 
ва мувофиќ ба меъёрњои бозори љањонии мењнат. Раванди муњољират ба 
шањрвандони мо имкон додааст, ки касбу кор ва иштиѓолњои нав ва 
муосирро њангоми муњољират аз худ намоянд.  

Зикр намудан зарур аст, ки дар шароити имрўза муњољирати 
мењнатї метавонад њам паёмадњои хуб ва њам паёмадњои нохуше барои 
рушди иљтимоию сиёсии кишвар дошта бошанд. Љињати мусбати 
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раванди муњољират дар он аст, ки дар шароити кунунї он њамчун 
сарчашмаи муњими даромади иќтисодї дар Тољикистон эътироф 
шудааст. Аксари маврид рушди иќтисодї ва иљтимоии кишвари мо аз 
интиќоли маблаѓњои муњољирон вобастагї дорад. Интиќоли маблаѓњо 
бозори дохилї ва рушди хизматрасониро дар кишвар таъмин менамояд. 
Масалан, танњо дар соли дар соли 2013 њаљми интиќол аз Русия ба 
Тољикистон 4 миллиарду 155 миллион долларро ташкил додааст[4].    

Чуноне ки муњаќќиќон зикр намудаанд, муҳоҷирати меҳнатӣ 

барои Тоҷикистон аҳамияти бузурги иҷтимоию иқтисодӣ дорад. Дар 

шароити танги бозорҳои кории маҳаллӣ, муҳоҷирати мехнатӣ ба 

хориҷа яке аз роҳҳои таъмини шуғл маҳсуб мегардад. Моҳиятан ин 

алтернативаи бекорӣ буда, ба паст шудани шиддати фишори 

демографӣ ба бозори меҳнат, рушди кордонӣ, ташаббускорӣ ва 

рақобатпазир будани кадрҳо, афзоиши соҳибкорӣ ва дар ин замина, ба 

таъсис додани ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунад [2, c.68].  
Дигар пањлўи хуби муњољират метавонад омўзиши касбу корњои 

гуногун аз љониби муњољирон бошад. Дар муњољират ќарор дошта, 
шањрвандони кишвар метавонанд таљрибаи хуби кору фаъолиятро 
биомўзанд.  

Албатта, пањлўњои манфии муњољират низ назаррас мебошанд. 
Хусусан, таваљљуњи шањрвандон ба омили берунии таъмини иќтисодї 
ва иљтимої боис гардидааст, ки иќтисоди дохилї ба таври зарурї 
рушду инкишоф наёбад. Ё худ иќтидори мењнатии кишвар на ба рушди 
иќтисод ва зарфиятњои истењсолии он, балки барои ба гардиш 
даровардани чархаи иќтисоди кишварњои дигар мавриди истифода 
ќарор мегирад. Дигар љињати манфии муњољирати мењнатї метавонад 
вайрон гардидани тавоноии љинсиятї дар кишвар бошад. Албатта, 
аксари маврид љавонмардон ба муњољират рў меоваранд, ки рафтани 
ќисми зиёди онњо метавонад боиси зуњури номутаносиби љинсї дар 
кишвар гардад. Дар солњои охир мо тамоюлњоеро мушоњида менамоем, 
ки ќисме аз муњољирон дар берун аз кишвар оилаи нав бунёд мекунанд, 
ки чунин њолат боиси вайрон шудани оилањои зиёди љавон дар 
Тољикистон гардидааст.   

Муњаќќиќи тољик Султонова З. њам љињати мусбат ва њам љињати 

манфии муњољирати мењнатиро зикр кардааст. Ба андешаи ў маблағҳои 

интиќолмешуда камбизоатиро дар кишвари донор коҳиш медиҳад, 

аммо дар натиљаи муҳоҷирати доимии меҳнатии кишвари донор 

иқтидори истеҳсолиро аз даст медиҳад ва ҳамин тариқ, ба рушди 

иқтисодии мамлакат монеа мешавад. Ба андешаи ў аз тарафи дигар, 

интиқоли пулӣ ҳамчун омили муҳоҷирати меҳнатӣ барои сармоягузорӣ 

истифода мешавад, ки ба рушди иқтисодӣ ва рушди шуғл мусоидат 
мекунад[3, c. 126-128].  
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Пас аз соњибистиќлол шудан њолати рушди иќтисодї ва иљтимої 
аз чанд љињат ба равандњои демографии Тољикистон ва хусусан, 
раванди муњољират таъсир гузошт. Аз сабаби паст шудани рушди 
иќтисодї ва ба буњрони амиќи иќтисодиву иљтимої дучор шудани 
Тољикистон дар њолати демографии кишвар низ таѓйирот ба вуљуд 
омад. Хусусан, дар ин замон сафи бекорон аз сабаби аз кор мондани 
корхонањои зиёди истењсолї зиёд гардид. Аз сабаби он ки таносуби 
саноат ва хољагии ќишлоќ дар кишвар таѓйир ёфт, ин ба машѓулияти 
одамон низ бетаъсир намонд. Аз њисоби нафарони пештар дар соњаи 
саноат машѓулбуда, сафи коргарони соњаи хољагии ќишлоќ афзун шуд, 
ки чунин њолат низ боиси рушди муњољирати мењнатї гардид. 
Њамчунин, омили иќтисодї ва иљтимої дар даврони соњибистиќлолї 
шањрвандони зиёди кишварро ба он водор намуд, ки рўй ба муњољирати 
мењнатї биёранд. Дар шароити имрўза муњољирати мењнатї ба хориљ 
яке аз хосиятњои хоси раванди демографии кишварро ташкил медињад, 
ки он ба дурнамои рушди демографии кишвар низ бетаъсир нест. Дар 
шароити имрўза интиќоли пулї аз хориљ яке аз манбаъњои асосии 
бењдошти иљтимоии ањолї мебошад. Њамчунин, муњољирати мењнатї 
раванди ќабули шањрвандии дигар кишварњо, аз љумла Федератсияи 
Россияро аз љониби шањрвандони тољик таќвият бахшидааст.  

Дар Стратегияи нави миллии рушди Тољикистон ба масъалаи 
муњољирати берунї чун падидаи муњими демографии кишвар таваљљуњи 
хоса зоњир карда шудааст. Наќши муњољирати мењнатї дар рушди 
кишвар хеле муассир нишон дода шудааст. Аз љумла, ќайд гардидааст, 

ки интиќоли маблағҳои пулӣ ба кишвар дар таносуб бо ММД зиёда аз 
40 фоизро ташкил медињад ва њамасола на кам аз 600 њазор нафар 

шањрвандони Тољикистон ба муњољирати мењнатї ҷалб мегарданд. Дар 
мавриди муњољирати мењнатї масъалаи бадшавии мушкилоти иљтимої 
дар оилањои муњољирон, ки дар кишвар боќї мемонанд, зуњури падидаи 
иљтимоии “оилаи муњољирон” ва “кўдакони овора” махсусан зикр 
ёфтааст[4]. 

Дар шароити Тољикистон бо шарти фаъолияти аќалан ду басти 
корї њамаи муњољирони аз љумњурї берунраванда метавонистанд дар 
худи љумњурї љои кор пайдо кунанд ва Тољикистон ба ќуввањои 
иловагии мењнатї муњтољ мешуд. Вале айни њол, шумораи муњољирон 
кам намешавад ва нишондињандањои расмии бекорї меафзоянд, 
шумораи љойњои холии пешнињодшавандаи корї ба он мувофиќ 
намеафзояд. 

Дар шароити Тољикистони имрўза, ки дар бозори дохилї 
таъминот бо кор ва шуѓл ба рушди демографї муфовиќ нест, яке аз 
роњњои ба фаъолият љалб шудани ањолии синну соли корї ин ба 
муњољират рафтан мебошад. Дар замони шўравї муњољирати корї дар 
шароити Тољикистон тамоюли дуљониба дошт, ки њам шањрвандон ба 
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дигар минтаќањои ИЉШС ба кор мерафтанд ва њам аз дигар 
минтаќањои Шӯравї мутахассисон ба Тољикистон меомаданд. Аммо 
дар шароити имрўза муњољирати мењнатї аксаран самти яктарафа 
дошта, бештари њолат шањрвандони Тољикистон ба хориљ аз кишвар 
мераванд.  

Дар шароити имрўза муњољирати мењнатї ба яке аз омилњои 
наљоти миллат ва давлатдории мо табдил ёфтааст. Аз ин рў, зарур аст, 
сари масъалаи муњољират дар Тољикистон дар даврони соњибистиќлолї 
таваљљуњ шавад ва љињатњои мухталифи он мавриди омўзиш ва баррасї 
ќарор гирад. Зикр намудан зарур аст, ки падидаи муњољирати мењнатї 
дар шароити Тољикистони имрўза њам љињатњои хуб ва њам љињатњои 
манфии худро дорад, ки албатта дар рушди демографї ва таносуби 
демографии кишвар бетаъсир буда наметавонад.      
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БИБЛИОТЕКА – ХРАНИТЕЛЬНИЦА  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
После обретения независимости во всех сферах общественной 

жизни Республике Таджикистан, в том числе в культурно-
просветительных учреждениях наблюдались трансформационные 
(перестроечные, преобразовательные) процессы, которые протекали в 
условиях переходного периода.   

Государственный суверенитет требовал, чтобы в республике 
велась взвешенная государственная политика в сфере культуры, 
образования и науки. Для полноценной реализации мероприятий по 
стабилизацию общества необходимо было добиться синтеза и 
обобщения опыта развития всех отраслей сферы культуры с учетом 

http://www.mmk.tj/


243 

местной специфики. В условиях государственной независимости и 
перехода к рыночным отношениям в общественном бытие особое 
внимание акцентировалось на коммерческое составляющее.   В 
культурной политике государства цели и задачи стали уже иными. В 
период строительства социализма целью было воспитывать в 
гражданах дух коллективизма, индивид был подчинен обществу. В 
постсоветское время во главу угла было поставлено формирование 
свободной и предприимчивой личности, ориентирующейся на 
общечеловеческие и нравственные ценности. 

Перед учеными историками, культуроведами, философами 
стояла задача исследовать проблемы истории развития культурно-
просветительных учреждений и существенный рост, в 
рассматриваемое время, негативных тенденций во всех сферах 
культурной жизни нашей страны.    

Для Таджикистана тяжелыми были первые десятилетия 
независимости, когда страну охватила политический и 
экономический кризис, связанная с гражданской войной. Кризис 
имел в своей основе не только материальную составляющую, но и 
моральную. В обществе наблюдалась утрата прежних 
социалистических идеалов, которая привела к падению нравов, 
дефициту духовности. На общество негативно повлияли некоторые 
ценности   массовой культуры, дешевой поп-музыки, худших 
произведений западной киноиндустрии, пропагандирующей насилие 
и сексуальную распущенность. Несмотря на то, что сфера культуры 
недостаточно финансировалась, постепенно начались тенденции 
положительного характера. Этому способствовала политика 
деидеологизация, демократизация общественно-политической жизни, 
которая способствовала освобождению общественного сознания от 
догм существующих стереотипов. Возрождение духовной культуры 
таджикского народа являлась первостепенной задачей руководства 
республики.  

С начала XXI  века в деятельности библиотек республики 
также быстрыми темпами стали происходить изменения. Библиотеки, 
являясь социальным институтом, как хранительницы печатного 
слова, культурного наследия, запечатленного в рукописных и 
печатных изданиях постепенно   переходили на путь быстрого 
обобщения и осмысления трансформаций   на пути к 
информационному обществу и экономике знаний в соответствии с 
потребностями общества.    

 Как мы знаем, Централизованная библиотечная система 
(ЦБС)г. Худжанда была организована в 1976 году в результате 
объединения шести мелких библиотек, к 1994 году объединял 9 
библиотек и имел фонд 173 тыс. экз. книг.  В последующие годы фонд 
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библиотек ЦБС г.Худжанда составила: в 2005 году - 151644 экз. книг, 
в 2010 – 138114 экз. книг.  Областная детская библиотека образована 
в 1976 году. Книжный фонд на 1 июля 1998 г. составлял 60762 экз. 
Ежегодно обслуживает более 50 тыс. читателей, имеет 2 читальных 
зала, 3 отдела: комплектования, для дошкольников и учащихся 1-4-х 
классов и для среднего и старшего школьного возраста. Областная 
детская библиотека – это научно-методический и организационный 
центр области по пропаганде книг для детей и юношества. На 1 
января 1998 года в ней работало 7 сотрудников. 

 Рост экономических показателей в Таджикистане, начавшийся 
с 1999 г., увеличение государственных затрат на образование, науку, 
здравоохранение, культурно-просветительную сферу, литературу и 
искусство способствовали еще большему их оживлению. Ситуация 
была тяжелой, более половины культурно-просветительских 
учреждений, в т.ч. библиотеки находились в плачевном состоянии, 
т.е. нуждались либо в капитальном ремонте, либо находились в 
аварийном состоянии.  

Если отметить деятельность библиотек республики, тогда 
бросается в глаза проблема комплектования книжных фондов. 
Действительно, уровень комплектования книжно-журнальных 
фондов и их качество не удовлетворяло современные 
информационные потребности. Изучение состава и использования 
фондов показало, что фонды  в основной своей массе содержат много 
устаревшей литературы, в то же время часто спрашиваемая 
литература стала ветхой, а заменить её не было возможности. 
Скудное комплектование неизбежно вело к увеличению числа 
отказов. Их анализ показал, что не хватает литературы по экономике, 
юриспруденции, политологии. Устарела также литература по 
технике, медицине, сельскому хозяйству. Крайне необходима 
художественная литература краеведческого содержания. Отказы 
поступают на литературу и в периодике по современным отраслям 
наук и знаний. 

 В библиотеках не хватало профессиональных и 
специализированных кадров. Большинство работников библиотек 
имели среднее общеобразовательное  образование. В библиотеках 
наблюдалась неправильный выбор или принятие на работу 
профессионально неподготовленного человека.   

Кризисное состояние библиотечного дела в республике в 
значительной мере было связано с отсутствием подготовки и 
повышения квалификации библиотечных работников.  Более 50 
процентов работников библиотек не имеют специального 
библиотечного образования, часть библиотекарей, особенно на селе, 
имеют общее среднее образование. Высока текучесть кадров в 
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массовых библиотеках из-за низкой заработной платы и 
неблагоприятных условий труда, отсутствия стимулов и социальной 
защищенности библиотекарей. Следующий пример поможет 
проиллюстрировать проблему кадров в библиотеках. В Худжандской 
областной публичной библиотеке им. Т.Асири по отчету за 2005 год 
указано 85 работников, 32 из которых имеют высшее  образование, 10 
– неполное высшее, 18 – среднее библиотечное образование. В числе 
работников библиотеки – 3 кандидата наук, 1 заслуженный деятель 
культуры и 12 человек удостоены почетного знака «Отличник 
культуры Таджикистана». Даже в библиотеке областного уровня, 
являющейся методическим центром по отношению к массовым 
библиотекам области, относящейся к универсальным 
многоотраслевым научным библиотекам, нет ни одного специалиста 
с высшим библиотечным образованием, тем более нет специалиста, 
имеющего ученую степень в области библиотечной деятельности. 
      В республике особое внимание придается библиотечному 
образованию и повышению профессиональной подготовки 
библиотекарей. Методические центры разных уровней 
предпринимали попытки повысить квалификацию библиотекарей. 
Впервые в стране специалисты Национальной библиотеки 
Таджикистана им. Фирдоуси приступили к организации курсов 
повышения квалификации для работников сельских библиотек. На 
первом этапе этим мероприятием были охвачены библиотекари 
Хатлонской области. Национальной библиотекой проведение этих 
курсов осуществлялась на регулярной основе. Первыми такие курсы 
прошли библиотекари Пянджского района. Тематика этих занятий 
была разнообразной и исходила из практической деятельности 
сельских библиотекарей. Она включала в себя вопросы 
комплектования и сохранности книжных фондов, изучение интересов 
сельских читателей, планирование работы и составление отчетов, 
внедрение новых библиотечных услуг с использованием новых 
компьютерных технологий в работе библиотек. 
    Выездные семинары-тренинги проводила также областная 
публичная библиотека им. Т.Асири города Худжанда. Специалисты 
этой библиотеки выезжали в центральные районные библиотеки с 
подготовленной программой, и на местах проводили практические 
занятия и лекции с целью повышения квалификации работников 
районных ЦБС.    Были  проведены семинары на темы:  «Организация  
и  проведение  массовых  мероприятий  для  широкого круга 
читателей» (районы  Спитамен,   Дж. Расулов,  город Кайраккум);    
«Ведение  библиотечной  документации»  (район Ашт,  города 
Чкаловск  и  Табошар);  «Организация и ведение  каталогов»,  
«Организация  справочно – библиографической работы»  
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(Айнинский  район,  города Пенджикент и Истаравшан).   
Комплектование и сохранность  книжного фонда -  были основной 
темой  семинара  для ЦБС районов  Б.Гафурова, Спитамен,  Горная 
Матча.  С  целью обучения качественной  организации и  проведению  
массовых  мероприятий  научно – методическим и справочно-
библиографическим отделами Областной публичной библиотеки им. 
Т.Асири подготовлены  пособия,  такие,  как:  «Пайвандгари наслњо»  
(90– летию Мухаммада Осими),   «Новые информационные 
технологии  в  деятельности  методистов городских  и районных  
библиотек», «Календарь знаменательных и памятных дат на 
(определенный) год».    
     Рекомендательные письма  «Годовые планы  и отчёты»,  
«Организация бесед, книжных выставок,  презентаций  новых  
поступлений  и  информационные  технологии »    были отправлены  
во все библиотеки городов  и  районов  области.  

  Одним из способов решения проблемы адаптации 
библиотекарей к современным информационным условиям, 
расширения диапазона знаний,  могло бы послужить созданию 
тренинг-центра по обучению библиотекарей сельской местности на 
базе Областной публичной библиотеки им. Т.Асири города 
Худжанда. Опыт учебы библиотекарей в виде проведения 
семинарских занятий и библиотечных уроков существовал в 
центральной городской библиотеке (ЦГБ) города Худжанда. Занятия 
проводились заведующей методико-библиографическим отделом 
Черновой Г. А. для библиотекарей отделов и филиалов своей ЦБС, а 
также несколько занятий было проведено для библиотекарей других 
систем и ведомств города Худжанда. 

В годы обретения и становления независимости Республики 
Таджикистан библиотека переживала нелегкие времена, и 
пополнение фонда сократилось до минимума из-за отсутствия 
областного финансирования. 

 
Выделение денежных средств на комплектование Областной 

публичной библиотеки им. Т.Асири г.Худжанда 
 

Источники 
комплектования 

1991 
 

1992 1993 1994 1995 1996 

Бибколлектор 16300.00 75048.22 1484622305 380000 206000 12600 
Союзпечать 10849.23 65926.00 16648200322 2755с. 21248 44887 

Кн.палата 4374.00 74795.00 - - - - 
Кн.магазин 378.00 - - - - - 
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Источники 
комплектования 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Бибколлектор - -     
Таджикматбуот 
(подписка на 
газеты, журн.)  

44887 - 800000 2000000 300000 5000 

Китоб    100000 500000 2000000  

 
Источники 
комплектования 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Китоб - - - - - 10000с. 

Таджикматбуот 
(подписка на 
газеты, журн.) 

3100 3453с.69д. 5411с.43д. 7000 с. 6900 с. 6350 с. 

(Данные для таблицы предоставлены отделом комплектования Областной 
публичной библиотеки им. Т.Асири). 

   
  Книжный рынок Таджикистана предлагал некоторый 
ассортимент книг. По сравнению с книжным рынком десятилетней 
давности он, конечно, расширился. Ассортимент книг, если даже и 
незначительно, но возрос. Однако большинство библиотек не в 
состоянии были комплектовать свои фонды на должном уровне. 
Произошло резкое увеличение разрыва между потребностями 
читательской аудитории и возможностями библиотек эти 
потребности удовлетворить. Главное препятствие на пути 
комплектования – недостаточное финансирование. Одним из средств 
повышения надежности финансирования является наличие 
достоверной информации о потребностях библиотеки в том или ином 
объеме средств, необходимых для комплектования. Такую 
информацию дают, в частности, расчеты, в которых используются 
нормативы финансирования или методики, рекомендованные 
методическими центрами. 
          Анализ деятельности библиотек показывает, что ежегодно в 
фонде средней массовой библиотеки в результате интенсивного 
использования читателями физически приходили в негодность 
определенная часть фонда. Число ветхих экземпляров документов, 
подлежат ежегодному списанию  и, соответственно, замене 
(амортизации).    

В библиотеках слабо была поставлена работа по 
комплектованию фондов библиотек. Уровень комплектования мало 
соответствовал нормативам, разработанным Российской 
национальной библиотекой. К сожалению, до настоящего времени в 
РТ не разработаны свои нормативы на пополнение фондов. 
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Общая задача, решаемая комплектатором, состоял в 
определении объема денежных средств, необходимых для 
приобретения литературы в планируемом году. В расчете объема 
средств, необходимых для текущего комплектования на планируемый 
период  включались данные о количестве литературы, 
недоукомплектованной в предыдущие годы. 

Но, для того, чтобы определить сумму денег, требовалсь не 
только знать, сколько литературы придется покупать, но и какова 
ожидаемая цена документов, которые выйдут в свет. Комплектатор  
прогнозировал среднюю цену документов по опыту комплектования, 
с поправкой на некоторую динамику. 
     Решением  Правительства Республики Таджикистан  от  2 июля  
2005г. № 238 утверждена Государственная Программа развития 
библиотечного дела в Республике Таджикистан на 2006 -2015 годы, 
которая включает также  Перспективный план  развития  
библиотечной деятельности  на 2006-2015годы.  В числе 
первоочередных задач Программы выдвигается задача  
формирования и совершенствования библиотечно-информационных 
фондов. 
      Формирование библиотечных фондов требовал от библиотекаря 
точного знания задач, стоящих в данное время перед библиотекой, а 
также постоянного изучения контингента пользователей, их 
потребностей, интересов, литературных вкусов, установок, мотивов 
обращения к документам. В научной литературе можно встретить 
несколько определений процесса формирования библиотечных 
фондов. В учебнике Ю.Н.Столярова «Библиотечный фонд» дается 
следующее определение:  «Под формированием понимают создание, 
постоянное развитие библиотечного фонда и поддержание его в 
рабочем состоянии». Понятие «формирование библиотечного фонда» 
было сформулировано в конце 1960-х годов для обозначения всех 
технологических процессов по превращению документов в 
систематизированное собрание, т.е. в библиотечный фонд. Оно 
сыграло большую роль в системном видении библиотечного фонда, в 
создании целостного учения о библиотечном фонде.  В 
библиотековедении понятию «формирование библиотечного фонда» 
дается более емкое определение: «Совокупность процессов, 
направленных на создание и развитие библиотечного фонда, состоит 
из комплектования, организации и управления фондом, а также 
исключения произведений печати и других материалов; зависит от 
вида библиотеки, состава, численности и интересов читателей, от 
выпуска читательской продукции развития информационных 
потребностей науки и производства». 
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ТАЙЁРКУНИИ КАДРҲОИ ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚ ВА 

НАҚШИ ОНҲО ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАДАНИЯТИ 

ИСТЕҲСОЛОТ 
 

Баъд аз бо ғалаба анҷомёбии Ҷанги Бузурги Ватанӣ кадрҳои 

колхозии ноҳияҳои Тоҷикистони Шимолӣ асосан аз ҳисоби 

ҷанговароне, ки аз муҳорибаҳо баргашта  буданд, пурра гардиданд. 

Бо сабаби он ки норасоии кадр на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар 

тамоми мамлакат ба назар мерасид,  аз ин лиҳоз Пленуми февралии 

соли 1947 КМ ҲКУ (б) масъалаи «Доир ба тайёркунии кадрҳои 

роҳбарикунандаи колхозҳо»-ро дида баромада, дар назди 

муассисаҳои таълимӣ ташкил намудани  мактаби  тайёркунии 

кадрҳои хоҷагии қишлоқро зарур шуморид. Дар асоси қарори 

Пленум Шӯрои вазирони Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалисии 

Тоҷикистон 17-уми августи соли 1948 қарор  қабул кард, ки дар асоси 

он мактабҳои махсуси  барои ихтисоси колхозчӣ, аграном, раисони 

колхозҳо, бригадир, фермерҳо, говҷӯшҳо ва ғайраҳо  ташкил карда 

шаванд. Кадрҳои роҳбарикунандаро барои хоҷагиҳои деҳот, инчунин 
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дар мактаби дусолаи давлатии Ленинобод оид ба тайёр намудани 

кормандони хоҷагиҳои деҳот низ тайёр менамуданд. Ҳазорон 

кормандони хоҷагии деҳот дар ин   мактаб савияи  дониши худро 

баланд намуданд; дастовардҳои навтарини агробиологии шӯравиро 

азхуд намуданд. Танҳо дар солҳои 1948-1949 аз колхозҳои Ленинобод 

дар курсҳо ва маҳфилҳои агрономи 1680- нафар аз  омӯзиш  курси 

махсус гузаштанд. Ба таҳсил беш аз 80%-и ҳайати роҳбарикунандаи 

колхозҳо ҷалб шуда буданд [1, 31].  

Ба қабули донишҷӯён дар ҳаҷми муайянкардашуда аҳамияти 

махсус дода мешуд. Чунончӣ, ба мактаби механизатсияи Ленинобод 

соли 1947 аз вилояти Ленинобод барои таҳсил ба ҷои 140 нафар 45 

нафар омаданд. Моҳи октябри соли 1948 МТС-и Нов ба мактаби 

МТС-и Ленинобод аз ҳисоби механикҳо-комбайнронҳо, ронандагон, 
тракторчиён 10 нафарро ба сафари хизматӣ фиристод. Ба курси 

тайёркунии тракторчиён курсантҳо аз ҳисоби васлгарон, ёрдамчиёни 

комбайнронон, машинистони техникаи хоҷагии қишлоқ, ки таҷрибаи 

ғанӣ доштанд, фиристода шуда буданд. Лекин аз 10 нафар танҳо 7 

нафар мактабро хатм намуданд. Бисёрии муҳассилин бо сабаби 

шароити вазнини маишӣ (норасоии ҳуҷраҳо барои таҳсил ва зиндагӣ, 

идрорпулии паст ва ғайра) таҳсилро тарк мекарданд. Барои ҳамин 

ҳам, барои пурра намудани теъдоди муҳассилон аксар вақт қабули  

иловагӣ гузаронидан лозим меомад, ки он ба рафти раванди таҳсил 

таъсири манфӣ мерасонид.   

Барои тайёр кардани  кадрҳои баландихтисос дар соҳаи 

механизаторӣ, зироаткорӣ ва кормандони дигар  дар назди   ҳар як 

колхоз МТС, паркҳои тракторӣ сохта, ба истифода дода шуданд [2, 
381]. 

Соли 1949 танҳо дар вилояти Ӯротеппа дар курсҳои 

кӯтоҳмуддати хоҷагии қишлоқи назди МТС 1650 нафар – мудирони 

фермаҳои чорводорӣ, бригадирҳо, табелчиён, санитарҳо байторон, 

говҷӯшҳо ва ғайраҳо хонда таълим гирифтанд. Соли 1948 дар 

курсҳои  2-5-моҳа аз вилояти Ленинобод 10 ҳазор нафар бригадирони 

пахтакорӣ, бригадаҳо ва сардорони звеноҳо оид ба  соҳаи кишти 

тамокупарварӣ, шудгоркунии тухмпошӣ, ҳисобчиён, табелчиён, 

говҷӯшон, чӯпонон ва дигар мутахассисон  аз курси махсуси омӯзишӣ 
гузаштанд.  

Дар ибтидои солҳои 50 асри XX ҳайати роҳбарикунандаи  

хоҷагиҳои деҳот дар Шимоли Тоҷикистон  хеле беҳтар гардид. 

Масалан, моҳи марти соли 1951 90% раисони колхозҳои  

муттаҳидгаштаи  вилояти Ленинобод аз ҳисоби раисони колхозҳои 

пештара, ки  солҳои тӯлонӣ  дар амал санҷида шуда буданд, ба 
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вазифа таъин гардиданд ва танҳо 10%  онҳо аз нав интихоб карда 

шуданд. Ҳанӯз дар солҳои мудҳиши Ҷанги Бузурги Ватанӣ  устоди 

пахтаи тоҷик  Энаҷон Бойматоваро ба вазифаи роҳбари яке аз 

бригадаи колхози пахтакори ноҳияи Конибодом –  пешниҳод гардида 

буд.  Бригадаи Э.Бойматова сар то сари  Тоҷикистон шуҳрати 

овозадор дошт.  Дар давоми 15 соли фаъолияти меҳнатиаш ин зани 

баҳодури саҳро мавсиме набуд, ки бригадаи ӯ ба ҳисоби миёна аз ҳар  

як гектар то  30 сентнер кам пахта рӯёнида бошад.  Аз   ин лиҳоз, 

Ҳукумати Шӯравӣ  ин зани меҳнатқаринро  баҳри   меҳнати 

шарфмандонааш  бо ду ордени Ленин, ордени “Байроқи  Сурхи 

Меҳнат”, ордени «Нишони Фахрӣ» ва якчанд  медалҳои Иттифоқи 

Шӯравӣ мукофотонид. Ба шарофати  50-солагии Рӯзи байналхалқии 

занон Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС Энаҷон Бойматоваро  бо 

унвони  “Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ “ сарфароз гардониданд  
[3, 31].  

Барқарорсозӣ ва рушди минбаъдаи хоҷагии халқ барои 

болоравии дараҷаи зисту зиндагонии оммаи меҳнаткаш шароитҳои 

мусоид фароҳам овард. Болоравии истеҳсолоти хоҷагии деҳот, 

маҳсулнокии меҳнат ва қиматшавии нархи хариди нахи пахта, 

гандум, гӯшт, сабзавот, мева ва ғайра ба хеле зиёдшавии даромади 

меҳнаткашони деҳот мусоидат намуд. Музди меҳнати колхозчиён дар 

ин давра 4,2 маротиба афзуда, аз рӯи миқдор ба музди меҳнати 
коргарон ва хизматчиён наздик гардид. 

Хусусияти хоси давраи таҳқиқшаванда дар колхозҳо бурдани 

мубориза барои нигоҳдории рӯзи меҳнатӣ, роҳ надодан  ба  

исрофкорӣ, барои эҳтиёҷоти аз истеҳсолот берун сарф кардан, ба 

ҳисоб меравад. Чунончи, агар дар колхози ба номи  Микояни ноҳияи 

Хуҷанд дар соли 1953 21,3% колхозчиёни қобили меҳнат дар як сол 

200 рӯзи корӣ кор мекарда бошанд, соли 1954 шумораи онҳо то 15% 

кам шуда, шумораи колхозчиёни беш аз 200 рӯзи корӣ кор мекарда 
баръакс аз 78% то 86% зиёд шуд [4, 183] . 

Тартиботи тақсими даромад аз рӯи ҳисоби рӯзи корӣ, на аз рӯи 

ҳосилнокӣ, ки пештар амал мекард, баъзан вақт ба он оварда 

мерасонд, ки бригадаҳо ва звеноҳои хуб коркарда, рӯзи кориро 

сермаҳсул истифода намуда, даромади камтар мегирифтанд, гарчанде 

онҳо назар ба бригадаҳо ва звеноҳои ҳосили паст рӯёнида ва рӯзи 

кориро каммаҳсул истифода бурда, ҳосили баланд мерӯёниданд.  

Аксар оилаҳои колхозчиён, ки дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона 

ширкат меварзиданд, даромадҳои калон мегирифтанд. Аз колхози ба 

номи Коминтерни ноҳияи Нов колхозчи Назаров Д.   аъзоёни  

оилааш, ки  иборат аз 6 нафар қобили меҳнатро ташкил медоданд, 



252 

соли 1970 ба як  рӯзи меҳнати кор кардааш 63 ҳ. сӯм ва 5,9 тонна 

гандум гирифтанд. Сол аз сол даромади колхозҳо зиёд мешуданд. 

Масалан, дар ноҳияи Ленинобод солҳои панҷсолаи панҷум даромади 

миёна ба миллионҳо  сӯм зиёд мешуд. Чунончӣ, колхози Москваи 

ноҳияи Хуҷанд агар дар соли 1951 8 млн. рубл даромад ба даст 
оварда бошад, дар соли 1956 беш аз 12,5 млн. рубл даромад ба даст 

овардааст.  Колхоз барои ҳар як рӯзи корӣ 27 рубли пул ва 3,5 кг 

гандум супоридааст. Колхози ба номи Ленини ноҳияи Исфисор дар 
соли 1953 23 млн. рубл даромад гирифтааст, ки аз он 8 млн.  тоннаш 

подоши илова барои ҳосилнокии баланди пахта буд. Колхозчиён 

барои рӯзи корӣ 20 рубли пул ва 3,5 кг гандум мегирифтанд [5, 460]. 

Барои истироҳати колхозчиён колхозҳо ғамхории калон зоҳир 

намуданд. Онҳо аз хонаҳои истироҳатӣ ва осоишгоҳҳои ҷумҳуриявӣ 

ва марказӣ роҳхат харидорӣ менамуданд. Колхози «Коммунизм»-и 

ноҳияи Ӯротеппа дар соли 1956 ба маблағи 24 000 рубл дар хонаҳои 

истироҳат, курортҳо, санаторияҳо роҳхат харидори намуд. Яке аз 

колхозҳои ноҳияи Нов ба маблағи 17 ҳ. сӯм, колхози Микояни 

ноҳияи Исфисор ба маблағи 10  000 рубл  роҳхат дастрас намуданд. 

Чораҳои пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурӣ оиди сохтмони манзил 

дар деҳоти ҷумҳурӣ яке аз иқдомҳои беҳтарини он давр ба шумор 
мерафт.  

 Дар сохтмони манзили истиқоматӣ барои колхозчиён махсусан 

артелҳои хоҷагии деҳоти ноҳияи Хуҷанд ба нишондиҳандаҳои хуб 

сазовор шуданд. Дар ин ҷо танҳо дар давоми соли 1957 176 нафар 

колхозчиён соҳиби манзили нав гардиданд, ки дар он давра ин 

нишондиҳандаи хеле баланд ҳисоб мешуд [6, 115]. 

Дар баробари сохтмони хонаҳои истиқоматӣ дар колхозҳо 

сохтмони иншоотҳои  хоҷагидорӣ ва фарҳангӣ-маишӣ вусъат дода 

шуда буд. Хонаҳои фарҳанг, мактабҳо, боғчаҳои бачагона, мағозаҳои 

нав, ҳаммом, говхона, хукхона ва ғайра сохта мешуданд. Колхозҳои 

ноҳияи Ленинобод барои сохтмони иншоотҳои истеҳсолӣ ва 

фарҳангӣ-маишӣ дар соли 1956 дар маҷмуъ, 22 млн сӯм ҷудо 
намуданд. 

Ҳамин тариқ, ба хулоса омадан мумкин аст, ки тадбирҳои аз 

тарафи ҳизб ва Ҳукумати Тоҷикстон  дар соҳаи сохтмони колхозӣ, 

тайёрнамоии кадрҳои роҳбарикунанда ва кадрҳои техникии 

ихтисосҳои серталаб барои хоҷагии қишлоқ пеш гирифта шуда буд, 

яке аз омилҳои амалигардонӣ гардид ва дар мустаҳкамнамоии 

колхозҳо ва рушди маданияти заминдорӣ нақши муҳим бозидааст. 
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АКАДЕМИК БОБОҶОН ҒАФУРОВ ВА ИНКИШОФИ 

МАКТАБҲОИ ОЛӢ 
 

Њаёти одамони бузурги халқу миллат зеби таърих аст. Дар сафи 

чунин шахсони бузург одамони бонуфуз ва шуҳратманди мо, ки 

зиндагии наҷибу дурахшон доранду номи онҳо, дар таърихи илми 

ҷаҳонӣ абадан сабт ёфтааст, аллома Бобоҷон Ғафуров меистад. 

Фаъолияти  илмӣ ва ҷамъиятию  сиёсии академик  Бобоҷон 

Ғафуров ҳамчун сарвари сиёсӣ, муаррих, созмондеҳи моҳири илму 

маориф, дар таҷаммуи нерӯҳои созандаю ақлонӣ, дар эҷод ва бунёди 

иқтисодиёт ва маънавиёти ҷомеаи Тоҷикистон  нақши басо калон 

бозида, солҳои сарвари аввали сиёсии ҷумҳурӣ буданаш талош 

варзид, ки  Тоҷикистон бо як кишвари  нисбатан тараққикарда дар 

Шарқ табдил ёбад[1,С.58-65]. 

Академик Бобоҷон Ғафуров дар кори тайёр кардани кадрҳои 

илмӣ, инкишофи илми таърихшиносӣ  дар Тоҷикистон таваҷҷуҳи 

зиёд  медод ва ташаккулу ривоҷи ин илм дар  ҷумҳурӣ бо номи ӯ сахт 

марбут аст. Самти асосии фаъолияти илмии академик Бобоҷон 
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Ғафуров ба таҳқиқи амиқи таърихи қадимаи халқи тоҷик ва 

офаридани таълифоти ҷамъбастӣ роҷеъ бо он равона гардидааст. 

Академик Бобоҷон Ғафуров шогирдони зиёдеро дар ин самт 
тарбия намудааст, ки акдемикон Н.Неъматов, А. Мухторов, Б. 

Искандаров, Р.Масов, профессорон Г.Ҳайдаров, Х.Холҷураев, 

Ш.Ахмедов аз зумраи онҳо мебошанд. Ӯ чун мураббӣ ва устоди 

ғамхор ба шогирдони сершумори худ беҳтарин сифатҳои инсонӣ 

хоксорӣ, меҳнатдӯстӣ, садоқат ва некбиниро омӯзонидааст. 

Бобоҷон Ғафуров дар соҳаи илму фарҳанг, санъат ва маориф 

эътибори калон медод. Маҳз бо ташаббус ва талошҳои академик 

Бобоҷон Ғафуров Университети давлатии Тоҷикистон (1948) 

Академияи Илмҳои РСС Тоҷикистон  (1951)  таъсис ёфтанд.  

Моҳи марти соли 1947 бо пешниҳоди котиби якуми КМ ПК (б) 

Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров ва раиси Совети Вазирони республика 

Ҷаббор  Расулов Совети Вазирони СССР  дар бораи таъсиси 

Университети давлатии Тоҷикистон қарор қабул намуд. 

Бобоҷон Ғафуров дар соҳаи илму фарҳанг, санъат ва маориф 

эътибори калон медоданд. Бо дастгирии Бобоҷон Ғафуров 

муасисаҳои илмӣ ташкил ёфтанд, ки ин  комёбии ташкилёбии 

Донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро зиёиёни кишвар пешрафти 

маданию фарҳангии халқу миллат медонанд. 

Рӯзҳои аввали таъсиси университетро, яке аз ветеранҳои 

сохтмони мадании республика, академики АИ РСС Тоҷикистон, 
муаррихи намоён, аввалин ректори Университети давлатии 

Тоҷикистои, 3ариф Шарипович Раҷабов чунин ёдовар мешавад: 

«Мо ҳамсафон ва дӯстони академик Бобоҷон Ғафуров ӯро ҳамчун 

коммунисти шуълавар, олим ва ташкилотчии соҳибистеъдод 

мешинохтем...Дар ҳалли вазифаҳои муҳим ба мо ташкилотҳои 

партиявӣ ва советӣ кӯмаки зиёд карданд ва тамоми ин корҳо бо 

иштироки бевоситаи Бобоҷон Ғафуров ва Ҷаббор  Расулов ба амал 

татбиқ мешуданд. Онҳо аз вазъи корҳои мо пурсон мешуданд ва ба 

мо ҳарҷониба ёрӣ мерасониданд» [3,С.202]. 

Аз соли 1956 дар рӯзгори академик Бобоҷон Ғафуров 

марҳилаҳои нав оғоз мегардад.  Академик  Бобоҷон Ғафуров  

фаъолияти тадқиқотӣ ва илми-ташкилотчигии хешро ғолибан ба 

шарқшиносӣ мебахшад.Дар миёнаи солҳои 50-ум дар таърихи 

шарқшиносӣ марҳилаи сифатан нав шуруъ гардид. Ҳаёт масълаи ба 

тарзу услуби нав ташкил намудани тамоми корҳои шарқшиносиро 

дар мамлакат, комилан таъғйир додан ва самти корҳои тадқиқотӣ, ба 

таври  қатъӣ рӯ овардан ба омӯзиши масъалаҳои Шарқи имрӯзаро ба 
миён гузошт.  
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Аллома  Бобоҷон Ғафуров маҳз дар чунин як шароити бисёр 

душвор ва масъулиятнок моҳи июни соли 1956 директори Институти 

шарқшиносии Академияи илмҳои СССР  таъин шуданд.  

Марҳилаҳои сифатан нав дар инкишофи илми шарқшиносӣ оғоз 
гардид ва ин бо шарофати фаъолияти ташкилотчигии аллома  

Бобоҷон Ғафуров ба амал омад. 

Аллома  Бобоҷон Ғафуров дар институт як қатор шуъбаҳо ва 

бахшҳои нав ба монанди шуъбаи Осиёи Ҷанубу Шарқӣ ташкил карда 

шуд, ки фаъолияти ӯ  барои таъмини таҳқиқи амиқ ва ҳамаҷонибаи 

маҷмуи масъалаҳои таърих, фарҳанг, иктисодиёт, забон ва адабиёти 

мамлакатҳои Осиё ва Африко равона шуда буданд.Ба кори институт 

олимони намоёни марказҳои гуногуни шарқшиносӣ ҷалб карда шуда, 

сафи кормандони институт аз ҷиҳати сифат ва шумора хеле афзуд. 

Дар як вақт марказҳои нави шарқшиносӣ ва мактабҳои олӣ на 

танҳо дар шаҳрҳои марказӣ (Маскав, Ленинград), инчунин дар 

республикаҳои иттифоқӣ низ таъсис ёфтанд, Бо ташаббус ва кӯмаки 

аллома Бобоҷон Ғафуров марказҳои шарқшиносӣ дар Арманистон, 

Гурҷистон, Озарбойҷон ташкил шуданд. 

Соли 1973 конгресси XXIX байналхалқии ховаршиносон, ки дар 

Париж баргузор гардид, академик Бобоҷон Ғафуров дар ухда дошт, 

дар ин конгресс доир ба масълаҳои ниҳоят мураккаб ва печида –

пайдоиши ориёӣ маърӯза намояд. Академик Бобоҷон Ғафуров 

ҳамчун Президенти Ассосиатсияи байналхалқӣ оид ба омӯзиши 

тамаддуни Осиёи Марказӣ дар кори бомуваффақият иҷро гардидани 

лоиҳаи Юнеско «Шарқ-Ғарб» ва «Омӯхтани тамаддуни Осиёи 

Марказӣ» саҳми бузург гузоштааст.  
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ТАЪРИХИ ИСТИХРОҶИ КАНДАНИҲОИ ФОИДАНОК  

ДАР КӮҲҲОИ ИСФАРА 
 

Дар асрҳои ХVIII ва XIX чун дигар соҳаҳои хоҷагии қишлоқ 

соҳаи кӯҳкорӣ ва истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ, яке аз соҳаҳои 

пешрафтаи Осиёи Миёна ба ҳисоб мерафт. Дар бораи истихроҷи 

маъданҳои кӯҳӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ маълумотҳо хеле кам 

мебошанд. Аз адабиёти илмӣ ва асарҳои олимони асрҳои миёна 

бармеояд, ки олимон танҳо маълумотҳои умумӣ овардаанд. 

Истихроҷи канданиҳои фоиданок яке аз соҳаҳои даромадноки ҳамаи 

замонҳо ба ҳисоб рафта, ба давлат ва халқ фоидаи калон мерасонад. 

Дар ин бобат Президенти мамлакат дар Паёми худ чунин мегӯянд: 

“Истеҳсолоти саноатӣ пешбарандаи иқтисоди миллӣ, 

таъминкунандаи шуғли аҳолӣ, сарчашмаи даромади буҷети давлатӣ 

ва дар маҷмуъ, омили муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ 
мебошад”[5, с.2].  

Маъданҳои кӯҳӣ дар минтақаи Фарғона хеле зиёд мебошад. Дар 

бораи ин манбаъҳои фоиданок якчанд маълумотҳои 

ҷуғрофишиносон, таърихнависони давраи асри миёна ва олимони 

муосир маълумотҳои муҳим овардаанд. Чун дигар соҳаҳои хоҷагии 

қишлоқ истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ дар Осиёи Миёна таърихи 

ҳазорсола дорад[3, с.3-4]. 

Географи араб Ибни Ҳавкал навиштааст, ки дар Уструшон, яъне 

Истаравшани имрӯза дар қарибии шаҳри Марсманда ва рустоки 

Минк оҳан истеҳсол карда мешуд. Маҳсулоти ин кон на фақат 

эҳтиёҷиёти Фарғонаро таъмин мекард, балки ба Хуросону Ироқ ҳам 

кашонда мешуд[3, с. 21]. Аз рӯи ин маълумотҳо ба хулосае омадан 

мумкин, ки дар ҳақиқат дар асрҳои миёна, дар Тоҷикистон мисли 

дигар минтақаҳо истихроҷ ва коркарди маъдан хеле тараққӣ 
кардааст. 

Дар китоби «Ҳудуд-ул-олам» гуфта мешавад, ки ҳар сол дар 

Марсманда бозори калоне мешуд ва аз ҳамон ҷо ба гирду атроф ашёи 

оҳан паҳн мегашт [2, с.346]. 

Яке аз машҳуртарин муаррихи араб ал-Истахрӣ дар бораи кони 
ангишти Исфара маълумот овардааст. Муаррихи араб дар Исфара 

будани конҳои калони ангишт қайд карда менависад, ки он ҷо кӯҳе 

ҳаст аз санги сиёҳ ва он санги сиёҳ мисли ангишт месӯзад. Дар ин 
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бора дигар олими араб ибни Ҳавкал чунин маълумот медиҳад: 

«Кӯҳҳои Исфара сиёҳ буда, ҳамеша оташафрӯз аст ва сокинони ин ҷо 

хокистари онро дар либосшӯӣ истифода мебурданд» [1,218]. Мавҷуд 

будани ангиштро ибни Ҳавкал дар асараш чунин шарҳ медиҳад: “Дар 

Асбара кӯҳе бо сангҳои сиёҳ  аст, ки гӯё месӯзад ва хокистари онро барои 

сафед кардани ҷомаҳо ба кор мебаранд ва низ дар он ҷо кӯҳҳои аблак аст, 

ки қисме  рангҳои гуногун дорад, баъзе  сахту қирмиз ва баъзе сахту зард 
аст” [1, 218]. 

Яке аз олимони машҳури рус Иванов П. дар бораи истифодаи 
ангишт чунин маълумот овардааст: «дар Осиёи Миёна асосан 

ангишти Исфара кор фармуда мешуд. Боқимондаҳои он аз минтақаи 

Қаромазор ёфт гардидааст. Се хӯрҷин бор 25 копеек арзиш дошт» [3, 

с.21]. Ин муаррихон қайд мекунанд, ки дар асри X дар Осиёи Миёна 

дар кори ҳарбӣ нафт бисёр истифода мешуд, масалан  ҳангоми 

муҳосираи қалъа ба даруни он зарфҳо нафт партофта, шаҳрро оташ 

мезаданд ва ё ҳангоми ҷанг тирҳои камонро ба нафт тар карда, оташ 
дар мегиранд ва зидди душман  равона мекарданд. Дар бораи 

маълумоти кӯраи кӯҳҳои Зарафшон экспедитсияи Искандаркӯл 

нақши муҳим бозидааст. Ин экспедитсия соли 1870 бо роҳбарии 

Абрамов А.К., ғайр аз ин дар ин гурӯҳ олим А.П. Федченко, 

тарҷумон Мирзо Абдураҳмон ва ғайраҳо, иштирок доштанд. 

Тадқиқоти М.Е.Массон, П.П.Иванов, Б.А.Литвинский, 

Ю.Ф.Буряков, Е.П.Пругер, М.А.Бубнова, ки конҳои қадимаи Осиёи 

Миёнаро мавриди пажуҳиш қарор додаанд, ба масъалаҳои умдаи 

таърихи ҷустуҷӯйи минтақаҳои сарватҳои табиӣ ва канданиҳои 

фоиданок равшанӣ андохтаанд. Маълум гардид, ки кӯҳканҳо дар он 

замон дорои малакаву маҳорати корҳои кофтуковӣ буда, бидуни роҳ 

додан ба хато ҷойҳои маҳфуз мондани маъданҳои заруриро дарёфт 

мекардаанд. Бешубҳа, гурӯҳҳои ҷустуҷӯӣ мавҷуд буданд ва онҳо дар 

кофтукови канданиҳои фоиданок тахассус доштанд. Гурӯҳи муайяни 

маъданшиносони мардумӣ дар кашфи конҳову муайян намудани 

филизот ва дигар неъматҳои табиӣ хизмат намуданд. Ҷӯяндагон 

масолеҳи конҳоро қаблан аз санҷиш гузаронида, тарзи истихроҷи 

кушод ё зеризаминиро муайян менамуданд. Онҳо вобаста ба ҳаҷми 

кор манзил ва минтақаи фаъолияти кӯҳканонро интихоб мекарданд. 

Дар баъзе ҳолатҳо чуқурии конҳо то ба 150 метр мерасид [4, с.55-56]. 

Дар кӯҳҳои Моғиён ва Киштут истирохроҷи ангишт аз солҳои 

80-уми асри XIX аз тарафи русҳо оғоз меёбад. Ангиштро асосан ба 

воситаи ароба, уштур ва хар ба Самарқанд мекашониданд [8, с.112]. 

Дар минтақаи Тоҷикистони Шимолӣ ангишт ва нафт ҳам 

истихроҷ карда мешуд. Ба ақидаи Турсунов Н. соли 1903 -1904 
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истеҳсоли саноати ангиштсанги кони Сулукта дар наздикии шаҳраки 

Исфанаи вилояти Хуҷанд оғоз ёфт [8, с.31]. 

Солҳои 1900-1910 олими рус В.Вебер тадқиқотчии геология, 

мавзеи ангишти Шӯробро омӯхтааст. Пас аз кашфиёти ин олим аз 

соли 1927 кони ангишти Шӯроб истихроҷ карда мешавад. 
Дар охири асри XIX ва аввали асри XX капитализм дар Россияи 

подшоҳӣ ба марҳалаи олӣ, марҳалаи империалистии тараққиёти худ 

қадам ниҳод. 

Капитализми навбаромади Россия ба иқтисодиёти кишвари 

Туркистон низ таъсир кард. Гарчанде ҳукумати подшоҳӣ Осиёи 

Миёнаро мисли пештара ҳамчун манбаи ашёи хоми империяи Россия 

ва ҷои фурӯши маснуоти фабрику заводҳои Россия мононданӣ буд, ба 

ҳар ҳол равнақу ривоҷи саноат, алалхусус равнақи саноати 

истихроҷи маъдан ва коркарди ашёи хом возеҳ ба назар мерасад. 

Истифодаи конҳо хеле ҷон гирифт. Аз пештара дида хеле бештар 

ангишт, нефт, металлҳои ранга ва муми табиӣ (озокерит) истихроҷ 

мешуд. Ба кор даромадани корхонаҳои коркарди нахусти ашёи хом, 

ҳамчунин истифодаи роҳҳои оҳан талаб мекард, ки самараи конҳои 

ангишт бештар шавад. Махсусан, конҳои ангишти вилоятҳои 

Самарқанду Фарғона - Сулукта, Қизилкиик, Шӯроб, Андиҷон ва 

ғайра аҳамияти калон пайдо карданд. Дар уезди Хуҷанд панҷ кони 

ангишт амал дошт - конҳои Н.А.Овсянников ва шариконаш, 

Е.М.Краузе, Петров, ворисони савдогар Иванов ва кӯҳкор Новиков. 

Ба андозаи такмили усулҳои ангиштканӣ ва ба конҳо кашидани 

роҳҳои оҳан микдори истеҳсоли ангишт ҳам меафзуд. Масалан, аз 

конҳои ангишт соли 1905 -700 пуд, соли 1907 бошад - 1 млн. 220 пуд 

ангишт истихроҷ шуд. 

Сарватҳои табиии Исфара рангоранг ва бой буда, бойигарии 

асосии он замини гилхоки ҳосилхез ва обҳои равону иқлими нармаш 

мебошад. Хоки Исфара саросар мӯлчахоки сиёҳранг буда, дар баъзе 

мавзеъҳо хоки нарми сиёҳранг ва каҳваранги зардхок низ дучор 

меояд. Дар баъзе мавзеъҳо лаълмикорӣ низ равнақ ёфта, номгузории 

баъзе аз маҳалро бо тарзу  услуби кор нисбат медиҳад, яъне Навгилем 

(Лалгем) ҳамчунин, заминҳоро бо усули сунъӣ обчарха ва қубурҳои  
махсус обшор мекарданд. 

Нисбати равнақи кишоварзӣ сайёҳи Чин Сюань Сзянь, ки соли 

629 ба водии Фарғона  ва Суғд омада, аз касбу кори мардум дидан 

кардааст, дар хотираҳои худ чунин навиштааст: “Заминаш ҳосилхез 

асту ҳосили фаровон медиҳад. Долу дарахт нағз месабзад гулу мева 

ниҳоят зиёд аст. Дар ин кишвар  аспҳои хушзот ҳастанд. Мардуми ин 

кишвар  ба мардуми кишварҳои дигар дар санъати  ҳунармандӣ 
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пешқадам мебошад. Иқлимаш нарму муътадил аст. Аҳолӣ серғайрату 

пухтакор, нотарсу далер мебошад. Тамоми халқҳои ҳамсоя дар 

хушахлоқӣ ва накӯкорӣ аз суғдиён ибрат мегирад. Подшоҳ  каси 

ҷасуру  бебок аст ва ҳамаи ноҳияҳои атроф ба вай итоат доранд”. 

Аз бозёфтҳои ба дастомадаи Сур, Ворух, Чоркӯҳ, Навгилем, 

Лаккон, ки аз хумҳои калон–калон иборат мебошад, аз он гувоҳӣ 

медиҳад, ки гузаштагони Исфара ғаллаи худро дар хумҳо ҷой 

мекарданд, ҳатто аз баъзеи онхо донаҳои меваҷот (зардолу) низ ёфт 
шуданд. 

Бино ба ахбори сайёҳи дигари Чин, чуноне ки менависад: 

“Мардуми Давон зиндагии муқимӣ дошта, бо кишоварзӣ машғул 

буданд, шолӣ ва гандум мепарвариданд, аз ангур шароби ноб 

мерехтанд ва аспҳои сершумор доштанд". Инчунин, дар Исфарамарз 

дар гузашта бо баробари кишоварзӣ, боз як қисми аҳолӣ ба касби 

чорводорӣ низ шуғл доштанд, чунки гӯшт ва пӯст яке аз ниёзҳои 

ҳаррӯзаи мардум буда, боиси бақои зиндагӣ буд. Ҳангоми ҳафриёте, 

ки дар  давоми солиёни зиёд гузаронида шуд, осорҳои зиёде, ки 

мансуб ба чорводорӣ аст, ба даст омадааст. Чунончи, соли 1979 аз 
мавзеи Лангари боло олимони бостоншинос академик Н.Неъматов ва 

А.Мирбобоев тарҳи аз оҳан рехташудаи ду сари гӯсфанд ва нишони 

гӯсфанди кӯҳӣ, ки дар халқаи мудаввари гӯшакдор ҷой дода шудааст, 

пайдо намуданд, ки ин бозёфт дар бораи амали асосии аҳли ин диёр 

ва эҳтироми некашон ба чорво ба мо дарак медиҳад. Ҳангоми 

кофтуков ҳайкалчаҳои сафолӣ бо мусаввараи гӯсфанд низ ба даст 

омадаанд, ки ҳоло як гӯшаи ''Осорхона, кадамҷои Абубакр Умар 

ибни Абдулазиз"-ро дар Чоркӯҳ зеб медиҳад. 

Аз бозёфтҳои археологие, ки ба даст омадааст, маълум мегардад, 

ки аҳли ин диёр ҳанӯз дар замонҳои кадим ба кишоварзӣ хеле 

барвақт шуғл доштанд. Ин маданияти баланди зироаткории 

тоҷикони Исфараю Сух, ки онҳо ҳамрадиф мебошанд, аз тарафи 

У.Ҷаҳонов тадқиқ карда шудаанд. Яке аз соҳаҳои муҳими ҳаёти 

иқтисоди истихроҷи оҳан нисбат ба дигар касбу ҳунар мебошад. 

Мавзеи Исфара аз канданиҳои зеризаминӣ бой буда, сокинони Осиёи 

Миёна асрори истеҳсоли маъданро бармаҳал медонистанд. Чунки 

соли 1979 аз мавзеи Исфарасой дар қатори дигар бозёфтҳо боз 

шамшери дудама(ханҷар), ки дарозиаш 257мм, бараш 45мм, дастааш 

68мм ва 50 адад рехтаҳои оҳанин ёфт шуд. Чунин бозёфт нодир буда, 

ба ханҷар-акинаки, ки дар қабилаҳои скифу сармат паҳн шуда буд, 
монанд м е б о ш а д .  

Бо назардошти бостоншиносон ханҷар ба асрҳои IV-III пеш аз 

мелод мансуб мебошад. Модоме, ки чунин бозёфт дар якчоягӣ бо 
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дигар рехтаҳои оҳанӣ ба даст омадааст, пас маълум мегардад, ки 

чунин намуди коркарди оҳани баландсифатро дар Исфара ва атрофи 
он сохтаанд. 

Аз ҳама муҳимаш он аст, ки рехтаҳои оҳание, ки ба шаклҳои 

гуногун, росткунҷаи хамида монанд, овезак дошта, ба даст омадаасту 

дорои сифати баланд буда, ҳатто занг набастааст. Ин олотҳои меҳнат 

барои коркарди асбобҳои ҳунармандӣ, санги тарозу ва овезакҳоро 

барои ҳамвор нигоҳ доштани матоъбофӣ ё гилембофӣ истифода 
бурда мешуд. 

Вақте ки ба чунин гуногуншаклии гудохтаҳои оҳан кас назар 

мекунад, бе хеҷ шубҳа гуфта метавонад, ки дар равнақи соҳаҳои 

дигари ҳунармандӣ гузаштагонамон бармаҳал ба комёбиҳои 
назаррас ноил гардидаанд.  

Ҳамчунин, хангоми ковишҳои археологие, ки солҳои 80-ум дар 

қӯрғонҳои Чоркӯҳ, Сур, Зумуррадшоҳ, Чилгазӣ сурат гирифт, 

осорҳои нодир, ба монанди сӯзанҳо, сарсӯзании   қуббадор,   

асбобҳои гигиенӣ-санитарӣ, дасткорд, ханҷар, оҳани камарбанд, 

афзоли асп, олотҳои дигари биринҷӣ, ҳайкалчаи биринҷии одам ва 

ғайраҳо ба даст омадааст. 

Кашфи оҳан имкон додааст, ки майдонҳои киштукор васеъ 

карда шуда, бешаҳоро аз дарахтон тоза намоянд, бо ибораи дигар 

кашфи оҳан дар ҳаёти гузаштагонамон чун табаддулот буд. 

Дар Осиёи Миёна ғалабаи асри оҳан,- менависад Б.Ғафуров, хеле 

барвақт ба амал омада, баъзе кишварҳои дигар, масалан Хитой дар 

ин бобат аз Осиёи Миёна чандсадсолаҳо ақиб монда буд. 

Асри аввали оҳан дар Исфара осори худро дар сурати маскани 

Лаккон, Конигут, Чоркӯҳ боқӣ гузоштааст, ки то ба рӯзҳои мо осоре 

аз маскани оҳангудозӣ дар Чоркӯҳ, дар маҳалли Лангари боло ба 

назар мерасад. Яъне, дар ин ҷойҳо хӯлаҳои маъдани гудохташуда то 

рӯзҳои мо ба таври фаровон боқӣ мондааст, ки чунин осор як гӯшаи 

осорхонаи «Тибби тоҷик»-и “Шифогоҳи Зумрад”-ро низ оро 

медиҳад. 

Бозёфтҳои Ворух, ки аз корди дароз, нӯгҳои тиру камон, ҳалқаҳо 

иборат буданд, мисол шуда метавонанд. Ангиште, ки дар қадим дар 

Шӯроб истеҳсол мешуд, дар истеҳсоли оҳан мадади калон мерасонид. 

Ҳатто дар Шӯроб зоғнӯли оҳанини дастадор пайдо гардидааст.  

Истеҳсоли оҳани аълосифатро ба Исфара, ки дар мисоли 

бозёфтҳои Исфарасой дидем, нисбат додан ҳеҷ шубҳае надорад, 

чунки дар ин сарзамин ашёи арзони ангишт мавҷуд буд. Аз рӯи 

навиштаи «Таърихи Фахриддини Муборакшоҳ” дар кӯҳҳои Исфара 

мавҷудияти нуқра, зар, фирӯза, навшодири холис исбот шудааст. 
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Шуҳрати сангҳои Осиёи Миёна дар тамоми ҷаҳон паҳн гардида 

буд. Ҳатто соли 718 Суғдиён чун тӯҳфа ба Хитой зиреҳ оварда 

буданд. Дар сарчашмаҳои қадима овардаанд, ки дар Фарғона оҳан, 

нуқра, мис, сурб, мум, сангпахта (оҳаксанг) фирӯза, навшодир ва 

ғайраро истеҳсол мекарданд. 

Муаррихи араб Ал-Истахрӣ дар Асбара «(Исфара-)-» будани   

кони калони ангиштро қайд карда менависад, ки «Он ҷо кӯҳе ҳаст аз 

санги сиёҳ ва он санги сиёҳ мисли ангишт месӯзад» [3, с.23-24]. Ҳатто, 

муаррих қайд мекунад, ки дар асри X дар Осиёи Миёна дар кори 

ҳарбӣ нафт истифода мешуд, масалан, ҳангоми муҳосираи Қалъа ба 

даруни он зарфҳои сӯзони нафт партофта, оташ мезаданд, шояд ки 

дар Пирдевак (Нафтобод)-и имрӯза нафт истеҳсол мешуд. 

Инчунин, қайд мекунад, ки конҳоро баъзан чунон калон 

мекарданд, ки барои эҳтиёт дохили онро бо тиргакҳо мустаҳкам 

мекарданд, вақте ки кон аз об пур мешуд, обро бо воситаи чархҳо ё 

корезкобӣ тоза мекарданд. Даруни конҳоро бо чароғи сиёҳ равшан 

мекарданд, ҳаво бо чанд усул тоза карда мешуд. 

Бино ба маълумоти сарчашмаҳои хаттӣ вилояти Фарғона дар 

аҳди ҳукмронии сулолаи Тоҳириён дар соли 826-827 бар ивази андози 

пулӣ ба дарбори Халифаҳои Аббосӣ 1300 хӯлаи оҳан мефиристоданд. 

Қайд кардан бо маврид аст, ки бозёфтҳои бисёри Исфарасой, ки 1-2 

кг буда, дар ду сараш чангак дошт, маҳсули устоҳои Исфара дар 

ҳамин шакл дар бозорҳои Фарғонаву Хуҷанд ба фурӯш мерафт. 
Дар давраи салтанати Сомониён дар тамоми сарзамини 

муқтадири он болоравии иқтисодиёт ва инкишофи қувваҳои 

истеҳсолкунанда ба назар мерасид. Албата, тараққиёт бе истифодаи 

ашёи хом ва олоти меҳнат ғайриимкон буд. Яъне, дар ин давра мо 

афзудани истихроҷи оҳан афзудани ниёзи мардумро ба оҳан ҳис 
мекунем. 

Муаррихон яроқу аслиҳае, ки дар Фарғонаву Исфиҷоб истеҳсол 

мешуд, махсусан қайд кардаанд. Ҳатто яроқу аслиҳаи Фарғона то ба 

худи Бағдод бурда мешуд. Аз бозёфтҳои оҳание, ки хангоми 

ҳафриёти археологӣ дар Исфара ба даст омадааст, маълум мегардад, 

ки дар гузашта дар ин ҷо санъати ҳунармандӣ хеле равнақ ёфта, 

анъанаҳои гузаштагони худро эҳтиром карда, то ба рӯзҳои мо 

расонидаанд. Соли 1871 дар Исфара 18 устохонаи оҳангарӣ, дар 

ибтидои асри XX 22-то буда, дар онҳо асбобҳои рӯзгор истеҳсол 
карда мешуд. 

Хулоса, бо баробари ошкор шудани асрори гудозиши оҳан дар 

ҳаёти мадании мардуми Исфараи бостонӣ низ такомули калоне ба 

миён омада, онро шуҳратёр мегардонид. Истеҳсоли оҳан барои 
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равнақи соҳаҳои дигари ҳунармандӣ, бинокорӣ, кулолгарӣ ва 

ғайраҳо таъсири бағоят калон расонид. 

Яке аз соҳаи муҳими касбу кори исфарагиҳо ихроҷи ангишт ва 
нафт буд. Дар охири асри XIX ва ибтидои асри ХХ баъд аз истилои 

хонигарии Қӯқанд аз тарафи Россия дар ҳаёти иқтисодии Исфара 

дигаргуниҳои муҳиме ба миён омад. Бахусус, дар соҳаи истеҳсоли 

ангишт ва нафт пешравиҳои калон ба миён омад. Чӣ тавре ки 

тадқиқотчӣ Ефимова Ю.В. қайд мекунад, «Кони ангишти Шӯроб 
аввал дар дасти корчаллонон буд. Дар охири асри XIX кон ба дасти 

аксионерони рус гузашт. Аз ин сабаб, мо дар ихроҷи ангишт 

афзоиши сафи кӯҳканони Шӯроб пешравиро мушоҳида мекунем. 

Агар дар соли 1880-500000 ангиштсанг ихроҷ шуда бошад ва дар соли 

1903 ихроҷи он ба 1027546 пуд расид, пролетариат бошад, 187 касро 

ташкил мекард. Миқдори умумии ангишти истеҳсол кардашуда дар 
ин ду сол ба як миллиону 500000 пуд расид. Махсусан, дар байни 

конҳои ангишти кишвари Туркистон кони Шӯроб даромади хеле 
калон медод». 

Дар соли 1900 дар кони ангишти Шӯроб мо 640 нафар 

коргарони касбиро мебинем. Онҳо шахсоне буданд, ки ба сабабҳои 

гуногун ба шахта ба кор омада буданд. Дар кони ангишти Шӯроб 

шароити меҳнат бад буда ва оби нӯшокй намерасид. Бинобар ин, 

истихроҷи ангишт суст буд. Чунончи, соли 1900 агар 200000 пуд 

ангишт истеҳсол карда шуда бошад, пас соли 1908 303000 пуд ангишт 

истеҳсол карда шуду халос. 
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НАЌШИ ЊАБИБУЛЛО ТОАТОВ ДАР ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ 

АЊЗОБУ СОЗМОНЊОИ ИФРОТГАРОИ ИСЛОМЇ  
 

Яке аз мушкилоти асосие, ки кишварњои мусулмонї аз солњои 
50-уми ќарни гузашта ба он рўбарў гардиданд, пайдоиш ва тавсеаи 
фаъолияти ањзобу созмонњои экстремистї ва террористии исломї 
мебошад. Пас аз фурупошии Иттињоди Шӯравї ин вабои аср 
домангири кишварњои минтаќаи Шарќи Наздику Миёна ва аз 
љумла, Осиёи Марказї низ гардид. Нишонаи барљастаи он љанги 
тањмилии шањрвандї дар Тољикистон, ду маротиба ба сари ќудрат 
омадани њаракати “Толибон” дар Афѓонистон (1996 -2001), сипас 
дар моњи августи 2021 ва аз љониби ДИИШ ба хоку хун кашидани 
Сурия мебошад. 

Ќобили зикр аст, ки пас аз фурупошии Иттињоди Шӯравї 
мубаллиѓини кишварњои исломї бо истифода аз сатњи пасти 
донистани ањкоми шариат аз тарафи ањолии ин давлатњо ба таблиѓи 
љараёнњои мухталифи исломї, аз ќабили вањњобия ва салафия оѓоз 
намуданд, ки њанўз дар охири солњои њаштоди асри гузашта ба 
муташанниљ гардидани авзои сиёсї дар љумњурињои Осиёи Марказї, 
аз љумла Тољикистон оварда расонид. Бахусус, ин омил дар љумњурии 
мо ба воќеањои хунини моњи феврали соли 1990 оварда расонид, ки 
онро олими дигари таърихнигори тољик Ш. Султонов њамчун 
«…сарахбори љанги шањрвандї» [2] дар Тољикистон бањо додааст.  

Бо назардошти вазъияти баамаломада дар кишварњои минтаќа 
ва аз љумла, дар Љумњурии Тољикистон омўзиши таърихи ташкил ва 
ташаккули чунин ањзобу созмонњои ифротгарои сиёсии исломї оѓоз 
гардид. 

Лозим ба ёдоварист, ки оид ба ин масъала яке аз олимони 

таърихшинос Ҳабибулло Тоатов бо асари «Терроризм ва экстремиз 
– падидањои номатлуб» хонандагони тољикро ба таърихи пайдоиш 
ва рушду такомули чунин ањзобу созмонњои экстремистї ошно 
намуда, хатари онњоро барои амнияти љомеа хеле хуб ба риштаи 
тањқиқ кашидааст. 

Чи тавре ки муаллиф навиштааст: “Маќсади мо аз нигоштани ин 
рисолаи мазкур ...дар њамин аст, то ки мазмун ва мундариљаи ѓояњои 
хатарноки равияњои номатлуби хислати экстремистї ва 
террористидоштаро ба доираи васеи хонандагон, махсусан љавонон, 
дастрас намуда, собит созем, ки ѓояи равияњои мазкур барои љомеаи 
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мо тамоман хатарнок ва бегона буда ва пайравї ба онњо оќибатњои 
сангини иљтимої ба бор меорад” [1]. 

Яке аз омилњои асосии воќеоти хунини Тољикистонро аксарияти 
муњаќќиќон дар солњои бозсозї ва ошкорбаёнии горбачевї ба 
мадориси кишварњои исломї, аз ќабили Арабистони Саудї, Миср, 
Покистон, Љумњурии Исломии Эрон ба тањсил фаро гирифтани 
љавонони тољик буд, ки онњо њанўз рољеъ ба аркони мусалмонї 
маълумоти кофї надоштанд ва аз ин рў, њангоми тањсил зери таъсири 

на танњо равияњои мухталифи исломӣ, балки ањзобу созмонњои 
экстремистии исломї ќарор гирифтанд. Аз ин рў, Тоатов  
навиштаанд, ки аз њисоби чунин муњассилини мадориси хориљї 
“иддае аз онњо бо маѓзњои вайрон ба љумњурї баргашта, маъракаю 
тӯйњои замонавї ва никоњи домоду арўси пушти мизро њаром 
бароварда,...агар давлат пойдору ќонунаш пойдор намебуд, ањли 
зиёро шабењи солњои 20-уми асри ХХ таъќиб мекарданд” [1]. 

Мутаассифона, чунин зуњуроти номатлуб, яъне терроризм ва 

ифротгароӣ дар баробари дигар кишварњо ба Тоҷикистони мо низ то 
ба имрўз тањдид менамояд ва  љавонони гумроњ њанўз њам ба чунин 

гурӯњњои ифротї ворид мегарданд. Ҳоло рўйхати шахсони воќеие, ки 
аз љониби Љумњурии Тољикистон њамчун бо терроризм алоќаманд 
эътироф шудаанд, ба 2417 нафар мерасад, ки онњоро маќомоти 
ќудратии мамлакат муайян намудаанд.  

Ќобили зикр аст, ки наќшаву ниятњои чунин гурӯњњои ифротї 
солњои охир аз љониби маќомоти дахлдори љумњурї ошкор ва 
муљримин ба љавобгарї кашида мешаванд.  

Бояд хотирнишон сохт, ки дар китоби пурарзиши устод 
“Терроризм ва экстремизм – падидањои номатлуб”, ки он  барои  
кормандони љамоат, кумитаи мањаллањо, муассисањои маърифативу 
фарњангї, масъулони љодаи тарѓибу ташвиќ, коркунони сохторњои 
ќудратї ва доираи васеи хонандагон пешбинї гардидааст, бањри 
пешгирии наврасону љавонон аз њар гуна њизбу њаракатњои 
фаъолияташон дар ќаламрави кишвар манъшуда, бидуни шак 
мусоидат хоњад кард.   

Лозим ба ёдоварист, ки дар 13 фасли рисола чунин масоили 
мењварї, аз ќабили “радикализм”, “экстремизм” ва “терроризм” 
шарњ ёфта, бо такя ба маълумотњои Раёсати мубориза бо љиноятњои 
созмонёфтаи Вазорати корњои дохилаи Љумњурии Тољикистон 
сабабњои асосии узвияти насли љавони тољикро ба “Љамъияти 
Ансоруллоњ”, “Толибон”, “Љабњат-ан-нусра”, “ДИИШ”, 
“Мусалмонони солењ”, “Њизб-ут-тањрир”, “Салафия”, “Гурўњи 24”, 

“Љамъияти таблиѓ” ва ҲНИТ мавриди тањлилу баррасї ќарор дода 
шудаанд [1, с.54]. 
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Бояд гуфт, ки истифодаи стандартњои дугонаи кишварњои Ѓарб 
бо сарварии ИМА нисбат ба ањзобу созмонњои ифротгарои исломї, 
аз љумла истифодаи онњо дар кори ташкили инќилобњои ранга дар 
кишварњои исломї боиси ављгирии омилњои ифротгароию 
тундгарої мегардад, ки њодисоти Афѓонистон дар моњи августи 
соли 2021 намунаи барљастаи чунин муносибат мебошад.  Аз ин рў, 
ба андешаи муаллифи рисола аксари љавононе, ки ба гурўњу 
созмонњои ифротгаро мепайванданд, онњое мебошанд, ки сатњи 
саводи кофї надоранд ва ин гурўњњо бо истифода аз бесаводию 
тангназарї чунин љавононро ба доми худ кашида, боиси гумроњии 
онон мегарданд. 

Дар охир, ба ин нукта бояд ишора намуд, ки бахусус ќисми 
хулосавии рисолаи мазкур фарогири муњимтарин нуктањои мавриди 
бањс  мебошад. Муаллиф дар он чунин овардааст: “Амалњои 
анљомдодаи террористону экстремистон бештар ба дину мазњаб 
робита дошта, рушди илму техника ва инсонияту зиндагии онро 
инкор мекунад. Дуюм, ифротгароии динї ин як навъ кўшиши аз 
дидгоњи танги динию мазњабї асоснок кардани фаъолияти 
гуногунљабњаест, ки зўран ѓасб намудани њокимият, барангехтани 
душманию бадбинї миёни намояндагони динњои мухталиф, халалдор 
кардани сулњу субот ва якпорчагии давлатњо равона шудааст. Сеюм, 
њељ гоњ таассуб ва аќидањои мухталиф инсонњоро ба вањдат ва сулњ 
оварда намерасонад” [1, с.89]. 

Ҳамин тавр, омўзиши китоби мазкур ва таблиѓи ѓояњои асосии 
он аз тарафи кормандони масъули маќомоти њокимияти давлатї, 
устодони донишкадаю донишгоњњо ва муаллимони макотиби 
тањсилоти њамагонї дар кори пешгирии гароиши љавонон ба ањзобу 

созмонњои ифротгаро ва тундгарои исломӣ наќши муњим хоњад 
дошт.    

 
Пайнавишт: 

1. Тоатов Њ. Терроризм ва экстремизм – падидањои номатлуб.- 
Хуљанд: Меърољ, 2017.- 96 с. 

2. Ш. Султанов. Слово о себе. Ёддоштњо, фењристи осор ва 
андешањо. (ба ифтихори 80-солагии зодрўзи профессор Султонов 
Ш.М.). –Хуљанд:«Хуросон», 2012. С. 75. 
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ФАЪОЛИЯТИ САВДОИ ХОРИҶӢ ВА НАҚШИ МАҚОМОТИ 

ГУМРУКӢ ДАР РУШДИ ОН  
 

Фаъолияти савдои берунӣ тавре ки Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи танзими давлатии фаъолияти савдои 

хориҷӣ»[3] аз 3-юми сентябри соли 1999 муайян кардааст, фаъолияти 

соҳибкорӣ дар соҳаи мубодилаи байналмилалии молҳо, 

хизматрасониҳо, иттилоот, натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ, аз ҷумла 

ҳуқуқҳои истисноӣ ба онҳо (моликияти зеҳнӣ) мебошад [2]. 

Фаъолияти савдои берунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Конститутсия, Қонуни ҶТ "Дар бораи танзими давлатии фаъолияти 

тиҷорати хориҷӣ", Қонуни ҶТ "Дар бораи чораҳои ҳифзи 

манфиатҳои иқтисодии ҶТ дар савдои хориҷии молҳо" ва дигар 

қонуну санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 

принсипҳои умумиэътирофшуда ва меъёрҳои ҳуқуқии байналхалқӣ 

ва шартномаҳои байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда 
мешавад [4]. 

Дар шарҳи қонун савдои хориҷӣ фаъолияти соҳибкорӣ дар 

соҳаи мубодилаи байналмилалии молу хизматрасониҳо, иттилоот, 

натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ, аз ҷумла ҳуқуқҳои истисноӣ ба онҳо 
мебошад. 

Ба маънои васеъ, фаъолияти савдои беруна тамоми маҷмуи 

муносибатҳоро дар ҷараёни хариду фурӯши мол дар бозори ҷаҳонӣ 

дар назар дорад. Ширкат ва ташкилотҳо бо сабабҳои гуногун ба 

тиҷорати берунӣ майл менамоянд. Ҳамин тавр, дар навбати худ 

хариди ашёи хом ва ин ё он молҳо аз ҷумла, шояд аз хориҷи кишвар 

ашёи хом ё ҳар гуна молро харидорӣ кардан лозим ояд, ки 

истеҳсолкунандагони ватанӣ чунин маҳсулотро пешниҳод 

намекунанд. Маҳз ҳамин тавр зарурати воридот ба миён меояд. 

Баъзан фаъолияти савдои берунӣ низ бо сабаби баръакс ба миён 
меояд, ки фирма мол дорад, ки талабот ба он нисбат ба кишвари худ 

дар хориҷа зиёд аст. Дар ин ҳолат амалиёти содиротӣ сурат мегирад. 
Иштироки фирма дар фаъолияти савдои беруна дарки 

душвориҳои иловагиро, ки бо ин фаъолият алоқаманданд, талаб 

мекунад. Инчунин, донистан лозим аст, ки бонкҳо дар таъмини 

восита ва расмиёти бартарафсозии ин мушкилот чӣ нақш мебозанд. 
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Танзими гумрукии фаъолияти тиҷорати хориҷӣ амалӣ карда 
мешавад. Дар ин маврид иштирокчиён мувофиқи қонун ба якчанд 

гурӯҳ таксим мешаванд. Ба инҳо дохил мешаванд: субъектҳои асосии 

муносибатҳои иқтисодии берунӣ. Инҳо фирмаҳои дорои намудҳои 

гуногуни моликият мебошанд, ки фаъолияти тиҷорати беруниро 

амалӣ мекунанд. Ҳамаи шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, 

ки ба муносибатҳои бозорӣ машғуланд, дар мақомоти гумрук ба 

қайд гирифта мешаванд, аммо ин тартиб ихтиёрӣ аст[4]. 

Дар шароити ҷалби фаъолонаи иқтисоди кишвар дар сохтори 

иқтисоди ҷаҳонӣ ва дар робита ба шомил шудани ҶТ ба СУС, 

тамоюли муҳимтарини рушди корхонаҳои ватанӣ метавонад 

самтнокӣ ба бозорҳои берунии фурӯши маҳсулот, истифодаи 

имкониятҳои васеи имкониятҳое гардад, ки дар ташаккул ва 

истифодаи иктидори содиротии онҳо ба вуҷуд меоянд[2].  Рушди 

иқтидори содиротии ҶТ барои рушди иқтисодии кишвар муҳим ва 

мубрам аст. Аҳамияти содирот ҳамчун унсури нигоҳдорӣ ва рушди 

истеҳсолоти миллӣ ва ҳамчун омили даромади асъорӣ барои қонеъ 

гардонидани талаботи воридотии иқтисодиёт хеле баланд аст. 

Бо мақсади муайян сохтани аҳамияти фаъолияти савдои хориҷӣ 

ба рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат ба сифати мисол, ҷамъияти 

саҳомии пӯшидаи «Оби зулол»-ро таҳти таҳлил қарор медиҳем. Дар 

ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Оби зулол» 400 нафар мутахассисони 

маҳаллӣ бо маоши баланд таъмин мебошанд. Ҷамъияти саҳомии 

пӯшидаи «Оби зулол» соли 2000 таъсис ёфта, иқтидори истеҳсолии он 

тадриҷан меафзояд. Корхонаи саноатӣ аввал чор хати технологӣ 

дошт, баъд боз ду хати дигар ба кор даромад ва бо ҳамин ба 

истеҳсоли маҳсулоти хушсифат, махсусан хӯроки бачагон замина 

гузошт. Корхона фаъолияти худро аз истеҳсоли нӯшокиҳои газдор ва 

бегаз бо тамғаҳои «RC» ва «Оби зулол» дар зарфҳои 0,33, 0,5, 1,0 ва 

1,5 литр оғоз кардааст. Иқтидори истеҳсоли ин хатҳои технологӣ аз 

14 то 20 ҳазор литр дар як соат ва 82,8 миллион литр нӯшокиҳои 

газдор ва бегазро дар як сол ташкил медиҳад. Истеҳсоли афшура аз 

меваҳои табиии ҳудуд, аз ҷумла зардолу, биҳӣ, гелос, себ, анор, нок, 

шафтолу, олу, мултимеваҳо дар шишаҳои 1 литрӣ ба роҳ монда шуда, 

иқтидори истеҳсолӣ 5 ҳазор шиша дар як соат мебошад. 

Мо дар мисоли ҶСП «Оби Зулол» тавозуни нишондиҳандаҳои 

иқтисодии онро таҳлил мекунем. Таҳлил дар асоси тавозуни 

муҳосибии ташкилот ва ҳисоботи фоида ва зарари он дар тамоюли 
рушди 3 сол- 2019, 2020 ва 2021 гузаронида мешавад. 

Минбаъд ба арзёбии нишондиҳандаҳои бозоргирии 

(ликвидности) тавозуни муҳосибии корхонаро амалӣ  намуда, то 
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кадом андоза самаранок будани фаъолияти корхонаро муайян 

менамоем. Барои ин, пеш аз ҳама қисми актив ва пассиви тавозуни 
онро дида мебароем. 

Ҷадвали 1 

Таҳлили активи тавозуни ҶСП “Оби Зулол”, ҳаз. сом. 
Активҳо Ҳисоб 2019 2020 2021 

Активҳои аз ҳама бозоргир 
(А1) 

Стр.1240+1250 
24781220 21095785 38089652 

Активҳои зудбозоргир (А2) Стр.1230 423 619 397 900 41 865 

Активҳои сустбозоргир 
(А3) 

Стр.1210+1220+ 
+1260 

17437002 27803709 31143978 

Активҳои душворфурӯш 
(А4) 

Стр.1100 
10573711

9 
16480354

2 
14690754

9 

Сарчашма: дар асоси таҳлили ҳисоботҳои ҶСП “Оби Зулол” аз 

ҷониби муаллиф омода шудааст. 

Ҷадвали 1 нишон медиҳад, ки дар давраи ҳисоботӣ активҳои 

зудбозоргир дар соли 2021 381,754 ҳазор сом. кам шудаанд. Кам 

шудани ин категорияи активҳо аз ҳисоби фурўши қисми зиёди 

захираҳо ё зиёд шудани гардиши як қисми муайяни захираҳои суст 

фурӯхташуда имконпазир аст. Активҳои душворфурӯш  17.895.993 
хазор сом. дар давоми соли 2021 кам шуд. Ва дар соли 2020 нисбат ба 

соли 2011 59066423 ҳазор сом. зиёд шуд. Афзоиши ин нишондиҳанда, 

пеш аз ҳама бо зиёд шудани фондҳои асосии корхона вобаста аст.  
Ҷадвали 2 

Таҳлили пассиви тавозун, ҳаз. сом. 
Пассив Ҳисоб 2019 2020 2021 

Пассивҳои 
таъхирнопазир (П1) 

Стр.1520 23 822 297 41 381 468 56 477 901 

Пассивҳои миёнамуҳлат 
(П2) 

Стр.1510+155
0 

10 600 24223201 981179 

Пассивҳои дарозмуҳлат 
(П3) 

Стр. 
1400+1530 

52306031 98443683 113563546 

Пассивҳои доимӣ (П4) Стр. 1300 91 635 472 91 231 063 101 038 
319 

Сарчашма: дар асоси таҳлили ҳисоботҳои ҶСП “Оби Зулол” аз 

ҷониби муаллиф омода шудааст. 
 

Умуман, пассивҳои кӯтоҳмуҳлат дар давоми солҳои 2019-2021 ба 

андозаи 23 242 022 кам шудааст. Тавозун бозоргири мутлақ мешавад, 
агар: А1≥П1 яъне активҳои аз ҳама бозоргир ба уҳдадориҳои 

муҳлатнок баробар мебошад ва ё онҳоро рӯйпӯш мекунад; А2≥П2, 

яъне активҳои зудбозоргир ба пассивҳои кӯтоҳмуҳлат баробар 
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мебошанд ё онҳоро рӯйпӯш мекунанд; Аз≥Пз, яъне активҳои 

сустбозоргир ба пассивҳои дарозмуҳлат баробар аст ва ё аз онҳо 

мегузорад; А4П4, яъне пассивҳои доимӣ ба активҳои душворфурӯш 

баробар мебошанд ва ё онҳоро рӯйпӯш мекунанд. 

Ҷадвали 3 

Таҳлили бозоргирии тавозун, ҳаз. сом. 
2019 2020 2021 

2478122
0 

> 23822297 21095785 < 41381468 38089652 < 56477901 

423619 > 10600 397900 < 24223201 41865 < 981179 

1743700
2 

< 52306031 27803709 < 98443683 31143978 < 113563546 

1057371
19 

> 91635472 16480354
2 

> 91231063 14690754
9 

> 101038319 

Сарчашма: дар асоси таҳлили ҳисоботҳои ҶСП “Оби Зулол” аз 

ҷониби муаллиф омода шудааст. 
 

Ҳамин тавр, дар асоси тадқиқоти гузаронидашуда, қайд намудан 

ҷоиз аст, ки тавозуни корхонаи тадқиқшаванда бозоргир нест 

(неликвиден). Мо омӯзиши сатҳи устувории молиявии ҶСП «Оби 

Зулол»-ро мегузаронем. Барои ин, мо тавозуни маҷмуавии корхонаи 

таҳлилшавандаро месозем. 

Ҷадвали 4 

Тавозуни маҷмуавии ҶСП “Оби Зулол” 
Актив Ифодаҳои 

шартӣ 

Пассив Ифодаҳои 

шартӣ 

1. Активҳои иммобилӣ 

(активҳои 

ғайригардон) 

F 1.Сарчашмаҳои 

воситаҳои хусусӣ 

Ис 

2. Активҳои мобилӣ 

(активҳои гардон) 

Ra 2. Қарзҳо ва 

активҳои заёмӣ  

К 

Захираҳо ва харҷҳо Z Қарзҳои дарозмуҳлат 

ва активҳои заёмӣ 

Kт 

Уҳдадории дебиторӣ ra Қарзҳои 

кӯтоҳмуддат ва 

активҳои заёмӣ 

Kt 

Активҳои пулӣ  Д Уҳдадории қарзӣ Rp 

Тавозун В Тавозун В 

Сарчашма: дар асоси таҳлили ҳисоботҳои ҶСП “Оби Зулол” аз 

ҷониби муаллиф омода шудааст. 
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Тавозуни маҷмуавӣ имкон медиҳад, ки қисмҳои асосии активҳо 

ва пассивҳоро бо мақсади муайян кардани зиёдшавӣ ё камшавии 

қисми активи тавозун нисбат ба пассивӣ ва муайян кардани 

пардохтпазирии тавозуни муҳосибии субъекти хоҷагидор муқоиса 

намоем. Ҳисоби нишондиҳандаҳои пешбинишавандаро амалӣ 

намуда, натиҷаи онро ба ҷадвали 5 ворид менамоем. 

Ҷадвали 5 

Тавозуни маҷмуавии ҶСП “Оби Зулол” дар марҳилаи  

солҳои 2019-2021, ҳаз. сом. 
Нишо

ндиҳа

ндаҳо 

актив Нишон

диҳанд

аҳо 

пассив 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

F 
1057371

19 
1648035

42 
146907549 

Ис 
37932535 24868928 66904201 

Ra 
6212272

9 
9135109

8 
125740995 К 76224376 

16492357
7 

171610225 

Z 1005647
6 

1722985
0 

18356657 КТ 52034182 98441317 112773431 

ra 
1948088

8 
4205370

4 
56465500 

Кt 24190194 66482260 58836794 

Д 
2422931

2 
1602842

6 
18847408 Rp 

23822297 41381468 56477901 

B 
1678598

48 
2561546

40 
272648544 В 

16785984
8 

25615464
0 

272648544 

Сарчашма: дар асоси таҳлили ҳисоботҳои ҶСП “Оби Зулол” аз 

ҷониби муаллиф омода шудааст. 
 

Намуди устувории молиявии ҶСП “Оби Зулол”-ро муайян 
мекунем. 

Ҷадвали 6  

Таҳлили намуди устувории молиявии ҶСП “Оби Зулол”, ҳаз. сом. 

Ифодаҳои шартӣ 2011   2012  2013  

EС= ИС-F -67 804 584 -139 934 614 -80 003 348 
ET= EС+ KT -15770402 -41493297 32770083 

ΣЕ = ET+ Kt 8419792 24988963 85606877 

± Ес = Ес – Z -77861060 -157164464 -98360005 
±ET = Eт - Z -25826878 -58723147 14413426 

±ΣЕ = ΣE - Z -1636684 7759113 67250220 

Нишондиҳандаи 
сеченака 

S = (0,0,0) S = (0,0,1) S = (0,1,1) 

Сарчашма: дар асоси таҳлили ҳисоботҳои ҶСП “Оби Зулол” аз 

ҷониби муаллиф омода шудааст. 

Дар асоси тадқиқоти гузаронидашуда қайд намудан мумкин аст, 

ки солҳои 2019-2020 вазъи ноустувори молиявӣ ба мушоҳида мерасад. 
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Дар соли 2021 бошад, ин вазъ беҳтар шуда, намуди молиявӣ меъёрӣ 
аст. 

Азбаски корхонаи истеҳсолии дар боло овардашуда ба рушди 

иқтисодии минтақа ва ҳамчун натиҷа ба рушди иқтисодии мамлакат 

саҳми назаррас дорад, бинобар барои афзунгардонии сатҳи 

самаранокии фаъолияти он нақши механизми гумрукӣ низ назаррас 

аст. Бинобар чунин чорабиниҳои гумрукии афзунгардонии 
самаранокии онро пешкаш намудан мумкин аст: баланд бардоштани 

тахассуси кормандони гумрук, миёнаравҳои гумрукӣ оид ба сифати 

таҳияи ҳуҷҷатҳои тиҷорати хориҷӣ, хизмати барасмиятдарории 

гумрукӣ ва ташкили инфрасохтори фаъолияти гумрукӣ; аз ҷониби 

мақомоти гумрукӣ истифодаи васеи технологияҳои муосири 

иттилоотии гумрукӣ; амаликунии васеи раванди маъмурикунонии 

гумрукӣ ва ҳамчун натиҷа камгардонии захираи вақтӣ ва молиявӣ 

барои расонидани хизматҳои гумрукии барасмиятдарории гумрукӣ 

ва назорати гумрукӣ ва ғ. 
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Мустафаева П. Ҳ., 

ассистенти кафедраи муносибатҳои 

байналхалқӣ 
 

ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ СИЁСАТИ 

ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ДОИРАИ 

ИТТИҲОДИ ДАВЛАТҲОИ МУСТАҚИЛ 
 

Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ Тоҷикистон дар таърихи 

худ рӯйдодҳои фоҷиабор, ҷустуҷӯи душвори роҳҳои рушди 

мустақилро аз сар гузаронд. Чунон ки маълум аст, раванди ташаккул 

ва рушди он дар шароити хеле мураккабу душвори иқтисодӣ, 

иҷтимоию сиёсӣ, рӯҳиявию ғоявӣ, буҳрони сиёсӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ 

гузаштааст. Самти сиёсати хориҷии давлати ҷавони соҳибистиқлол аз 

таҳлили ҳамаҷонибаи вазъи кунунӣ, тамоюлҳои асосии он, дуруст ба 

назар гирифтани таносуб ва ҳамоҳангии қувваҳои сиёсӣ дар арсаи 

ҷаҳонӣ асос ёфта буд. 
Имрўз сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон, механизмњои 

институтсионалии татбиќи он њанўз дар љараёни такмилёбї ќарор 

доранд. Принсипҳо ва меъёрҳои сиёсати хориҷии Тоҷикистон аз 

сиёсати умумии стратегии бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, 

дунявӣ, соҳибихтиёр, сиёсати сулҳу амният ва ҳамкории кишварҳо 
сарчашма мегиранд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми 

худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда буд: 

«Маълум аст, ки дар сиёсати хориҷии тамоми кишварҳои олам 

афзалиятҳое вуҷуд доранд. Густариши муносибатҳои дӯстӣ, ҳамкорӣ 

ва ҳамгироӣ бо кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 

ҳамчун яке аз афзалиятҳои устувори сиёсати хориҷии Тоҷикистон 

боқӣ мемонад» [4].  

Солҳои аввали истиқлолият ва мустаҳкамнамоии сиёсати хориҷӣ 
хеле душвор ва мураккаб мегузашт. Барои Љумњурии Тољикистон, 

пеш аз њама мустаҳкам кардани амнияти дохилї ва берунии худ зарур 

буд. Тоҷикистон ҳамчун субъекти комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва 

узви баробарҳуқуқи Созмони Милали Муттаҳид дар асоси сиёсати 

хориҷии худ принсипҳои ошкорбаёнӣ ва ҳамкорӣ бо тамоми 

кишварҳои ҷаҳонро ба роҳ монда буд. Афзалият ва бартарият ба 

давлатҳои аъзои ИДМ дода шуд, яъне ба он мамлакатҳое, ки дар 

давоми 70 сол бо онҳо алоқаҳои зичи иқтисодӣ, сиёсӣ ва маданӣ 

доштем. Тавре Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таъкид 

карда буд: “Мо ба ақидаҳои вобастагии сарнавишти кишварамон бо 
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сарнавишти халқҳои давлатҳои ИДМ устуворона пайравӣ мекунем. 

Ва албатта, масъалаҳои ҳамгироӣ дар муносибатҳои байнидавлатии 

мо бояд ба манфиати халқҳоямон оқилона ҳал карда шаванд” [5, 
c.44]. 

Марҳилаи муҳим дар таърихи фаъолияти байналмилалии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 оғоз гардид. Принсипҳои 

асосие, ки дар заминаи онҳо сиёсати хориҷии Тоҷикистон 

ташаккулёбиро оғоз кард, дар эъломи истиқлолияти давлатии 

ҷумҳурӣ поя гузошта буд. Дар охири соли 1991 ва аввали соли 1992 

раванди эътирофнамоии расмии Истиқлолияти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҷониби мамлакатҳои дунё оғоз ёфт. Имрӯз тахминан 

140 давлати ҷаҳон Тоҷикистонро эътироф намудааст [6, c.460]. 

Таҷрибаи амалии Тоҷикистони соҳибистиқлол аз он шаҳодат 

медиҳад, ки аз рӯзҳои аввали арзи вуҷуд карданаш дар харитаи 

сиёсии ҷаҳон Тоҷикистон равобити дипломатиро бо мамлакатҳои 

зиёд барқарор намудааст. Соли 1992 Тоҷикистон аъзои СММ гардид, 

дар созмонҳои байналмилалӣ, ба монанди Созмони амният ва 

ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони ҳамкории исломӣ, Бонки Аврупоии 

таҷдид ва рушд, Ташкилоти хамкории иктисодӣ, Хазинаи 

байналмилалии асъор, Созмони умумиҷаҳонии Тандурусти, 

ЮНЕСКО узвият пайдо кардааст ва аз ҳамон давра аксарияти ин 

ташкилотҳо намояндагии худро дар Тоҷикистон ифтитоҳ намудаанд 

[3]. Муносибатҳо бо давлатҳои аъзои ИДМ ба мадди аввал гузошта 

шуданд. Аҳамияти махсуси ин муносибатҳоро алоқаҳои таърихан 

муқарраршудаи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маданӣ муайян карда буд. Ташкил 

ёфтани ИДМ ба фаъолшавии равандҳои ҳамкории сиёсӣ ва 

иқтисодии байни мамлакатҳое, ки як вақтҳо дар доираи васеи 

Иттиҳоди Шӯравӣ буданд, пешбинӣ шуда буд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ узви 

комилҳуқуқи ИДМ гардид. Робитаҳои мустаҳками Тоҷикистонро бо 

ин созмони давлатҳо на танҳо робитаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

муайян мекунанд. Маълум аст, ки аз моҳи декабри соли 1991 ИДМ 

ташкил гардид, ки то андозае пошхӯрии ногузири Иттиҳоди 

Шӯравиро танзим кунад. Дар давраи ташаккули ин Иттињод 
равандњои муттањидшавї ва парокандашавї дар саросари ИДМ 
таќрибан як хел мегузаштанд. Љумњурии Тољикистон мебоист мавќеи 

худро дар ин раванд ва дар ин Иттињод муайян кунад. Роҳбарияти 

сиёсии ҷумҳурӣ дар ин бобат мавқеи реалистӣ ва солимро ишғол 

намуд. Тоҷикистон фавран тасмим гирифт, ки роҳи наздикшавӣ ва 

ҳамгироиро пеш гирад. Инро, пеш аз ҳама, манфиатҳои куллии худи 

ҷумҳурӣ тақозо мекард. Вақте ки дар ибтидои соли 1993, бо вуҷyди 
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он ки Паймони амнияти дастаҷамъӣ имзо шуда буд, боварии комил 

вуҷуд надошт, ки амнияти дохиливу хориҷии кишвар кафолат дода 

мешавад. Инчунин, равшан буд, ки Тоҷикистон мустақилона марзи 
берунии худро таъмин карда наметавонист. 

Илова бар ин, зарурати зудтар бартараф намудани оқибатҳои 

вазнини ҷанги шаҳрвандиро вусъатёбии ҳамкорӣ бо мамлакатҳои 

хориҷӣ, нигоҳ доштан ва инкишоф додани робитаҳои анъанавии 

муқарраршуда дар фазои пасошӯравӣ талаб менамуд. Ин ва дигар 

омилњо Љумњурии Тољикистонро водор намуданд, ки ба сӯи 

давлатњои ИДМ самти афзалиятнокро ишѓол намояд. Тоҷикистон 

ҷонибдори ҳамгироӣ ва наздикшавии минбаъда бо кишварҳои узви 

ИДМ мебошад. Солҳои охир дар ҷаласаҳои сарони давлатҳо, сарони 

ҳукуматҳо, вазирони корҳои хориҷӣ ва баъзе чорабиниҳои дигаре, ки 

мақомоти оинномавии ИДМ баргузор мекунанд, масъалаҳои 

Тоҷикистон давра ба давра ба миён меоянд, асосан масъалаҳои 

марбут ба эътидоли минбаъдаи он, вазъияти баъзе минтақаҳои 

ҷумҳурӣ, аз ҷумла минтақаҳои наздисарҳадӣ. 

Бо мақсади ба эътидол овардани сарҳадҳои ҷанубии кишварҳои 

ИДМ, нерӯҳои дастаҷамъии сулҳҷӯёна пайваста дар Тоҷикистон 

қарор доштанд, ки барои минбаъд ба эътидол овардани вазъият саҳм 
гузоштанд. Масалан, соли 1995 дар Минск дар нишасти сарони 
давлатњои ИДМ санади хеле муњим – Наќшаи маљмуии танзими 
сарњади Тољикистону Афѓонистон ќабул карда шуд [7, c.115-120]. 

Ташаккул ва таҳкими сиёсати хориҷии Тоҷикистон бо 

кишварҳои ИДМ робитаи зич дорад. Дар як қатор давлатҳое, ки 

Тоҷикистон бо онҳо муносибатҳои зич ва дӯстона дорад, 

Федератсияи Россия мавқеи махсус дорад. Барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳкими сиёсати хориҷӣ, робитаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва 

фарҳангӣ бо Русия ҳоло ҳам аҳамияти бузург дорад. Муносибатҳои 

дипломатӣ бо Русия 9 апрели соли 1992 барқарор шудааст. 

Ҳамкории дуҷониба хусусияти алоқамандии зич ва судманд 

дошта, бо шарикии стратегӣ баста шудааст. Муносибатҳои 

дуҷонибаи Тоҷикистону Русия ва бисёрҷонибаи онҳо дар чаҳорчӯбаи 

ИДМ бо санадҳо роҷеъ ба масъалаҳои ҳамкорӣ ва кӯмаки 

мутақобила дар самтҳои низомӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва ғайра, танзим 

мешаванд. Зиёда аз 290 созишномаву шартномаҳо баста шудаанд. 
Муњимтарини онњо Созишномаи дўстї, њамкорї ва ёрии њамдигарї 
мебошад, ки соли 1993 баста шуда буд, ки принсипњои асосии 
муносибатњои ватандўстї ва иттифоќи байни ду кишварро инъикос 

менамояд. Комиссияи байниҳукуматии Русияву Тоҷикистон оид ба 

ҳамкориҳои иқтисодӣ амал мекунад [9]. Роҳбарияти Тоҷикистон 
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нақши Русияро дар минтақа ҳамчун кафили сулҳу субот арзёбӣ 

мекунад. Дар раванди таҳким ва густариши сиёсати хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои ИДМ, бахусус бо Федератсияи 

Русия, бояд қайд кард, ки дар ин давра муносибатҳои сиёсӣ, 

мудофиавӣ ва иқтисодӣ бо Русия бо субот ва рушду густариши 

минбаъда хос буданд. Қадами устувор дар рушди муносибатҳо 

сафари расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
ба Москва ва сафари Президенти Федератсияи Россия В.В.Путин ба 
Душанбе буд. 

Дар рафти ин сафарҳо санадҳои зиёде ба имзо расиданд, ки 

муҳимтарини онҳо инҳоянд: Эъломия дар бораи густариши 

минбаъдаи ҳамкориҳои ҳамаҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Федератсияи Россия; Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҳукумати Федератсияи Русия дар бораи принсипҳо ва 

самтҳои асосии ҳамкории иқтисодӣ; Созишнома байни Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Федератсияи Русия дар бораи 

принсипҳои асосии ташкили гурӯҳҳои молиявию саноатӣ. Ин 

ҳуҷҷатҳо омили асосии таҳким ва рушди сиёсати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити муосир буданд [9]. 

Бар асоси таҳлилҳои дар боло овардашуда метавон ба хулосае 

омад, ки роҳбарияти Тоҷикистон ният дорад дар оянда ин хати 

созандаву асосноки таҳкими сиёсати хориҷӣ ва равобити дӯстона бо 
Русияро пеш гирад. Инчунин, дар давраи баррасишаванда шарики 

стратегии Тоҷикистон – Федератсияи Русия устувории худро нишон 
дод. 

Дар асоси гуфтаҳои боло хулосаҳои зерин баровардан мумкин 

аст: таҳлили фаъолияти сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

солҳои охир дурустии дастурҳои интихобшуда ба таври боварибахш 

шаҳодат медиҳад, ки нуфузи байналхалқии ҷумҳурӣ дар солҳои 

истиқлолият беандоза афзуд. Дар натиљаи чунин сиёсат имкони 
пешрафти минбаъдаи мустањкам намудани мавќеи Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи сиёсати хориљї дар арсаи љањон ба вуљуд омад. 

Ин муваффақияти бешубҳа бештар ба амиқ шудани раванди 

демократикунонии ҳаёти чамъиятию сиёсии Тоҷикистони 

соҳибихтиёр вобаста буд. 

Зимнан, бояд қайд кард, ки кишварҳои ИДМ дар сатҳҳои 

гуногуни ислоҳоти бозор қарор доранд, ки ин боиси нокифояи 

самаранокии равандҳои ҳамкории байни онҳо мегардад. Таҳлилҳо 

нишон медиҳанд, ки Тоҷикистон дар раванди гузариш ба 

муносибатҳои бозорӣ аз кишварҳои ҳамсоя хеле ақиб мондааст, аммо 

ин фосила тадриҷан кам мешавад [10, c.30]. Самтҳои асосии сиёсати 
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хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои ИДМ дар асоси 

ҳуҷҷатҳо, шартномаҳо ва созишномаҳои якҷоя таҳияшуда дар доираи 

кишварҳои Иттиҳод амалӣ карда мешаванд. Маќсад ва мазмуни 
самтњои сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон бо давлатњои 
Иттињод аз инњо иборат аст [2, c.167]: 

― таҳким ва рушди минбаъдаи муносибатҳои дипломатӣ бо 

кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил; 

― эътирофи сохти конститутсионии давлатҳои ИДМ, дахолат 

накардан ба корҳои дохилии давлатҳои ИДМ; 

― эҳтиром ба тамомияти арзии ҳар як кишвари ИДМ; 

― амалҳои муштарак ҷиҳати таҳкими сулҳ ва амнияти 

манфиатҳои миллии кишварҳои ИДМ; 

― ташкил ва инкишофи минбаъдаи ҳамкории дутарафа ва 

бисьёртарафа бо мамлакатҳои ИДМ дар соҳаи маориф, 
маданият, илм, техника ва тиб. 

Тањлили гузаронидашуда имкон медињад, ки дар маљмуъ хулоса 
барорем, ки хусусиятњои раванди ташаккули сиёсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон аз ибтидо то имрўз дар робита ва дастгирии 
зич бо давлатњои ИДМ сурат мегирад. Натиљаи тањќиќоти мо ин аст, 
ки имрўз сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон ба рушди муштарак 
ва њамгироии равандњои сиёсї, дипломатї, иќтисодї, иљтимої, 
фарњангї, њарбї, илмию техникї ва муњољират бо давлатњои ИДМ 
нигаронида шудааст. Натиљањои тањќиќот нишон медињанд, ки сарфи 
назар аз равандњои мураккабу печидаи муносибатњои сиёсати 
хориљии давлатњои ИДМ метавон бо итминон гуфт, ки имрўз дар 
фазои Иттињод аллакай як майдони ягонаи њуќуќї мављуд аст, 

инчунин наздикшавӣ ва њамоњангсозии равандҳои қонунгузории 

миллӣ ба назар мерасад. 

Айни ҳол, байни давлатҳои ИДМ равандҳои суботи сиёсӣ, 

рушди иқтисодӣ, ҳамкории мутақобила дар таъмини суботи ҳарбию 

сиёсӣ, танзими ҷараёни муҳоҷират, таъсиси як низоми мураккаби 

унсурҳои мукаммали мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи 

мухаддир дар қаламрави Тоҷикистон ва дигар кишварҳои узви 

Иттиҳод ҷараён доранд.  
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  Мирзоев А.Н.,         
                                                                  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.  

Низоми гумрукӣ меъёри қоидаҳои ҷоиз ва мувофиқро нисбати моли 

аз  сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда, миқдор, 

мӯҳлат ва тартиби  пардохти боҷи гумрукӣ, истифодаи зарурии ин ё он 

меъёрҳои маҳдудиятҳои ғайритарифӣ ва ғайраро муайян мекунад". 

https://mfa.tj/tg/main/view/4255/konsepsiyai-sijosati-khorijii-jumhurii-tojikiston
https://mfa.tj/tg/main/view/4255/konsepsiyai-sijosati-khorijii-jumhurii-tojikiston
http://president.tj/node/15126
https://mfa.tj/tg/main/view/148/tojikiston-va-ittihodi-davlathoi-mustaqil
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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,чунки 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  иқтисодиёти 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 ё он низоми гумрукӣ алоқаманд аст, имкон медиҳанд,ки ин 

мафҳумҳоро бо дигар амалиётҳои 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:  

- меъёриву 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 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 
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Ќонунгузории гумрукї мавҷуд буда, бахусус низомњои коркардро 

таҳлил намудааст. 

Ба андешаи мо љойгир намудани мол ва воситаҳои  нақлиёт 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 ё аз 

ҳудуди ин давлат мол ва воситаҳои нақлиётро 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 нақлиётӣ 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 иштирокчиёни фаъолияти иқтисодии хориҷиро муайян 

кардааст. 

Дар асоси муқаррароти қонунгузорӣ  тамоми  молҳо ва воситаҳои 

нақлиётие, ки  аз сарҳади гумрукӣ интиқол меёбанд, бояд ҳуҷҷатгузорӣ 

карда шаванд ва онҳо таҳти назорати гумрукӣ қарор дода шавнд.       

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 

дигар санадҳои меъёри ҳуқуқии Ҷумҳурии  Тоҷикистон мавҷуд набударо 

талаб намоянд. 
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 Аммо  талаботҳои  мақомотҳои гумрукӣ барои гузаронидани  молҳо 

ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукӣ барои таъмини риояи санадҳои 

қонуни гумрукӣ  монеъа шуда наметавонанд. 

Дар ҳамаи шахсон  вазифадоранд, ки ҳуҷҷатгузории  гумрукиро ба 

амал   оранд ва пас аз баровардани мол ва воситаҳои нақлиёт 

истифодабарӣ ва ихтиёрдории он мувофиқи низоми гумрукии 

аризашудаи он ба амал бароварда мешавад. 

Масъалаҳои истифодабарӣ ва ихтиёрдории молҳо ва воситаҳои 

нақлиётӣ, ки ашёи муносибатҳои ҳуқуқиву гумрукӣ ба ҳисоб мераванд, 

дар механизми танзими ҳуқуқиву гумрукӣ нақши ҳалкунандаро мебозад.  

Чї хеле, ки маълум аст истифодабари ва ихтиёрдории молҳо дар 

қатори  моликият, ҳуқуқи моликият ба ҳисоб меравад. Ҳуқуқи 

ихтиёрдорӣ  ин имконияти бо қонун асоснок гардидаи тағйирёбии 

моликият, ҳолат ва таъиноти он  ба ҳисоб меравад. 

Дар асоси муқаррароти Кодекси  гумрукии ҶТ ҳуқуқи ихтиёрдории 

мол яке аз қисмҳои таркибии  ҳуқуқи моликияти  хусусӣ ба ҳисоб 

меравад ва  ҳуқуқи аз рӯи хоҳиши худ  нисбати моли доштааш ба амал 

овардани амалиётҳои 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 ихтиёрдорӣ 

бо дигар тарз амалӣ карда мешавад. Ҳамин тавр ҳуқуқи ихтиёрдорӣ 

имконият медиҳад, ки тақдири ҳуқуқии молро муайян созад, ҳатто 

нобудкунии он дар ихтиёри ӯ мебошад "[1]. 
Ҳуқуқи муайян намудани тақдири мол  ва ҳуқуқи ба амал овардани 

амалиётҳои 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 ихтиёрдории 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 ихтиёрдоририи мол ва воситаҳои нақлиётӣ надорад.  

Ҳамин тариқ қонунгузор тавоноии шахси сеюмро ба ҳуқуқи 

ихтиёрдорӣ 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 

гумрукии коркарди мол дар қаламрави гумрукӣ бевосита амалиётҳои 

коркардро ба амал мебарорад. 
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Вазифаҳои муҳимро оиди ба амал овардани  амалиётҳои гумрукӣ 

барои истеҳсоли мол шаҳрванди Тоҷикистон иҷро карда метавонад, ки аз 

тарафи ӯ ва ё 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 ё 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 ё 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 меъёрҳои тасдиқшуда  барои таъмини риояи низомҳои ҳуқуқӣ 

гузошта мешаванд. Шарти асосии истифодаи низоми гумрукӣ муайян 

намудани амалиёти он дар вақт ва фазои муайян ба ҳисоб меравад,чунин 

мешуморанд,олимон О.Ю.Бакаева ва Г.В.Матвиенко. Дар ин ҷо 

характери худи ҷойгиркунии молро бояд фарқ кард, ки амалиёти воридот 

ё содирот ба амал омада истодааст.  

Оғози амалиёти низоми гумрукӣ ҳангоми воридоти мол  аз лаҳзаи  

интиқоли мол аз сарҳади гумрукї ба ҳисоб меравад. Меъёрҳои 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 меъёрии 

ҳуқуқї дар соҳаи фаъолияти гумрукї  муайян мекунанд. Ин чунин  маъно 

дорад, ки низоми гумрукӣ амалиёти худро оғоз мекунад "[3]. 
Дар вақти содироти мол низоми гумрукӣ амалиёти 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 меёбад,ки ҳангоми риояи 

талаботҳо, ки мундариҷаи низоми гумрукии муайянро дар бар 

мегирад,дода мешавад.      

Қатъ  гардидани амалиётҳои қоидаҳои гумрукӣ барои ҳар як низоми 

гумрукӣ мустақилан тасдиқ карда мешавад. Масалан, низоми экспорт бо 

содироти мол аз хориҷа ба анҷом мерасад, низоми содироти муваққатӣ 

бошад, бо баргаштани мол ба сарҳади гумрукӣ ба охир мерасад. Ҳангоми 

воридоти мол ба сарҳади гумрукӣ  низоми гумрукӣ аз рӯи қоида 
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амалиёти худро аз лаҳзаи воридшавии мол ба бозори дохила қатъ 

мегардад.  

Амалиёти 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,амалиёти 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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Деҳқонова Г.Н., 
муаллими калони кафедраи  

фанҳои ҷамъиятӣ 
 

САҲМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ  ДАР ОИНИ  

ФАРҲАНГДОРӢ  ВА ЛИБОСИ МИЛЛӢ 
 

Дар тӯли қарнҳо миллати тоҷик соҳиби тамаддун ва арзишҳои 

волои моддию маънавӣ аст, ки он тавассути бузургон ва нобиғаҳои ин 

миллат ба мо то давраи муосир боқӣ мондааст. Ба ҳамагон маълум аст, 

ки  фарҳанги қадим ва пурқимати миллати тоҷик якчанд маротиба зери 

зарба ва ҳамлаи аҷнабиён ва ғосибони таърих қарор дошта бошад ҳам, 

аммо вобаста ба фарҳанги асил ва бо заҳмати софдилонаи мардуми 

тоҷик барои офаридани  фарҳанг, хусусият ва моҳияти худро аз даст 

надодан  баҳри аз нав барқарор намудани он кӯшиш ба харҷ овардааст. 

Ба мо маълум аст, ки  либос қисми таркибии фарҳанги моддии ҷамъият 
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ба ҳисоб мерафт ва меравад. Ин арзишҳои моддӣ, ки бо меҳнати одам 

бунёд гардидааст, талаботи муайянро қонеъ гардонида, дигаргунсозии 
эстетикии инсонро таъмин менамояд. 

Либоси давраҳои гузашта дар худ маълумотҳои арзишнокро 

дорад, ки  он  объекти омӯзиши олимон ва муҳаққиқони давраҳои 

гуногунро дар худ таҷассум намуда, диққати онҳоро ба худ ҷалб 

мекунад. Омӯзиши либоси миллии тоҷикон ҳамеша дар маркази 

тадқиқоти олимон ва муоинаи давраҳои гуногун буд. Дар либоси миллӣ 

тоҷикон на танҳо унсури фарқкунандаи  фарҳанг, балки омезиши 

намудҳои гуногуни санъати ороишӣ низ дида мешавад. Дар либоси 

миллӣ давраҳои гуногуни инкишоф ва  намуди тараққиёти миллӣ, аз 

ҷумла иқтисодиёт, идеология, муносибатҳои иҷтимоӣ, муҳити табиӣ ва 

ҷуғрофиро инъикос мекунад. Барои ба даст овардани маълумоти кофӣ 

дар бораи зиндагии миллат, бояд бо ҳар як қисми либос ва 

истифодабарии он дар мавридҳои гуногун диққати махсус дода бо он 

бояд шинос гардид. Либоси миллӣ дар тӯли садсолаҳо унсурҳои 

анъанавии мардуми точикро дар нақшҳову унсурҳои худ нигоҳ 

доштааст. Аз тарзи ороши либос  бурриш, нақшу нигору ороишоти ду 

либоси ба ҳамдигар ношинос вазъи оилавӣ ва бойигарии якдигар, 

синну сол,  мотам, ҷашнро муайян намудан мумкин аст. 

Дар асарҳои муаррихони юнонӣ ва хитоӣ оид ба либоси аҷдодони 

қадимаи тоҷик низ маълумотҳо ба назар мерасанд, ки гувоҳи он 

бозёфтҳои археологӣ, суратҳои рӯи деворҳо ва тасвироти рӯи санг 

мебошанд. Мардуми тоҷик аз давраи ташаккули таърихиаш дорои 

намудҳои гуногуни каллапӯшу кулоҳ ва предметҳои ороиши зебу 

зинати миллӣ будаанд. Тадқиқоти бозёфтҳо, хусусан материалҳои асри 

Х1Х ва аввали асри ХХ гувоҳӣ медиҳанд, ки либоси тоҷикони қисми 

шимол ва ҷануби Тоҷикистони ҳозира аз якдигар  фарқ доштааст. Ин 

фарқият ба ҳаёти иқтисодиёт ва шароити географӣ вобастагӣ дорад. 

Либосҳои занона аз курта, эзор, пойафзол, сарбанд, ороиши сару 

гардан, саргирак, фаранҷӣ  иборат буданд, ки он асосан дар шимоли 

Тоҷикистон истифода бурда мешуд. Ду намуди курта маълум буд: 

якқад, ки танҳо дар деҳоти дурдаст пиразанҳо то ҳол аз он истифода 

мебаранд ва камзулчадор, ки он низ  то ҳоло истифода бурда мешавад. 

Куртаи якқадро ду хел медӯхтанд: камартангу доманвасеъ ва дарозу 

доманаш каме васеъ, ва дар ду паҳлуяш тирез  дошт. Поёни куртаҳои 

дароз то ба буҷулаки по мерасид. Дар қисми шимоли Тоҷикистон як 

намуди куртаи расмӣ дӯхта мешуд, ки он чуртча ном дошт. Пушти ин 

хел куртаҳо якқад буда, камзӯлчаи пешаш чин-чин дӯхта мешуд. 

Куртаҳои кӯтоҳ низ дӯхта мешуданд, ки он куртаи таг ном дошта  онро 

аз зери курта мепӯшиданд. Гиребони куртаҳои занона ду хел дӯхта 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0
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мешуданд: пешкушод ё буғак. Куртаҳои гиребонаш пешкушодро асосан 

занҳои солхӯрда мепӯшиданд, ки он камарча ё тугма дошт. Куртаҳои 

гиребонаш буғакро бошад духтарон, арӯсону ҷавонзанон мепӯшиданд. 

Куртаҳои занона аз духтарона  бо дӯхти гиребонаш фарқ мекард. 

Гиребони чунин куртаҳо уфуқӣ бурида шуда, бо мағзи, зеҳгулу гулдӯзӣ 

карда оро дода мешуд. Дар ҷануби Тоҷикистон куртаҳои идона, туёна 

ва рӯзмарраро бо гулдӯзӣ оро дода гул медӯхтанд ва юрмадӯзӣ 
мекарданд. Дар шимол бошад гиребони курта ва баъзан домани онро 

юрма ё гулдӯзӣ мекарданд. 
Баъди аз тарафи  Русия забт шудани Осиёи Миёна дар байни 

сокинони он,  хелҳои нави либос ва  пойафзол  пайдо шуда, либоси 

аврупоӣ расм шуд,  ҳоло ҷои куртаҳои якқад, чакман, чоруқ, мукиро 

палто, костюм, плаш, мӯза, ботинкаю пойафзоли варзиши иваз 

кардааст. Аммо анъанаҳои беҳтарини либоси миллии тоҷикон бо 

ташаббус ва дастгирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон  дар 

оини фарҳангдории ва либоси миллӣ бениҳоят  бузург аст. 

Атласу адрас дар зеҳни мардуми мо матои занона дониста 

мешаванд. Адрасу атлас дар Осиёи Марказӣ аз пурхаридортарин 

матоъҳо барои дӯхтани либос эътироф шудааст. Дар солҳои охир 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 ба монанди ҷома дӯхта мешуд. Локӣ 

(миёнбанд)-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 солҳои 

охир адрасу атлас ва дигар матоъҳои шарқӣ дар маъруфтарин толорҳои 

муди дунё бо атлас дӯхта шуда истодаанд. 

Таваҷҷуҳи марказҳои муди маъруфтарин ба рангҳову бофтҳои 

шарқӣ чанде пеш аз тарафи дизайнери рус Екатерина Иванкова, ки дар 
Италия фаъолият мебарад, асосан аз адрас –  матои маъруф дар Осиёи 

Марказӣ дӯхта шуда, таҳрик гардидааст, ки  ҳамроҳ бо 

гурӯҳи "Antishoo Fashion Photo”  ин матоъро пешкаши омма намуданд. 

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 либосҳо гардад. 

Боби 4, моддаи 14 ин қонун, ки «Уҳдадориҳои шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқи ҳангоми гузаронидани тӯю маъракаҳо» ном дорад, чунин илова 

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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ворид шудааст: «Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ уҳдадоранд 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 

эҳё гардидаанд:«Мӯнисак»-ҷомаи занонаи бепахта, ки аз матои 

қиматбаҳо ба монанди парча, адрас ва дигар матоъ дўхта мешавад. 

“Мӯнисак” ҳам як намуди камзӯлҳои миёнборики бегиребон аст. Пеши 

ин гуна камзӯлҳо кушода ва бетугма буда, он остинҳои дароз дошт. 

Намуди буриш остини “мӯнисак” бо ду тарз дӯхта мешавад. намуди 

якум бо остини нӯгаш танг то панҷаи даст буда ва навъи дуюми он 

бошад, бо остини на он қадар дарози аз оринҷ поёнтар аст, ки остини 

куртаи зебо ва қиматбаҳое, ки аз таги “мӯнисак” пӯшида мешуд, бояд 
намоён мегардид. 

«Калтача» - либоси болопўши занона,  камзӯл буда, аз бахмал ва 

дигар матои зебо дӯхта шуда, пеши он кушод буда, дарозиаш то зону 

буд. “Калтача” аз матои қиматбаҳои пистаранги дорои гулҳои зари 

сафеду зард, ки бо абрешими ранга бофта шуда, дӯхта мешуд. Фаровези 

доманҳои “калтача” аз атлас дӯхта шуда, ки ба занҳои ҷавон писанд 
меомаданд. 

«Пешвон»-яктаҳи занонаи беастар буда, онро аз матои 

нимабрешими адрас медӯхтанд. “Арӯс дар рӯзи тӯй ба хонаи домод бо 

ин пероҳан омада, чандин моҳ, ҳатто то тавлиди кӯдак ҳангоми аз хона 

баромадан ин яктаҳро мепӯшид”.[4] 
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, мухтарам 

Эмомалӣ Рахмон дар ин самт бениҳоят бузург аст. 

Ин масъалаи мубрами рӯз ба ҳисоб рафта, бояд омма дастгирӣ 

намояд ва ҷавонони имрӯз аз ин иқдоми неки Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Рахмон пайравӣ намуда, 

нисбати лисоби миллӣ ва оини фарҳангии хеш бетараф набуда, балки 

ҳаматарафа онро дастгирӣ намоянд. 
 

Пайнавишт: 
1. Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам 

Эмомалӣ Рахмон ба Маҷлиси Олии ҶТ соли 2019. 

2. Тафсири Конститутсияи ҶТ аз 6 ноябри 1994 бо тағйиру иловаҳои 22 

майи соли 2016.- Душанбе: “Шарқи Озод”, 2016. 

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 

маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». Боби 4, моддаи 14. 

4. Энсиклопедияи советии тоҷик. 1 8 ҷ.- Душанбе, 1988. 
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унвонљўи кафедраи 

муносибатњои байналхалќї  
 

СОХТОРИ МАЌОМОТЊОИ ДОИМОАМАЛКУНАНДАИ  СЊШ 
ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР РУШДИ ОН 

 
Дар муносибатњои муосири байналмилалї ташкилотњои 

минтаќавии байналмилалї низ наќши назаррас доранд, ки ин 
инъикоси тамоюли афзояндаи вобастагии њамдигарии давлатњо ва 
зарурати њалли масъалањои таъмини амният ва рушди иќтисодї дар 
минтаќањои гуногуни љањон мебошад. Яке аз ин иттињодияњо 

Созмони Ҳамкории Шанхай (СЊШ) мебошад. СЊШ як механизми 
муттањидсозии давлатњо мебошад, ки ба љустуљўи доимии роњњои 
имконпазири њамкории байни кишварњо ва ба даст овардани созиши 
манфиатњо дар робита бо сиёсат, иќтисодиёт ва амнияти давлатњои 
аъзои он равона шудааст. Метавон гуфт, ки мушкилоте, ки дар 
маркази таваљљуњи СЊШ ќарор дорад, ба таъмини амнияти 
минтаќавї, байналмилалї ва рушди саноат марбутанд. 

Аъзо гардидан ба СЊШ барои Љумњурии Тољикистон 
имкониятњои куллии нав дар њамгироии иќтисодї бо давлатњои 
аъзои ин созмон фароњам овардааст.  

Дар Оинномаи СЊШ сохтори институтсионалї ва принсипњои 
ташкили кори он сабт шудааст, ки раванди ташкили маќомоти 
кориро барои ноил шудан ба њадаф ва вазифањои баёншуда муайян 
мекунад. Аз љињати сохтор СЊШ намунаи классикии як созмони 
миќёси байналмилалї мебошад ва дар моддањои 5-11 Оиннома 
маќомотњои Созмон муайян гардидааст, ки ба он дохил мешавад:  

- Маќоми олии ќабулкунандаи ќарор дар СЊШ Шӯрои сарони 
давлатњои аъзо мебошад. Он соле як маротиба бо навбат љамъ омада, 
оид ба њамаи масъалањои муњими ташкилот ќарор ва дастурњо ќабул 
мекунад [5, с. 100]. Бо ташаббуси ягон давлати аъзои СЊШ ва бо 

розигии дигар давлатњои аъзо љаласањои ѓайринавбатии Шӯро 
метавонанд даъват карда шаванд. Ќарорњо дар Шўро бо мувофиќа 
ќабул карда мешаванд. 

- Маќомоти дигар, ин Шўрои сарони њукуматњои кишварњои 
узви СЊШ мебошад. Шўрои сардорони њукуматњо буљаи Созмонро 
ќабул, масъалањои асосии марбут ба самтњои мушаххас, махсусан 
рушди иќтисодии њамкорињоро дар доираи ташкилот баррасї ва њал 
менамоянд [3, с. 115]. Шўро соле як маротиба дар маљлисњои 
муќаррарї љамъ меояд. Бо ташаббуси ягон давлати аъзои СЊШ ва бо 

розигии дигар давлатњои аъзо љаласањои ѓайринавбатии Шӯро 
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даъват мегардад. Тартиби кори Шўрои сарони њукумат бо тартиби 

кори Шӯрои сарони давлатњо шабењ аст.  
- Ѓайр аз љаласањои Шўрои сарони давлат ва њукуматњо, 

инчунин механизми мулоќотњои солона дар сатњи вазирони корњои 
хориљї, иќтисод, наќлиёт, фарњанг, мудофиа, амният, прокурорњои 
генералї, роњбарони маќомоти марзбонї ва вазорати њолатњои 
фавќулодда мављуданд [4, с. 139]. Шўрои вазирони корњои хориљї 
масъалањои фаъолияти љории СЊШ-ро баррасї менамоянд, 
њамоњангсозї ва иљрои ќарорњои маќомоти онро таъмин менамояд, 

ба Шӯрои сарони давлатњои аъзои СЊШ ва Шӯрои сарони 
њукуматњои кишварњои узви он пешнињодњои гуногун тавсия намуда, 
оид ба масъалањои байналмилалї низ изњорот медињанд.  

- Механизми њамоњангсозї дар СЊШ Шўрои њамоњангсозони 
миллии давлатњои аъзои он мебошад. Фаъолияти ин Шўро дар 

Эъломияи таъсиси СЊШ пешбинӣ гардидааст, зеро аз љониби Шўрои 
мазкур Оинномаи СЊШ тартиб дода шуда, ба Шўрои сарони 
давлатњо пешнињод гардидааст. Шўрои њамоњангсозони миллї 
фаъолияти љории созмонро њамоњанг ва идора мекунад. Вай 

омодагии заруриро ба љаласањои Шўрои сардорони давлатњо, Шӯрои 
сардорони њукуматњо ва Шўрои вазирони корњои хориљї 
мегузаронад. 

- Сохтори минтаќавии зиддитеррористї маќомоти 
доимоамалкунандаи СЊШ мебошад, ки барои мусоидат ва њамоњангї 
байни маќомоти салоњиятдори давлатњои аъзои созмон дар мубориза 
бо терроризм, сепаратизм ва экстремизм, ки дар Конвенсияи Шанхай 
оид ба мубориза бар зидди терроризм, сепаратизм ва экстремизм аз 
15 июни соли 2001 пешбинӣ шудааст, фаъолият менамояд [1, с. 48]. 

Солњои охир мо шоњиди он гардида истодаем, ки истифодаи 
васеи технологияњои муосири иттилоотї, аз љумла Интернет аз 
љониби ташкилотњои террористї ва экстремистї ба роњ монда 
шудааст. Дар ин хусус густариши њамкорињои давлатњои узви СЊШ 
дар соњаи таъмини амнияти иттилоотї ва пешгирии истифодаи 
технологияњои иттилоотї, ки маќсадњои харобкунанда доранд, 
ањамияти муњим пайдо намудааст [7, с. 139-140]. 

- Котибот, як маќоми доимии маъмурии СЊШ мебошад. Он 
дастгирии ташкилї ва техникии чорабинињоро дар доираи СЊШ 
таъмин менамояд, барои буљети солонаи ташкилот пешнињодњо 
омода мекунад [5, с. 101]. Котиботро дабири кул роњбарї мекунад, ки 

онро Шўрои сарони давлатњо бо пешнињоди Шӯрои вазирони корњои 
хориљї тасдиќ мекунад. Дабири кул аз њисоби шањрвандони 
давлатњои аъзо тибќи тартиби навбат бо алифбои русии номњои 
давлатњои узв ба муњлати се сол бидуни њаќќи тамдиди муњлати дигар 
таъин карда мешавад. Муовинони дабири кулро Шўрои вазирони 
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корњои хориљї бо пешнињоди Шўрои њамоњангсозони миллї тасдиќ 
мекунад. Кормандони Котибот аз њисоби шањрвандони давлатњои 
аъзо тибќи квота ќабул карда мешаванд. Фаъолияти пурраи котибот 

дар «Низомнома дар бораи котиботи Созмони Ҳамкории Шанхай» аз 
29 майи 2003 муайян карда шудааст. 

Созмони Ҳамкорињои Шанхай як созмони кушод аст, аз ин рў 
омода аст, ки дигар давлатњои минтаќаро ба узвият ќабул кунад, ки 
њадафњо ва принсипњои Оиннома, инчунин муќаррароти дигар 
шартномањо ва њуљљатњои байналмилалии дар доираи СЊШ 
ќабулшударо риоя кунанд. 

Ќарор дар бораи ќабули аъзои нав ба СЊШ аз љониби Шӯрои 

сарони давлатњо бо пешнињоди Шӯрои вазирони корњои хориљї дар 
асоси мурољиати расмии давлати манфиатдор ба раиси амалкунандаи 

Шӯрои вазирони корњои хориљї ќабул карда мешавад. 
Њар як давлати узв, инчунин њаќ дорад аз СЊШ бо роњи 

фиристодани огоњиномаи расмї дар бораи баромадан аз Оиннома на 
дертар аз 12 моњи ќабл аз баромадан огоњ намояд. Уњдадорињое, ки ў 
зимни иштирок ба зимма гирифтааст, бояд тибќи њуљљатњо иљро 
карда шаванд [6]. 

Ќарорњо дар маќомоти СЊШ бидуни овоз ќабул карда 
мешаванд ва ќабулшуда њисобида мешаванд, агар њељ яке аз 
давлатњои аъзо дар љараёни созишнома ба онњо эътироз накарданд, 
ба истиснои ќарорњо дар бораи боз доштани узвият ё хориљ шудан аз 
Созмон, ки аз рўи принсипи «ризоият аз тариќи як овози давлати 
узви манфиатдор» ќабул шудаанд. 

Ин принсипи њамоњангсозї ба мо имкон медињад, ки танњо 
масъалањои ночизро њал кунем ва мушкилот аз сабаби мавќеъњои 
гуногуни тарафњо њал карда намешаванд. Аз љумла, СЊШ њељ гоњ 
истиќлолияти Абхазия ва Осетияи Љанубиро эътироф накардааст. 

Њар як давлати аъзо метавонад нуќтаи назари худро оид ба 
љанбањои муайян ё масъалањои мушаххаси ќарорњои ќабулшуда баён 
кунад, ки ин барои ќабули ќарор дар маљмуъ монеа нест. Ин нуќта 
дар протоколи љаласа сабт мегардад. Дар чунин лањзањо, ваќте ки 
лоиња барои як узв ё якчанд давлати аъзои СЊШ манфиатдор 
намешавад, пас бидуни иштироки онњо лоињаро бо давлатњои 
манфиатдори узв амалї кардан мумкин аст.  

Дар охир бояд ќайд кард, ки фаъолияти сохторњои 
доимоамалкунандаи СЊШ хеле самарабахш мебошад, зеро дар ин 
давраи таърихї аз љониби маќомотњои номбурда санадњои муњим 
барои бењтар намудани фаъолияти СЊШ ќабул шудааст. Боз барои 
рушди иќтисодиёт, илм ва фарњанг, таъмини бехатарї дар минтаќањо 
ќадамњои зиёд гузошта шудааст. 
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истории и религиоведения  
 

ИЗ ИСТОРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАННЫ В КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЯХ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ В КОНЦЕ  

XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ 
 

Пища народов Средней Азии с древних времен считалась 
вкусной, калорийной и была полезной для человека. Каждое блюдо 
или сладость лечили какую-нибудь болезнь. Это объясняется тем, что 
в блюдах и кондитерских изделиях использовали различные виды 
растений, орехи, овощи и фрукты, которые имели лечебные свойства 
и древнее происхождение. Одним из этих растений является 
верблюжья колючка, манна которой широко использовалась 
кондитерами для приготовления необыкновенно вкусных 
кондитерских изделий.  

Манна — это сахарин, извлеченный из коры или листьев 
некоторых растений при определенных условиях либо при 
прокалывании насекомых или через надрезы на стволе и ветвях 
деревьев.  

Манна принадлежала к продуктам питания древних 
ираноязычных народов, а также фигурировала на их кухне с давних 
времен. Актуальность изучения данной темы заключается в том, что 
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манна упомянутого растения употреблялась в натуральном и 
переработанном виде, являлся основой кондитерских изделий в 
древности и играла очень важную роль в торговле. Сладости, 
изготовлявшиеся из манны верблюжьей колючки, являлись 
предметом экспорта.  

Данная тема не была в достаточной мере изучена многими 
учеными, так как манна являлась древним продуктом и история её 
употребления может быть зафиксирована в научной литературе и в 
источниках, изучающих более ранние периоды истории. Но, тем не 
менее, верблюжья колючка и манна были зафиксированы в трудах 
ряда ученых: историков, этнографов и путешественников: Е.К. 
Мейендорфа, Н.В. Ханыкова, А.Д. Гребенкина, А.И. Шахназарова, 
С. Айни и М.С. Андреева. 

История манны как одной из разновидностей древнейшего 
лакомства исследовалась Б. Лауфером. Бертольд Лауфер, знаменитый 
немецкий антрополог, в труде, который был написан в 1919 году на 
английском языке под названием «Cино - Ираника» (вклад китайцев 
в историю цивилизации Древнего Ирана с особой справкой об 
истории культурных растений и продуктов), дает информацию о 
верблюжьей колючке и манне опираясь в основном на китайские и 
зарубежные источники [3, с.343].   Здесь приведено много цитат, 
которые сообщают о происхождении слов «верблюжья колючка» и 
«манна». Кроме манны, дается информация о других овощах, 
фруктах, орехах и растениях история употребления которых связана 
со временами походов Александра Македонского.  

В конце ХIX - начале ХХ вв. кондитеры – «халвагари» и 
«канноди» использовали манну - «тарангубин или таранджабин», 
виноградную патоку и сахар для приготовления восточных 
сладостей, или, скорее всего они являлись основным элементом в их 
изделиях.  

С начала ХХ в. широкое применение манны в кондитерских 
изделиях сократилось. В мемуарах, трудах российских и европейских 
путешественников и историков конца ХIX - начала ХХ вв. 
практически не встречаются упоминания об использовании манны в 
кондитерском деле. 

М.С. Андреев, знаменитый этнограф Средней Азии в труде «Арк 
(Кремль) Бухары», который был написан в соавторстве конце XIX – 
начале XX вв. который был написан в соавторстве с О.Д. Чехович в 
конце ХIX – начале ХХ вв., приводит такие сведения: «Можно 
выразить сожаление, что нашими кондитерами совершенно не 
используется в их изделиях таранджабин, из которого получались 
когда – то знаменитые сладости…». Далее он пишет, что в 1937 году 
лично был свидетелем как один узбек привез для продажи на базар 
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огромную корзину таранджабина и чуть не целый день сидел, ожидая 
покупателя. Причиной упадка торговли манной М.С. Андреев 
называет отсутствие её организованной выделки [1, с.112].   

За сбор верблюжьей колючки собирались налоги. Это растение 
широко использовалось в народном хозяйстве в процессе выделки 
виноградной патоки, в качестве топлива и корма для животных.  

В труде Б.Лауфера приводятся такие сведения что персидское 
название верблюжьей колючки - «хори барра» - ягнячья колючка. В 
современном персидском языке используется термин «хори шутур» -  
верблюжья колючка (alhagi camelorum) [3, с.343]. По нашему мнению, 
историческое название верблюжьей колючки изначально происходит 
от древнего персидско - таджикского слова, и, поскольку колючка 
являлась основным кормом верблюдов, баранов и коз, отсюда и 
исходит название растения.  

Манну называли «тарангубин», или  «таранджабин», что в 
переводе означает «мокрый мед». Таранджабин - это арабское 
название манны. После завоевания арабами Средней Азии, видимо, 
тарангубин стали называть таранджабином. 

Тарангубин хранили и продавали в корзинах, а приготовленный 
сироп из упомянутого продукта - в кувшинах. Высохшая манна имела 
белый цвет,  была похожа на сахар и очень сладкой на вкус.    

В ходе полевых исследований выяснилось, что у населения  
Худжанда верблюжья колючка известна под названием «янток», а 
манна - «янток шакар», это тюркские названия верблюжьей колючки 
и манны. Так, «хори шутур» продавалась тюркоязычным населением 
и среди кондитеров была известна как «янток шакар». Данные А.Д. 
Гребенкина, приведенные в его статье «Узбеки», также являются 
подтверждением того, что верблюжью колючку собирало 
тюркоязычное население. Мы читаем: «С янтака же они собирают 
известную манну - шикар, из которой приготовляется большинство 
туземных сластей» [2, с.82].  

Манна появлялась летом среди ночи и собиралась ранним 
утром.  Сбор манны в Средней Азии осуществлялся таким же 
методом, как и других фруктов и ягод. Расстилали полотно и трясли 
над ним куст. До сегодняшних дней в Худжанде и в других городах 
Средней Азии ягоды тутовника и абрикосов собирают таким образом 
или используют большую длинную палку - «хода».   

В исторической литературе упоминается, что из манны в 
основном  готовили халву «руста». В древности «руста» готовилась 
из манны смешанной с ядрами фисташек - «писта». Фисташка, как и 
манна, являлась очень древним продуктом в рационе народов 
Средней Азии. Приведем такой рассказ: «Александр перешел через 
горы в Бактриану, дорога была лишена растительности, за 
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исключением нескольких кустистых деревьев (terminthus, terebinthus). 
На основании сведений, предоставленных учеными Александра, 
Теофраст упоминает это дерево как растущее в стране бактрийцев; 
орехи, напоминающие миндаль размером и формой, но 
превосходящие его по вкусу и сладости, поэтому жители страны 
используют их вместо миндаля» [3, с.246]. На сегодняшний день 
фисташки остаются деликатесом и не один дастархан (угощение), 
приготовленный в честь семейных мероприятий, не обходится без 
фисташек.    

В работе М.С. Андреева коротко приводится способ 
приготовления халвы. Он пишет, что в особенности славились «русти 
Карши» - комочки засохшей сахаристой массы, смешанной с зернами 
фисташек [1, с.112]. Такой вид лакомства и по сей день готовится из 
ядрышек абрикоса, смешанных с сахаром, смесь подогревается в 
огне, чтобы сахар прилепился к ядрышкам.  

Кроме того, из манны от верблюжьей колючки готовили 
шарбат, различные варенья, сладкие блюда и мучные изделия. 
Предполагается, что все национальные сладости, которые 
изготавливаются сейчас на основе сахара, в древности могли 
готовиться на основе «тарангубина».     
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СЕМАНТИКАИ ГУРЎЊИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ (ВФ) 

ЗАБОНИ ОЛМОНЇ БО  КОМПОНЕНТИ 
ЉУЗЪИ)"MUND"/"ДАЊОН" 

 

Илму фан нерўи пешрафти инсонӣ мебошад. Сухан, забон 
кашфи ягонаи бузургтарини инсон дар олам аст.  

Забон  бо мурури замон таѓйир меёбад. Забон узви зиндаест, ки 

фаъолияти тафаккурро пайваста маҳфуз ва поянда медорад. Забон, 
ойинаи фарњанг ва воситаи умдатарини ибрози афкор њисобида 
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шуда, дорои таърихи дуру дароз, ки забони олмонї  низ аз ин 

љумла  ба ҳисоб меравад, аст[3]. 
Яке аз ќабатњои махсуси системаи њар як забонро воњидњои 

фразеологии он ташкил медиҳад.  Фразеологизмњо аз љумлаи 

воҳидњои муҳимтарини забон ва пуробуранги фикр буда, раванди 
ташаккул, сохтор ва маънои онњо дар заминаи ќонуниятњои муайяни 
лингвистї, амалї мегарданд. Имрўз дар соњањои гуногуни илми 

фразеологияи олмонї дастовардњои зиёде ба назар расанд ҳам,  
пањлўњои тадќиќнашудаи фразеологияи забони олмонї низ ба назар 
мерасанд. 

Бояд ќайд намуд, ки фразеологизмњои  соматикии забони 
олмонї, хусусан семантикаи гурўњи  воњидњои фразеологии (ВФ)  
забони олмонї  бо  компоненти (љузъи) "Mund"/"дањон" ба пањлўи 
кам тадќиќшудаи фразеологияи забони олмонї мансуб мебошад, аст.  

Таъбирњои фразеологї аз унсурњои муњими забони олмонї ба 
шумор меравад.  Таъбирњои фразеологї њамчун масолењи тайёр дар 
тўли ќарнњо рехтаву устуворгардидаи забон дар шакли ќолабњои 
тайёр буда,  бо маънињои пешакї маълум истифода бурда мешаванд. 
Таъбирњои фразеологї  боби алоњидаи забон буда, мавриди омўзишу 
тањлил ќарор дорад[1]. 

Маълум аст, ки таъбирњои фразеологии забони олмонї, яке аз 
аломатњои асосии бойигарии таркиби луѓавии њар забон њисобида 
шуда, дар сурати истифодаи дурусту бомавќеъ ва нишонрас 
таъбирњои  фразеологї сухани гўянда ё нависанда натанњо ба аќлу 
шуур, инчунин ба эњсос низ таъсири амиќе мегузорад. 

Гарчанде ки тадќиќоти илмї роҷеъ ба  таъбирњои фразеологї 

дар  забоншиносии олмонї бисёранд, вале махсусан  таъбирҳои 

фразеологии соматикӣ, яъне фразеологизмҳое,  ки аъзои бадани 
инсонро ифода мекунанд,  кам ба назар мерасанд, аз ин лињоз, мо дар 
ин мақолаи  худ ќарор додем, ки ин масъаларо њаллу фасл 
намоем[8,с.130].  

Бояд ќайд кард, ки  воњидњои фразеологии забони олмонї, аз 
љумлаи фразеологизмњои  соматикї, яъне калимањои ифодакунандаи 

узви бадан ба ҳисоб меравад.  Калимањои ифодакунундаи узви бадан-
калимањои соматикии забони олмонї дар дохили  воњидњои 
фразеологї хеле серистеъмоланд ва дар ташаккули воњидњои 
фразеологии забони олмонї мавќеи муњим доранд. Доираи 
истеъмоли аксари калимањои ифодакунандаи узви бадан хеле васеъ 
буда, дањњо ва гоњо садњо воњидњои фразеологиро ба вучуд оварда 
метавонад. 
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Таъбирњои фразеологиро аз рўи маъноњои дохилии вожањои он, 
яъне семантикаи ин гурўњи фразеологизмњо, ки бо  компоненти 
(љузъи) "Mund"/"дањон"  сохта шудаанд, дида баромадан мумкин аст. 

  Бояд ќайд кард, ки тадќиќоти  семантикии гурўњи   

фразеологизмњо   бо  компоненти "Mund"/"даҳон" нишон медиҳад ва 
сарчашмањои  илмї  ва мисолњо тасдиќ мекунад, ки фразеологизмњои 
забони олмонї   бо  компоненти "Mund"/"дањон" бисёр фаъол буда, 

бо лексикаи  "Mund"/"даҳон"  чунин фразеологизмњои забони олмонї  
сохта шудааст. Масалан:  

stecke  deinen  Lüffel  nicht  in  anderer Leute Töpfe;                            

mit einem silbernen Lüffel im Mund geboren sein; 
der Mund steht j-m nie (nicht einen Augenblick) still; 

einunge waschener (grober, böser, gottloser, schandbarer) Mund;  
einen losen Mund haben; 
den Mund auf dem rechten Fleck haben; 
j-m auf den Mund schauen (starren)  ва ѓайра.  
Бояд кайд кард, натиљаи тањлилњои илмї ва сарчашмањои 

лексикогарафї нишон дод, ки воњидњои фразеологї (ВФ) бо 
компонент(љузъи) "Mund" дар забони олмонї бенињоят бисёр нисбат 
ба дигар  воњидњои фразеологї, ки  узви баданро ифода мекунад, аст.   

Ин гурўњи  воҳидҳои фразеологии забони олмонї  дар таркиби  
худ  лексикаи  "Mund"/"дахон"  дошта,  семантикаи гуногунро ифода 
мекунанд.   

Дар натиљаи тадќиќоти илмї ва сарчашмањои лексикогарафї мо 
ба  чунин хулоса омададем, ки воњидњои фразеологї бо калимањои 
ифодакунандаи узвњои бадан, хусусан "Mund"/"дањон" – ро чунин 
гурўњбандї кардан мумкин аст: 

I. Воњидњои фразеологї  бо калимањои ифодакунандаи узвњои 
бадан "Mund"/"дањон",  ки  маънои  сифати бањодињии  хислатро 
дорад; 

II. Воњидњои фразеологї  бо калимањои ифодакунандаи узвњои 
бадан "Mund"/"дањон",  ки  маънои  њолати љисмонї,  руњии  инсон  ва 
пайдоиши эњсосотро ифода мекунад  (физического и психического 
состояния человека и проявления эмоций); 

III. Воњидњои фразеологї  бо калимањои ифодакунандаи узвњои 
бадан "Mund"/"дањон",  ки  маънои  фаъолияти  амалии  инсонро 
ифода мекунад. (практической деятельности человека). 

Мо дар ин мақолаи худ танҳо зергурўњи аввал “Воњидњои 
фразеологї  бо калимањои ифодакунандаи узвњои бадан 
"Mund"/"дањон",  ки  маънои  сифати бањодињии  хислатро дорад, 

таҳлил намудем, ки њар яки ин  гурўњњо  хусусият ва хислати худро 
дошта, бо мазмуну семантикаи худ фарќ мекунад. 
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I. Зергурўњ бо  хислатњои сифатӣ - бањодињї. 

Ин зергурўњи фразеологизмњо  бо компоненти /љузи 
Mund"/"дањон" мазмуни антонимї ва  бањои  манфї  ё  мусбиро 
медињад (положительная  и отрицательная характеристика).  Ин 
гурўњ ба њар як ибораи  фразеологии забони олмонї хос  мебошад ва 
семантикаи худро дорад. 

Гурўњи иборањои фразеолгї бо семантикаи "…..хушбахтї" 

1. mit einem silbernen Lüffel im Mund geboren sein, яъне хушбахт 
будан. Хислати мусбиро дорад. 

Гурўњи иборањои фразеологї бо семантикаи   "Die Gier" бахилӣ 
"жадность"-ро ифода мекунад. 

Гурўњи иборањои фразеологї бо компоненти  Mund"/"даҳон",  
хислати манфиро дарбар мегирад.. 

1. j-m die Bissen im Mundezihlen, яъне  ба дањони касе нигоњ 
кардан :"следить за тем, сколько кто-либо чего-либо съест"  ё 
смотреть кому-либо в рот. 

Ин гурўњи вохидњои фразеологии (ВФ) додашуда, воњидњои 
фразеологии вазифаи мазмунан эквивалентї, яъне њаммаъної дорад 

2. посл.: was spartman vom Munde, fressen Katzen und Hunde, 
яъне бењад эњтиёткор будан "быть чрезмерно бережливым". 

3. посл.: man soll den Bissen nicht grüsser machen, als der Mund ist, 

ба дањон мувофиќ хўрок хӯрдан лозим "не следует брать на себя 
больше, чем можешь осилить" 

Гурўњи  иборањои фразеологї бо семантикаи "Der Neid", бахилӣ 
"зависть "-ро ифода мекунад. 

Ба забони олмонї :"stecke  deinen  Lüffel  nicht  in  anderer Leute 

Tüpfe". 

Гурўњи иборањои фразеологї бо семантикаи "Die Nörgelsucht", 
«инљиќї " придирчивость"-ро ифода мекунад 

1. посл.: einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul, яъне ба 
чизи њадяшуда инљиќї накун, "не предъявляй высоких требований к 
тому, что подарено". Ин хислати манфиро ифода мекунад. 

Гурўњи иборањои фразеологї бо семантикаи муошират- хислати 
инсонро  ифода мекунад.  Ин зергурўњ  чунин  семантикаро дар бар 
мегирад:  

а) Die Schwatz haftigkeit/Schweigsamkeit ; сергапї/хомўшї, 
болтливость/молчаливость; 

1. der Mund steht j-m nie (nicht einen Augenblick) still, яъне беист 
гап задан-"болтать безумолку". Ин хислати манфии инсонро ифода 
мекунад. 
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Ин воњиди фразеологї  чунин вариантро ба забони  олмонї  
ќабул карда метавонад: nie – nicht einen Augenblick 

2. sein Mund geht wie ein Mühl werk, яъне беист гап задан -
"болтать без умолку". Ин хислати мусбии инсонро ифода намуда, 
хоси  нутќи гуфтугўї мебошад.  

3. nicht auf den  Mund gefallen sein,  яъне забони  бурро доштан 
"быть бойким на язык, находчивым в беседе, разговоре". Ин хислати 
мусбии инсонро ифода намуда, хоси  нутќи гуфтугўї мебошад.  

4. den Mund auf dem rechten Fleck haben, яъне забони бурро 
доштан"быть бойким на язык". Ин воњиди фразеологї хислати 
мусбати инсонро ифода мекунад.  

5.j-m muss man jedes Wort vom Munde abkaufen, яъне аз дањони 
касе суханро кашида гирифта намешавад- "из кого-либо слова не 
вытянешь". Ин гурўњи иборањои фразеологии хислати манфии 
инсонро ифода намуда,  хоси  нутќи гуфтугўї мебошад. 

б) Die Frechheit, die Grobheit / die Schüchternheit дагал/ дурушт, 
бељуратї-дерзость, грубость/робость 

1. einunge waschener (grober, böser, gottloser, schandbarer) Mund, 
яъне забони бад доштан "быть  грубым  на  язык".  

     Ин гурўњи иборањои фразеологии  хислати манфии инсонро 
ифода намуда,  чунин  вариантро  ќабул карда метавонад: 

ungewaschener  –  grober,  böser,  gottloser  schandbarer. 
2. mit dem Mund vornehmig sein, яъне  забони дурушт ва даѓал  

доштан  "быть дерзким,  бойким  на  язык". Ин гурўњи иборањои 
фразеологии хислати манфии инсонро ифода намуда, хоси нутќи 
гуфтугўї мебошад.  

3. mit dem Mund stark vorne weg sein,  яъне забони тез, даѓал  
доштан  "быть  дерзким,   наглым,   острым   на   язык".   

Ин гурўњи иборањои фразеологӣ  хислати манфии инсонро ифода 
менамояд. 

4. den Mund (zu) vollnehmen,  яъне "вести  себя  нагло,  
заносчиво".   

  Ин гурўњи иборањои фразеологӣ  хислати манфии инсонро 
ифода менамояд. 

5. einen grossen Mundhaben, яъне  "бытьнаглым,   заносчивым Ин 
гурўњи иборањои фразеологӣ  хислати манфии инсонро ифода намуда, 
нутќи гуфтугўї мебошад. 

6. einen losen Mund haben, яъне  забонро дошта натавонистан 
"быть  несдержанным  на  язык".   

Ин гурўњи иборањои фразеологӣ  хислати манфии инсонро ифода 
намуда, нутќи гуфтугўї мебошад.  
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7. Ein hüssliches Wort nicht in den Mund nehmen, яъне  ба дањон 
нагирифтани сухани бад "не произносить бранных слов".  Ин гурўњи 
иборањои фразеологӣ  хислати мусбии инсонро ифода мекунад. 

8. einen Kloss im Mund haben,  сухани бурро надоштан "говорить 
невнятно". Ин гурўњи иборањои фразеологӣ  хислати манфии инсонро 
ифода намуда, нутќи гуфтугўї мебошад. 

Ҳамин тариқ,  калимањои ифодакунандаи узви бадан - калимањои 
соматикии забони олмонї,  хусусан "Mund"/"дањон"  хеле васеъ буда, 
дањњо ва гоњо садњо воњидњои фразеологии забони олмониро ба вуљуд 
овардаанд. Калимањои соматикии забони олмонї, хусусан 
"Mund"/"дањон"дар дохили  воњидњои фразеологї хеле 
серистеъмоланд ва дар ташаккули воњидњои фразеологии забони 
олмонї мавќеи муњим доранд. 
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ТАШКИЛОТҲОИ ҶАМЪИЯТӢ ВА НАҚШИ ОНҲО ДАР БАЛАНД 

ГАРДИДАНИ МАДАНИЯТИ СИЁСИИ ҶОМЕА 
 

Ташкилотҳои ҷамъиятӣ иттиҳодияҳои ихтиёрии шаҳрвандонест, 

ки ба инкишофи фаъолияти сиёсӣ ва фардӣ мусоидат намуда, 

манфиатҳои гуногуни (иттифоқҳои касаба, ташкилотҳои 

кооперативӣ, ҷамъиятҳои варзишӣ, маданӣ, техникӣ ва ғайра) 

онҳоро қонеъ мегардонад. Ташкилотҳои ҷамъиятӣ оиннома, дастгоҳи 

идоракунӣ, моликият дошта, баъзеи онҳо ҳаққи узвият месупоранд. 

Масалан, аъзоёни иттифоқҳои касаба аъзоҳаққӣ месупоранд. 

Ташкилотҳои ҷамъиятӣ аз он ҷиҳат ба сиёсат ҳамроҳ мешаванд, 

ки мақсади гузоштаашон барои ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ фарҳангӣ, маданӣ ва ғайра равона гардидааст. Барои ба 

танзим даровардани фаъолияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ давлат 

ҳамчун танзимгар баромад карда, барояшон ҳуқуқи амал карданро 

муайян мекунад. Давлат ҳама гуна ташкилотҳои ҷамъияти 

шаҳрвандонро эътироф мекунад, ба шарте ки мухолифи 

қонунгузории амалкунанда набошад. 

Ҳамаи ташкилотҳои ҷамъиятиро асосан ба се гурӯҳ тақсим 

кардан мумкин аст: ташкилотҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ 

ва касбӣ-эҷодӣ. 

Ташкилотҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ мақсади асосии худро дар 

дастгирии молии аъзоён ва тарафдорони худ мебинад, аз ҷумла 

иттиҳоди соҳибкорон, иттифоқи касаба ва ғайра. 

Ташкилотҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ бештар ба ҳаёти сиёсӣ ҳамроҳ 

шуда, онро асоси фаъолияти худ медонанд. Вохӯриҳои оммавӣ, 

митингҳо, нашрияҳои худро созмон медиҳанд. Ба чунин гурӯҳи 

ташкилотҳо шӯрои занон, созмони ҷавонон, созмони ветеранҳои 

ҷангу меҳнат, кумитаҳои волидайни сарбозон ва ғайраҳо дохил 
мешаванд. 

Ташкилотҳои касбӣ-эҷодӣ мақсаду вазифаи худро дар таъмини 

шароити беҳтарини фаъолияти эҷодии аъзоён мебинанд. Дар 

шароити буҳрони иҷтимоӣ-иқтисодӣ, вақте ки маблағгузорӣ ба соҳаи 

илму маориф, фарҳанг хеле кам мешавад, фаъолияти сиёсии ин 
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ташкилотҳо меафзояд. Онҳо барои ҳифзи эҳёи арзишҳои маънавию 

фарҳангӣ бештар баромад мекунанд. 

Бояд гуфт, ки шаклҳои асосӣ ва усулҳои фишороварандаи 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҳаракатҳои оммавиро ба ташкилотҳои 

ҳокимият чунин муайян кардан мумкин аст: 

 
Ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёре аз ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ барои пешбурди кишвар, ваҳдату созандагӣ мубориза 

мебаранд. Соли 1997 дар кишвар Шӯрои умумӣ созмон дода шуд, ки 

қариб ҳамаи ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба он ворид гардиданд. 

Талаботи зиёди шахсони алоҳида ва гурӯҳҳо омӯхта мешаванд 

ва дар асоси онҳо талаботи умумӣ таҳия карда мешаванд. Вазифаи 

дигари гурӯҳҳои манфиатҷӯ ба маълумоти мақомоти ҳокимият 

расонидани ин ё он масъалаи муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ мебошад. 

Иттифоқҳои касаба. Иттифоқҳои касаба низ дар ҷомеа нақши 

муҳим доранд. Ин ташкилоти ҷамъиятие мебошад, ки дар сафи худ 

кормандону коргарони ин ё он касбу кор ё соҳаро муттаҳид мекунад. 

Иттифоқҳои касаба иттиҳодияҳои одамоне мебошанд, ки барои 

ҳимояи манфиатҳои табақаҳои гуногуни аҳолӣ, бахусус коргарон 

ҷамъ омадаанд. Асоси фаъолияти иттифоқҳои касабаро ҳуқуқ ба 

ҷамъомад ва иттиҳодияҳои осоишта ташкил медиҳад. 

Аввалин иттифоқҳои касаба дар солҳои 70-80 асри XVIII дар 

Англия таъсис ёфтааст. Баъдан, дар солҳои 90-ум дар Фаронса ва 

пешниҳоди бевоситаи намояндагон ба ҳайати
ташкилотҳои намояндагӣ ва иҷрои ҳокимият;

дастгирии сиёсӣ ва молиявӣ дар вақти интихоботҳо
ба ҳизбҳое, ки ба онҳо наздиканд;

иштирок дар қабули қарорҳо ва санадҳои меёрӣ;

иштирок дар кори комиссияҳои парламентӣ, байни
соҳавӣ, гурӯҳҳои машваратӣ ва дигар ташкилотҳои
давлатӣ;

ташкил намудани маъраҳаои тарғиботӣ
тавассути ВАО, ҷамъоварии имзоҳо аз рӯи
талаботи муайян;

гузаронидаи корпартоиҳо, гирдиҳамоиҳо ва
роҳпаймоиҳо.
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минбаъд дар ИМА созмонҳои иттифоқҳои касаба пайдо гардидаанд. 

Дар асри XIX ҳаракати иттифоқҳои касаба оммавӣ гардид [1]. 

Бо мурури замон вазифаи иттифоқҳои касаба тағйир ёфт. Имрӯз 

ин иттифоқ на танҳо ба корфармоён, балки ба сиёсати молиявӣ ва 

қонунгузории ҳукумат низ таъсир мерасонанд. 

Дар умум, нақши иттифоқҳои касабаро дар ҳаёти иҷтимоӣ-

сиёсии ҷомеа чунин муайян намудан мумкин аст: 

Иттифоқҳои касаба дар робита бо системаи сиёсии ҷамъият: 

 
Таъсири иттифоқҳои касаба ба системаи сиёсӣ: 

 
Самтҳои асосии ҳамкории иттифоқҳои касаба бо системаи сиёсӣ: 

ташаккули 
ғайритиҷоратӣ

принсипи ихтиёрӣ

манфиатҳои касбӣ

намояндагӣ ва дифоъ аз 
ҳуқуқҳои меҳнатӣ

характери оммавӣ

мустақилият

ИТТИФОҚҲО
И КАСАБА

фишори 
бевосита(мити
нгҳо, зарбаҳо)

Таъсир 
тавассути ВАО

пешниҳоди 
кӯмакҳои 
молиявӣ пешбарӣ 

кардани 
фаъолони 

иттифоки касаба 
дар идораи 

давлатӣ

дастгирии 
номзадҳои 

иттифокхои касаба 
аз ин ё он ҳизбҳо 
дар маъракаҳои 

интихоботӣ
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Ифодаи манфиатҳои шаҳрвандон нисбат ба ҳокимият: 

 
 
 
 

Мубодилаи байниҳамдигарии ахбор

Фаъолияти якҷоя дар ҳалли масъалаҳои
муҳими иҷтимоӣ

Иштирок дар раванди таҳияи қонун ва
қонунбарорӣ

Алоқаи мустақим

Овоздиҳӣ дар 
раванди интихобот

амалиёт тавассути 
ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ

эътироз

• фишори 
суст ба 
ҳокимият

• фишори 
муътадил ба 
ҳокимият

• фишори 
сахт ба 
ҳокимият

• фишори 
баланд ба 
ҳокимият
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Ҳамин тариқ, вазифаҳои давлатро на танҳо худи давлат, балки 

ташкилотҳои алоҳида, аз ҷумла иттифоқҳои касаба низ иҷро 
мекунанд. 

Ҷомеаи шаҳрвандӣ.  Маълум аст, ки ягон кишвар дар танҳоӣ 

эҳтиёҷоти худро оид ба истиқлол, сулҳ ва некӯаҳволӣ қонеъ 
гардонида наметавонад. Ин омил водор кардааст, ки созмону 

иттиҳод, иттифоқҳои мухталифи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, 

фарҳангӣ, ҳарбии байналхалқӣ ва минтақавӣ ташкил диҳанд. Ин 

ташкилотҳо хусусияти ихтиёрӣ ва уҳдадории давлатӣ доранд. 

Ҷомеаи шаҳрвандӣ низоми махсуси муносибатҳо ва институтҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, миллӣ, оилавӣ ва шахсоне мебошанд, ки дар 

миёни одамон дар раванди фаъолияти ҳаётии онҳо зоҳир мегардад. 

Пайдоиши ҷомеаи шаҳрвандӣ бо пайдоиши давлат алоқаманд буда, 

пайдоиши мафҳуми «ҷомеаи шаҳрвандӣ» баробари мафҳуми «сиёсат» 

ва «ҳокимият» маънидод мегардад. 

Дар тӯли солҳои истиқлолият дар кишвар тамоми нишонаҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ пайдо гардид, аммо амалан он хеле заиф ва 

ҳамчун маркази фикриву андешавии миллат ташаккул наёфтааст. 

Зеро он дар зинаи аввали ташаккулёбӣ қарор дашта, зарфияти худро 

пурра дарк накардааст. Ин мушкилот бевосита ба амнияти миллӣ ва 

устувории давлатдорӣ, ки амалан дар охири асри XX ба вуҷуд омад, 
таъсиррасон мебошад. 

Нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ дар давлати озод ин ташаккул додани 

шахсиятҳои миллӣ мебошад, ки онҳо дар худ арзишҳои шаҳрвандиро 

аз ҳама боло медонанд ва барои пешрафти соҳаҳои гуногун 

саҳмгузор ҳастанд.  

Миллате, ки дар худ шахсиятҳои барҷаставу шинохта дар 

соҳаҳои мухталиф дорад, ба тамоми таҳдидҳои берун ва алалхусус, 

нооромиҳои дохила ҳамчун сипари хуби ҳимоякунанда баромад 

менамояд. Маҳз чунин нафарҳо метавонанд ҳамчун шахсони 

ватандӯсту миллатпарвар пешрафти ояндаро таъмин намоянд.  

Дар ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ нақши ҳувияти миллӣ 

назаррас аст. Дар раванди ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳувият 

масъалае аст, ки он арзишҳои аслиро муайян мекунад ва барандагони 

он бевосита фаъолияти ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳисоб мераванд. Агар 

аз нигоҳи кунунии ҷомеаи шаҳрвандии кишвар назар намоем ва 

раванди ташаккули онро таҳлил кунем, муайян мешавад, ки 

аксарияти намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, хусусан ташкилотҳои 

ҷамъиятии фаъол, ки дар шаҳрҳои марказии кишвар фаъолият 

мекунанд, барояшон ҳувияти миллии мо бегона аст.  
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Дар баробари ин, принсипҳои доимоамалкунанда низ дар 

ҷомеаи шаҳрвандӣ мавҷуд аст, ки онҳоро қайд намудан зарур аст:  
 

 
Зеро дар соли аввалини ташаккулёбиаш дар ин ҷо шахсоне 

пешсаф буданд, ки ба онҳо забони тоҷикӣ бегона буд ва ба маданияту 

ҷаҳонбинии миллат иртиботе надоштанд [3]. Агар хоҳем, ки дар 

кишвар ҷомеаи шаҳрвандии фаъол ба вуҷуд ояд, пеш аз ҳама бояд 

қисми маънавии он, яъне ҳуввиятро дар мадди аввал гузорем. Зеро 

агар дар сатҳи ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳувияти миллиро ташаккул дода 

натавонем, пас дар масъалаҳои арзишҳои умумимиллӣ барои мо ба 

ягонагӣ расидан мушкил мегардад. 

Ҳизбҳои сиёсӣ. Бояд гуфт, ки ҳизбҳои сиёсӣ дар шароити 

имрӯзаи давлатдории муосири Тоҷикистон яке аз омилҳои муҳими 

рушди парламентализм ва гуногунандешии сиёсӣ ба ҳисоб рафта, дар 

ташаккули низоми сиёсии ҷомеа мақоми махсус доранд. Дар ин 

раванд ҳизбҳои сиёсӣ яке аз субъектҳои фаъолияти раванди 

интихобот ба ҳисоб рафта, воситаи муҳими рушди низоми интихобот 

ба ҳисоб мераванд. Дар шароити имрӯзаи кишвар яке аз масъалаҳои 

муҳими таҳкимдиҳандаи раванди давлатдории муосири Тоҷикистон 

ин иштироки фаъоли ҳизбҳои сиёсӣ дар маъракаи муҳими сиёсӣ ба 

ҳисоб рафта, доир гаштани маъракаҳои сиёсӣ аз онҳо вобастагии 
зиёд дорад. 
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озодии ташаккули афкори 
ҷамъиятӣ;

воқиф будани мардум аз фаъолияти давлат 
ва ҷамъият;

истиқлолияти халқӣ, волоият ва 
ҳокимияти комили халқӣ;

адолатнокии қонун ва иҷрои ҳатмии он;

озодии инфиродӣ ва мустақилияти 
шахсият;

моликияти хусусӣ бар воситаҳои истеҳсолот.
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Яке аз хусусиятҳои муҳими давлатдории Тоҷикистон дар он 

ифода меёбад, ки ҳизбҳои сиёсӣ дар маъракаҳои муҳими сиёсӣ 

фаъолияти худро дуруст ба роҳ монда, дар устувории низоми сиёсии 

ҷомеа нақши муҳим гузоранд [2]. 

Ба таври мухтасар сохтори асосии ҳизбҳои сиёсиро чунин нишон 
додан мумкин аст: 

 
Дар шароити имрӯза яке аз маъракаҳои муҳими сиёсӣ маъракаи 

интихоботӣ ба ҳисоб меравад. Ҳизбҳои сиёсӣ субъекти фаъоли 

раванди интихобот буда, воситаи муҳими рушди низоми интихобот 

ба ҳисоб мераванд. Дар раванди интихобот ба ҳизбҳои сиёсӣ 

имконият дода мешавад, ки самаранокии фаъолияти худро дар сатҳи 

демократӣ ба роҳ монда, дар асоси талаботи муайяншудаи қонунҳои 

интихобот, ҳадафу мақсадҳои худро ба ҷомеаи шаҳрвандӣ дуруст 

роҳандозӣ карда, дар амалӣ кардани нуқтаҳои муҳими барномаҳои 

худ нақши муҳим гузоранд [4]. 

Бояд гуфт, ки раванди интихобот дар шароити имрӯзаи 

Тоҷикистон омили муҳими иштироки ҳизбҳои сиёсӣ, муаррифии онҳо 

дар раванди ҷомеа ба ҳисоб меравад. Ҳизбҳои сиёсӣ мувофиқи 

барномаҳои таҳиякардаи худ, фаъолияти худро ба роҳ монда, барои 
ба даст овардани шумораи зиёди овози интихобкунандагон, 

таблиғоту ташвиқот миёни ҷомеа мегузаронанд, ки яке аз вазифаҳои 

муҳим ба ҳисоб меравад. 

Дар раванди маъракаҳои интихоботӣ фаъолияти ҳизбҳои 

сиёсиро чунин баҳогузорӣ кардан мумкин аст: 

 раванди интихобот яке аз хусусиятҳои муҳими иштироки 

ҳизбҳо ва дигар субъектҳои интихобот ба ҳисоб рафта, заминаи 

ВАЗИФАҲОИ 
АСОСИИ 
ҲИЗБҲОИ 

СИЁСӢ

тайёр кардани 
кадрҳои сиёсӣ

тарбияи сиёсӣ

мубориза барои 
ҳокимият ва 

таъсир ба сиёсати 
давлатӣ

иштирок дар 
амалӣ намудани 

ҳокимият

иштирок дар 
ташаккули 
ҳокимият

ташаккули 
афкори ҷамъиятӣ

ифодаи 
манфиатҳои 

гурӯҳҳои 
ҷамъиятӣ
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муҳимро дар ташаккул ва рушди парламентализм, демократия нақши 

муҳим гузоранд; 

 ҳизбҳои сиёсӣ фаъолияти худро устувор намуда, бо нерӯ ва 

иқтидори фаъолияти худ метавонанд, дар амалӣ гардонидани 

нуқтаҳои барномавии худ фаъолияти назаррас дошта бошанд; 

 аз интихобот то интихобот барои муаррифии барномаҳои 

пешазинтихоботӣ ё бевосита мулоқот бо мардум, ташкили 

чорабиниҳо имкон ба миён омад, ки дар ташаккули ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ва низоми бисёрҳизбӣ заминаи мусоид фароҳам омад; 

 ҳизбҳои сиёсӣ аз интихобот то интихобот бо мардум барои 

муаррифии худ миёни ҷомеаи шаҳрвандӣ корҳои муҳим ва назарраси 

худро роҳандозӣ намуданд, ки яке аз нишонаҳои муҳими ҷомеаи 

демократӣ ба ҳисоб меравад; 

Ҳоло дар шароити Тоҷикистони имрӯза ҳафт ҳизби сиёсӣ 

фаъолият доранд, ки аз ҷумлаи инҳоянд: 

1. Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон; 

2. Ҳизби коммунистии Тоҷикистон; 

3. Ҳизби сотсиалистии Тоҷикистон; 

4. Ҳизби сотсиал-демократии Тоҷикистон; 

5. Ҳизби демократии Тоҷикистон; 

6. Ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон; 

7. Ҳизби аграрии Тоҷикистон. 

Ҳизбҳои сиёсиро мебояд, ки дар шароити имрӯзаи кишвар 
фаъолияти назаррас дошта бошанд, дар ташаккули маданияти сиёсии 

шаҳрвандон, барои демократии интихобкунандагон тадбирҳои 

судмандро роҳандозӣ намуда бошанд. Маҳз дар ҳамин ҳолат 

маданияти сиёсии шаҳрвандони кишвар боло рафта, фаъолии онҳо 

дар маъракаҳои интихоботӣ ба  назар мерасад. Фаъол будани 

шаҳрвандон нафъи ҷомеа буда, дар рушди маданияти сиёсӣ ва 

демократия мусоидат менамояд. Ҳамаи шаҳрвандон, ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ низ дар раванди ҳаёти сиёсӣ иштироки 

фаъол дошта, барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишвар 

саҳми назарраси худро гузошта бошанд. 
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САҲМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАҲКИМИ МАҚОМИ 

БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Расидан ба соҳибистиқлолии давлатӣ, ҳодисаи ҷанги таҳмилии 

шаҳрвандӣ ва хатари нобудии миллат ба саҳна нафареро овард, ки 
бешак масъулияти фардои миллатро ба зимма гирифта, худро дар 

қатори пешвоёни бузурги таърихӣ ҷой дод. Пешвои миллат Эмомалӣ 

Раҳмон дар лаҳзаи ҳассос ба сари қудрат омада, кафили сулҳу ваҳдат, 

ҳифзи истиқлолияту давлатдорӣ ва амнияти мардум гардиданд. 

Бо туфайли Иҷлосияи 16 Шўрои Олии Тоҷикистон дар фазои 

сиёсии Тоҷикистон беистисно тағйироти куллӣ ба амал омад. 

Мамлакати азияткашида аз гирдоби ҷанги пурдаҳшати  бародаркуш 

халос шуда, бо роҳи осоиштаи зиндагӣ ва бунёдкорӣ қадам ниҳод, 

пешрафт ва инкишофи соҳаҳои муҳими ҳаёти ҷомеаро дар мадди 

аввал гузошта, барои амалӣ намудани ин иқдомҳо диққати махсус 
доданд[4, 142]. 

Дар таърихи бисёрҳазорсолаи халқи тоҷик давраи нави гузариш 

оғоз ёфт. Вакилони мардумӣ камолоти сиёсии худро нишон дода, дар 

вазифаҳои худ  бомасъулият ва дурандешона  амал намуда, барои 

ҳалли муаммоҳои сиёсию  иҷтимоӣ ва иқтисодиву  маънавӣ дар 

кишвар тамоми донишу таҷрибаи худро равона сохтанд. Дар 

муддати кўтоҳи таърихӣ оташи ҷанги шаҳрвандӣ хомўш карда шуд, 

барои амалӣ намудани барномаҳои муҳими иқтисодӣ, сохтмонҳои 

бузурги аҳамияти байналмилалидошта шароит фароҳам овард, 

гузаронидани маъракаҳои муҳими ҷамъиятию сиёсиро имконпазир 

сохт, боиси ваҳдати воқеии халқҳои Тоҷикистон гардид, ки мисоли 

равшани он бо сарварии Президенти кишвар таъсисёбии ҳаракати 

ҷамъиятии Ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон мебошанд. 
Њанўз 15 ноябри соли 1993 Сарвари давлати Тољикистон 

Эмомалї Рањмон  зимни суханрониашон ба муносибати яксолагии 

Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии љумњурї ќайд намуда буданд, ки: «Мо бо 
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дарназардошти манфиатњои Тољикистон ният дорем бо тамоми 

кишварҳои љомеаи љањонӣ робитаи ќавии сиёсї, иќтисодї ва 
фарњангї барќарор намоем», «бо њамаи давлатњои дунё дар асоси 
манфиатњои мутаќобила њамкорї хоњем кард». 

Аз рўзњои аввали муайян намудани сиёсати хориљии худ 
Тољикистон самти “дарҳои кушод”-ро эълон доштааст. Барои мисол 
дар моддаи 11 Конститутсияи кишвар масъалањои марбут ба сиёсати 
хориљии давлат чунин инъикоси худро ёфтааст: «Тољикистон сиёсати 
сулњљўёнаро ба амал татбиќ намуда, соњибихтиёрї ва истиќлолияти 
дигар давлатњои љањонро эњтиром менамояд ва муносибатњои 
хориљиро дар асоси меъёрњои байналмилалї муайян мекунад». 
Њамчунин, Конститутсияи кишвар пешбинї кардааст, ки 
«Тољикистон вобаста ба манфиатњои олии халќ метавонад ба 
иттињодияњо ва ташкилотњои байналмилалї дохил шавад, аз онњо 
барояд, бо кишварњои хориљї робита намояд». 

Тољикистон дар њама њолат ба роњ мондани муносибатњои 
байналхалќиро дар асоси принсипњои њуќуќи байналхалќї 
љонибдорї намудааст ва дар сиёсати амалии хеш низ онњоро ба 
роњбарї гирифтааст. Барои мисол дар Паёми худ ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон санаи 22 декабри соли 2017 Пешвои миллат 
зикр намуданд, ки зарур аст, муносибатњои байналхалќї бидуни 
љангу низоъ дар заминаи густариши њамкориву шарикии баробар ва 
судманди њамаи кишварњои олам, таъмини амнияти љањониву 
минтаќавї ва созишу муколамаи созанда ба роњ монда шавад. 

Муваффақияти сиёсати хориҷӣ ва дипломатияи тоҷик, пеш аз 

ҳама аз маҳорати барномарезӣ ва дурандешии сарвари он, анъанаҳои 

давлатдорӣ, арзишҳои фарҳангию маънавӣ ва касбияти кормандони 

хадамоти дипломатӣ вобаста мебошад. Аз ин рӯ, дар муваффақияти 

дипломатияи тоҷик хиради азалии Президенти кишвар, самтҳои 

дурусти муайяннамудаи сиёсати хориҷӣ ва садоқату касбияти 

кормандони соҳа мусоидат намуданд.  

Тоҷикистон сиёсати хориҷии хосеро пеша намудааст, ки он 

расман аз 31 декабри соли 2002 номи сиёсати «дарҳои кушод»-ро 

гирифтааст. Тавре маълум, Чин ва Ҷопон дар давраҳои таърихӣ 

барои зери фишор ва таъсири бегонагон ва дар маҷмуъ, кишварҳои 

муқтадир қарор нагирифтан «сиёсати дарҳои баста»-ро пеша 

намуданд. Интихоби сиёсати «дарҳои кушод» аз як тараф, роҳи 

ягонаи дурусти пешбурди сиёсати хориҷӣ ва аз ҷониби дигар, 

инъикоси арзишҳои фарҳангию таърихӣ ва суннатии халқи тоҷик, 

яъне, дӯстӣ ва ҳусни ҳамсоягӣ мебошад, ки самараи бевоситаи 
фаъолияти Пешвои миллат мебошад.  
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Дар рушди сиёсати дарњои кушод дар кишвар албатта наќши 
Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалї Рањмон хеле назаррас 
мебошад. Албатта, Президенти кишвар муњимияти ин самти сиёсиро 
дарк намуда, онро соли 2002 ба таври расмї эълон намуда буданд.  

Президенти кишвар њамеша барои боло бурдани симои 
Тољикистон кўшишњо ба харљ дода, заминаи хуберо барои 
барќарории муносибат ва робитањо бо субъектњои сатњи байналхалќї 
фароњам сохт. Тасмимњои љиддии Эмомалї Рањмон љињати татбиќи 
бомуваффаќияти ислоњотњои сиёсї ва иќтисодию-иљтимої, бунёди 
давлати демократї ва њуќуќбунёд, рушди њамаљонибаи љомеаи 
демократї дар маљмўъ, ба сиёсати хориљии кишвар таќвият 
бахшиданд. Дар заминаи чунин сиёсати воќеъбинона ва амалгароёна 
Тољикистон дар муддати начандон тўлонї тавонист худро дар арсаи 
байналмилалї ба сифати кишвари сулњдўсту инсонпарвар, пайрави 
арзишњои демократї, љонибдори њамгирої ва њамкорињои 
бисёрљониба муаррифї намояд. 

Имрӯз натиҷа ва дастовардҳои сиёсати хориҷии мо боиси 

ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад: 

 истиқрори муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

130 кишвари ҷомеаи ҷаҳонӣ; 

 эътирофи расмии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҷониби 160 кишвари сайёра; 

 узвият дар 51 созмони бонуфузи байналхалқию минтақавӣ; 

 имзои 1200 созишномаҳои дуҷониба бо кишварҳои ҷомеаи 

ҷаҳонӣ; 

 узвият ба 600 эъломияҳои байналхалқӣ; 

 дастовардҳо дар самти пешниҳоди ташаббусҳои байналхалқӣ 

(бахусус дар масъалаи об, ҳамкорӣ дар соҳаи он ва табдили он ба 

омили муҳими рушди устувори иқтисодӣ); 

 раёсати Сарвари давлат дар ҷаласаи 54-уми Маҷмааи умумии 
СММ; 

 пешниҳоди формулаи сулҳ [5, 272]. 
Сиёсати «дарњои кушод» яке аз хосиятњои муњими сиёсати 

хориљии Тољикистон аст, ки то ба имрўз ба кишвар самараи хубе 
додааст. Сиёсати хориљии дорои хосияти шаффоф ва самти «дарњои 
кушод» ба он мусоидат намуданд, ки Тољикистон вобаста ба 
манфиатњои миллии хеш узви созмонњои байналмилалї гардад ва 
равобити сиёсиву њамкорињои судмандро бо аксари давлатњои љањон 
ба роњ монад. Чуноне ки Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар яке аз Паёмњои худ ба Маљлиси 
Олї ќайд намудаанд: «Ташаккул ва татбиќи сиёсати хориљї, ки 
мењвари онро сиёсати «дарњои кушод» ташкил медињад, яке аз 
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дастовардњои бузурги давлати миллии мо дар замони 
соњибистиќлолї ба шумор меравад… Ба шарофати сиёсати хориљии 
мутавозин дар ин давра Тољикистони мо дар арсаи байналмилалї 
мавќеи шоистаи худро пайдо намуда, муносибат ва њамкорињои 
гуногунљанбаро бо кишварњои дунё, созмонњои байналмилаливу 
минтаќавї ва нињодњои байналмилалии молиявї ба роњ монд»[3]. 

Ќайд намудан зарур аст, ки дар натиљаи амалисозии сиёсати 
дарњои кушод Тољикистони мо дар шароити имрўза дар арсаи 
сиёсати љањонї симои хоси хешро дорад ва њамчун узви 
соњибэътибори љомеаи љањонї шинохта шудааст. Мавќеи кишвари мо 
дар муносибатњои байналхалќї тадриљан меафзояд, ки ин њама 
хизматњои арзишманди Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 
мебошад.  

Дар марҳилаи нави бунёди давлати ҷавони Тоҷикистон тақдири 

баланди миллати куҳандиёри тоҷик дар симои шахсияти беназири 

таърихӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон олитарин сифатҳои адолати инсонӣ, бузургдилию шуҷоат, 

раҳму шафқат ва қобилияти нотакрори ваҳдатофариро ато кард ва 

маҳз ҳамин ҳамоҳангӣ ҷомеаро ба сатҳи баланди хештаншиносӣ 
расонид. 

Меҳнату кўшишҳо ва тадбирҳои муҳиму судманди амалӣ 

намудани Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои 

расидан ба ваҳдати комили миллӣ дар решакан ва несту нобуд 

сохтани ақидаҳои бегонапарастӣ, маҳалгароӣ, зӯроварӣ, хусумату 
кинагирӣ нисбати якдигар ё ягон миллати дигар, пешгирии 

падидаҳои номатлуби байни ҷомеа, тарғиби ҳаёти солим ва чандин 

масъалаҳои дигар метавон муҳим арзёбӣ кард. 

Дар 30 соли давраи соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон таҳти роҳбарии 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи бунёди ҷомеаи 

мустақили демократӣ қадамҳои устувор гузошт. Дар ин муддат 

Тоҷикистон соҳиби Парчам, Нишон ва Суруди миллӣ гардид. Пояҳо 

ва рукнҳои асосии давлатдории худ- Артиши миллӣ, қувваҳои 

сарҳадиро ба вуҷуд овард ва устувор гардонида, ҳамкориро дар ин 

самт бо кишварҳои дигар  ба роҳ монд. 

Тоҷикистон ба узвияти созмонҳои бонуфузи байналмилалию 

минтақавӣ пазируфта шуд ва бо аксари  мамлакатҳои пешрафтаи 

дунё робитаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва  фарҳангӣ барқарор намуд. 

Асосҳои сохтори конститутсионӣ ва идоракунии давлат танзим 



310 

гардида, пули миллӣ ба муомилот баромад, шиносномаи миллӣ 
эътироф гардид. 

Бузургтарин дастоварди Эмомалӣ Раҳмон бешубҳа, барқарор 

кардани сулҳи комил ва ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон аст. Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавассути таъмини сулҳ ва 

ваҳдати миллӣ, ҳамчунин барои гузаштан ба марҳилаи 

барқарорсозии иқтисодиёт ва оғози корҳои созандагию бунёдкорӣ 
заминаи боэътимод гузошт. 

Мањз бо пешнињоди Президенти кишвар дар Иљлосияи 54-уми 
Маљмаи умумии СММ (1 октябри 1999) ба њисоб меравад. Дар асоси 
ин ташаббус 20 сентябри соли 2000 дар Иљлосияи 55-уми Маљмаи 
умумии СММ соли 2003 њамчун Соли байналмилалии оби тоза эълон 
карда шуд. Њамчунин, пешнињодњои дигари Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ин аз тарафи СММ эълон шудани 
солњои 2005-2015 – ро њамчун “Дањсолаи байналмилалии амал “Об 
барои њаёт” ва соли 2013 – “Соли байналмилалии њамкорињо дар 
соњаи об” мебошад. Њамаи ин ташаббусњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо љонибдории аксарияти кишварњои аъзои Созмони 
Милали Муттањид амалї гардиданд. 

Нињоят яке аз ташаббусњои охирини Љумњурии Тољикистон оид 
ба масъалаи об аз љониби аксарияти аъзоёни Созмони Милали 
Муттањид пазируфта шуд, ки дар асоси он солњои 2018-2028 
“Дањсолаи байналмилалии «Об барои рушди устувор» эълон гардид. 
Воќеан, њамаи ташаббусњои байналмилалии Тољикистон на танњо 
љавобгў ба манфиатњои миллии кишвар, њамчунин он барои кулли 
давлатњои љањон ањамияти њаётї дорад. Љумњурии Тољикистон бо 
чунин иќдомњои худ тавонист, таваљљуњи љомеаи љањониро оиди 
масъалаи оби тоза љалб намуда, њаллу фасли онро ба мавзўи 

баррасии кишварњои љањон табдил бидињад. Чӣ тавре ки дар ин 
бобат вазири корњои хориљї Сирољиддин Аслов ќайд намудаанд: 
«Акнун бо роњандозї шудани ташаббуси нави Президенти мо, яъне 
Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», 
солњои  2018-2028 ин раванд њамчунон идома ёфта, бо баргузории 
чандин нишасти љањонї ва амалї шудани дањњо лоињаву барномањои 
калонњаљм, назари љањониён ба мавзўи об бештар љалб хоњад шуд. 
Дар айни њол, Тољикистон имкон пайдо мекунад, ки тарњњои обї ва 
гидроэнергетикии худро бо истифода аз майдонњои васеи 
байналмилалї ба иљро расонад ва дар њалли масоили љањонї наќш 
гузорад»[1]. 

Тољикистон аз солњои аввали соњибистиќлолии давлатї сиёсати 
сулњхоњона пеша намуда, бо созмону давлатњои љањон муносибатњои 
мутаќобилан судмандро ба роњ мондааст Чуноне ки дар моддаи 11 
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Конститутсияи Љумҳурии Тоҷикистон омадааст: «Тољикистон 
сиёсати сулњљўёнаро ба амал татбиќ намуда, соњибихтиёрї ва 
истиќлолияти дигар давлатњои љањонро эњтиром менамояд ва 
муносибатњои хориљиро дар асоси меъёрњои байналмилалї муайян 
мекунад»[2]. Роњбари кишвар борњо дар баромадњои худ оид ба 
масъалаи мубориза бо экстремизм, терроризм, барќароршавии сулњ 
дар Афѓонистон, њаллу фасли масъалаи об дар љањон суханронї 
намуда, мавќеи Тољикистонро нисбати мавзўъњои мазкур баён 
доштаанд.   

Имрўз ваќти он расидааст, ки пеш аз њама мо љавонон ва кулли 
мардуми кишвар нисбати масъалаи об таваљљуњи хоса намуда, 
ташаббусњои Роњбари давлат ва Њукумати Тољикистонро амалан 
пуштибонї намоянд. Дар сатњи давлатї њаллу фасл шудани 
мушкилоти норасогии оби нўшокї, бо об таъмин намудани заминњои 
нави кишт, њифзи муњити зист аз муњимтарин масъалањои марбут ба 
об дониста мешавад. Баргузор шудани конференсияњои илмї-амалї 
ва тањќиќу пешнињодњои муфиди олимон барои боз њам њаллу фасл 
шудани масъалањои оид ба об ва пуштибонии амалии ташаббусњои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон мусоидат менамояд.  
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ЗАМИНАҲОИ ИҶТИМОӢ – СИЁСИИ ИНКИШОФИ 

МАДАНИЯТИ СИЁСӢ ДАР ҶОМЕАИ МУОСИРИ ТОҶИК 
 

Маданияти сиёсӣ яке аз унсурҳои асосие мебошад, ки рафтори 

сиёсии ҷомеаро муайян мекунад. Он моҳияти системаи ҷамъиятию 

сиёсиро ифода мекунад. Вақте сухан дар бораи ҷомеа ва иштироки он 

дар ҳаёти сиёсӣ меравад, онро бе маданияти сиёсӣ тасаввур кардан 

ғайриимкон аст. Маданияти сиёсӣ гуногунрангии ҳаёти сиёсиро 

инъикос намуда, ба мақоми иҷтимоии шаҳрвандон таъсири 

ҳалкунанда мерасонад [3]. 

 Дар байни масъалаҳое, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 

таҳлилу баррасӣ қарор мегиранд, масъалаи маданияти сиёсӣ мавқеи 

махсусро дорад. Дигаргуниҳои демократӣ дар ҷомеа, муттаҳидӣ, 

ваҳдат ва тақдири аҳолии кишвар аз ҳалли дурусти масъалаи мазкур 

вобастагӣ дорад [2]. Таҳлили ташаккули масъалаи маданияти сиёсӣ 

дар ҷомеаи муосири тоҷик аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дорад.   

Амалияи ҳамаи дигаргуниҳое, ки дар шароити муосир ба амал 

омада истодаанд, нишон медиҳанд, ки бидуни инкишофи шуури 

ҷамъиятӣ, тағйирёбии тафаккури сиёсии одамон ба навсозии ҷомеа 

ноил шудан, ғайриимкон аст. Ба андешаи мо, чунин таҳлил ҳоло 

вазъи иҷтимоии миллатҳо, синфҳо, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва қишрҳои 

ҷомеаи моро талаб мекунад, ниҳоят муҳим мебошад.  

Аз ин рӯ, ошкор ва муайян намудани хусусиятҳои иштироки 

гурӯҳҳои гуногуни ҷомеаи Тоҷикистон, муносибати онҳо ба 

равандҳои сиёсӣ муҳим мебошад. 

Баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ Тоҷикистон низ дар қатори 

дигар ҷумҳуриҳо соҳибистиқлол гардид. Мутаассифона, таҳкими 

истиқлолияти давлатӣ барои кишвар гарон афтод, зеро дар марҳилаи 

аввали ташаккули худ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиддиятҳои 

мураккаби иҷтимоию сиёсӣ рӯбарӯ гардид. Дар натиҷа, дар кишвар 

ҷанги шаҳрвандӣ ба вуҷуд омада, ҷомеа ва гурӯҳҳои муайян даст ба 

намоишкорӣ заданд. 

Маълум аст, ки намоишкорӣ ҳамчун шакли рафтор асосан ба яке 

аз усулҳои қатъӣ асос ёфта, баъзан хусусиятҳои вазъиятро ба назар 
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намегирад. Рафтори намоишӣ диди маҳдуди сиёсӣ, набудани 

таҳаммулпазирӣ ва сатҳи пасти маданияти сиёсии шаҳрвандонро 

нишон медиҳад. Ҷаҳонбинии маҳдуди сиёсиро, ки дар ҷомеаи навини 

тоҷик ба назар мерасид, натиҷаи аз ҳокимият дур шудани мардум 
маънидод кардан мумкин аст. 

Бояд гуфт, ки дар гузашта Тоҷикистон яке аз ҷумҳуриҳои 

Иттиҳоди Шӯравӣ буда, дар шароити истиқлолии худ яке аз 

давраҳои душвори таърихиро аз сар гузаронидааст. Аз нигоҳи 

ташаккулёбӣ муносибатҳои байналмилалӣ вусъат ёфта, кишварҳои 

гуногуни олам истиқлолияти онро эътироф намудаанд ва узви 

комилҳуқуқи Созмони Милали Муттаҳид мебошад. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баъди аъзо шудан ба Созмони Милали Муттаҳид 

имконият пайдо намуд, ки робитаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсӣ ва 

фарҳангиро дар тамоми соҳаҳои гуногун мустақилона инкишоф 

диҳад. 

Амалияи ҳамаи дигаргуниҳое, ки дар шароити муосир ба амал 

омада истодаанд, нишон медиҳанд, ки бидуни инкишофи шуури 

ҷамъиятӣ, тағйирёбии тафаккури сиёсии одамон ба навсозии ҷомеа 

ноил шудан ғайриимкон аст. Ба андешаи мо, чунин таҳлил ҳоло 

вазъи иҷтимоии миллату синфҳо, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва қишрҳои 

ҷомеаи моро талаб мекунад, ниҳоят муҳим мебошад. 

Вазъияти мураккаби иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ ва маънавии 

ҷомеаи мо дар шароити муосир баррасии диққати назариявиро дар 

робита бо шуури сиёсӣ ва маданияти сиёсии одамон ва фаъолияти 

сиёсии онҳо тақозо мекунанд. 

Аҳамияти омӯзиши масъалаи ташаккули маданияти сиёсӣ дар 

ҷомеаи тоҷик аз инҳо иборат мебошанд: 

Якум, мамлакати мо ба марҳилаи нави рушди худ – марҳилаи 

демократикунонӣ, ба вуҷуд омадани бисёр давлатҳои соҳибихтиёр, 

таҳкими иттиҳоди байни халқҳо ва дигаргунсозии сифатии тамоми 

соҳаҳои ҷомеа дохил шуд. Ҳалли муҳимтарин масъалаҳо дар чунин 

ҳолат, дар суръате имконпазир мегардад, ки омили инсонӣ фаъол ва 

маданияти сиёсии ҷомеа баланд бардошта шавад; 

Дуюм, тағйироти ҷомеа низ муносибати муносибро талаб 
мекунад, зеро бидуни яктарафа муносибат намудан ба маданияти 

сиёсӣ, шуури ҷамъиятӣ, бидуни тағйироти психологӣ ва тафаккур мо 

наметавонем, мушкилоти мавҷудаи ҷомеаро ҳал кунем. Аз ин рӯ, 

ташаккули маданияти сиёсӣ дар ҳар як шахс дар рӯҳияи муосир, 

афзоиши фаъолияти иҷтимоии одамон дар ташкили ҷомеаи 

башардӯстона ва демократӣ яке аз масъалаҳои муҳими гузариш ба 

ҳолати сифатан нави ҷомеаи мо ба ҳисоб меравад; 
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Сеюм, мубрамияти мушкилоти ташаккули маданияти сиёсӣ дар 

шароити муосир аз вазъи идеологии ҷомеаи мо вобастагӣ дорад. 

Буҳрони идеология дар ҷомеа боиси пайдоиши чунин қувваҳо 

мегардад, ки кӯшиши миллатгароӣ, терроризм, экстремизм, 

фундаментализми сиёсӣ дар ҷомеа мегардад. Онҳо хоҳиши худро бо 

ҳама воситаҳои қонунӣ ба муқобили нерӯҳои пешрафта изҳор 
мекунанд; 

Чорум, боз ҳам баланд шудани нақш ва аҳамияти маданияти 

сиёсӣ дар ҳаёти ҷомеа дар як саф бо вазифаҳои мушаххаси иҷтимоию 

иқтисодӣ ва маънавӣ қарор доранд. Дар татбиқи ин вазифаҳо нақш 

ва аҳамияти маданияти сиёсӣ, ҳам асосҳои методологӣ ва ҳам ғоявию 

назариявии ҷомеаи мо бузург мебошанд. 

Омилҳои мазкур мушкилоти ташаккули маданияти сиёсиро 

муайян мекунанд. Дар навбати худ, ин ҳолат аҳамияти таҳлил, 

моҳият ва сохтори маданияти сиёсӣ, муайян намудани роҳҳо ва 

усулҳои тасдиқи онро дар шуури одамон дар марҳилаи кунунии 

рушди ҷомеа муайян мекунад. 

Бояд гуфт, ки олимони ватанӣ аз қабили Зокиров Г.Н., 

Маҳмадов А.Н., Муҳаббатов А., Пӯлотов А ва дигарон тавассути 

эҷоди асарҳои гуногуни сиёсӣ барои инкишофи маданияти сиёсӣ дар 

кишвар саҳми худро гузоштаанд. Асарҳои эҷоднамудаи онҳо табиати 

диалектикӣ ва таърихии маданияти сиёсиро дар системаи шуури 

ҷамъиятӣ ва таносуби маданият ва вазифаҳои маданияти сиёсиро 

кушода медиҳанд. Аммо дар ҳамаи ин асарҳо масъалаи ташаккули 

маданияти сиёсӣ, дар маҷмуъ таҳлил карда шудаанд, аз ин рӯ, 

хусусиятҳои раванди ташаккули ин масъала ба таври умумӣ фаро 
гирифта шудааст. 

Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки доир ба масъалаи 

равандҳои ташаккули маданияти сиёсӣ ҳанӯз ҳам мушкилоти 

ҳалношуда мавҷуд буда, он тадқиқотҳои фарогирро талаб менамояд. 
Бо назардошти он, ки баррасии пурраи масъалаи марбут ба 

ташаккули маданияти сиёсии ҷомеа дар мисоли Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар доираи як асар ғайриимкон аст, бояд мураккабии 
масъалаи мазкурро дарк намуд [1].  

Дар як қатор кишварҳо, бахусус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

одатҳои маҳалгароӣ ҳанӯз ҳам боқӣ мондааст. Дар ин шароит 

мушкилоти умумӣ ва махсус дар ташаккули маданияти сиёсии халқи 

тоҷик муҳим мебошад. 

Дар раванди омӯзиши маданияти сиёсӣ бояд ба чунин вазифаҳо 

аҳамият дод: 
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 Омӯхтани категорияи маданияти сиёсӣ, тағйирёбии 

мундариҷаи он дар раванди рушди ҷомеа, муайянкунии мафҳуми 

маданияти сиёсӣ, нишон додани намудҳои гуногуни маданияти сиёсӣ 

дар таърихи ҷомеа; 

 Ошкор кардани моҳияти маданияти сиёсӣ ва нақши он дар 

рушди ҳаёти сиёсии ҷомеа, ошкор кардани механизми муносибати 

байни шароити объективӣ ва омилҳои субъективие, ки ба ташаккули 

маданияти сиёсӣ таъсир мерасонанд; 

 Нишон додани шакли умумӣ ва хусусиятҳои ташаккули 

маданияти сиёсӣ, инчунин муносибати умумӣ ва лаҳзаҳои минтақавӣ 
дар ташаккули он; 

 Таҳлили заминаҳо ва хусусиятҳои паҳншавии маданияти сиёсӣ 

дар заминаи плюрализми фарҳангӣ; 

 Омӯхтани раванди шикастани муносибатҳои куҳнаи идеологӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нишон додани равандҳои монеагии 

ташаккули маданияти сиёсии ҳар як шахс; 

 Демократикунонии ҷомеаро омили муҳими ташаккули 

маданияти сиёсӣ, рафъи бегонасозии шахс аз ҷомеа ва арзишҳои 

маънавӣ ҳисобидан; 

 Тавсиф додани таъсири омилҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва маънавӣ 

дар ташаккули маданияти сиёсии шахс, тамоюлҳо минбаъд баланд 

бардоштани нақш ва аҳамияти маданияти сиёсӣ дар ҳаёти маънавии 

ҷомеа. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маданияти сиёсӣ бо хосиятҳои 

гуногуни худ зоҳир мегардад. Он ба вазъияти сиёсии кишвар, мақоми 

геополитикӣ, тарзи ҳаёти аҳолӣ, муносибат ва рафтори шаҳрвандон 
таъсир мерасонад. 

Инкишофи маданияти сиёсии Тоҷикистони муосир дар зери 

таъсири заволи давлати абарқудрат –ИҶШС, ҳолати баъди моҷароӣ 

ва кӯшишҳо барои дарёфти самти инкишоф, сатҳи зарурии зиндагӣ 
маълум мегардад.  

Маданияти сиёсӣ тавассути идеологияи сиёсӣ, психологияи 

сиёсӣ ва рафтори сиёсӣ метавонад ба фаъолияти сиёсии одамон 

таъсир расонад ё одамон новобаста аз мавқеи сиёсиву иҷтимоӣ ва 

иқтисодиашон дар дигаргунсозии ҷомеа ширкат намоянд. Ширкат 

намудан дар равандҳои сиёсии ҷомеа метавонад ба сифати маданияти 

сиёсӣ таъсир расонад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати субъекти 

муносибатҳои байналхалқӣ дар баробари раванди сиёсии ҷаҳонӣ ва 

ҷаҳонишавӣ баъд аз соҳибистиқлол гардидан аз падидаҳо ва 

арзишҳои сиёсиву фарҳангии муосир бархурдор гардида, рӯ ба 

бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона овардааст. 
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Дар бунёди чунин ҷомеа дар баробари дигар институтҳо нақши 

маданияти сиёсӣ низ назаррас мебошад. 

Хусусияти хоси равандҳои сиёсии нимаи аввали солҳои 90-уми 

асри гузашта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюли ҷалби умумӣ ба 

сиёсат буд. Ташаккули арзишҳои маданияти нави сиёсӣ дар шароити 

фаъолияти шадиди сиёсӣ суръат гирифт. Аммо ин фаъолият заминаи 

мустаҳками инкишофёфта надошт, зеро дар он хусусиятҳои 

демократиро амалӣ намудан ғайиимкон буд. Маданияти сиёсии 

мавҷуда натавонист якпорчагӣ ва муттаҳидии ҷомеаро таъмин кунад, 

зеро арзишҳои он манфиатҳои тамоми ҷомеаро дарбар гирифта 

натавонист. Дар ин вақт арзишҳои бегона шуури ҷомеаро фаро 
гирифта буданд [5]. 

Яке аз хусусиятҳои рушдкунандаи маданияти сиёсии ҷомеаи 

тоҷикро ин маданияти худогоҳии миллӣ ташкил медиҳад. Маҳз 

маданияти худогоҳии миллӣ буд, ки барои ба даст овардани 

соҳибистиқлолии давлатӣ омили муҳим гардид. Чунин омилҳо дар 

инкишофи маданияти сиёсии ҷомеаи тоҷик таъсири муҳим расонид. 

Маданияти сиёсии шаҳрвандон ба рушди демократикунонӣ низ 

таъсири назаррас дорад. Демократикунонӣ дар худ хислати 

умумиҷаҳонӣ дорад. Давлати демократӣ иродаи аксари мардумро 

ифода карда, мувофиқи манфиати онҳо амал менамояд. Дар низоми 

давлатдории демократӣ «таҷзияи ҳокимият» амалӣ мешавад, ки яке 

аз рукнҳои муҳими ҷомеаи демократӣ ба шумор меравад. Инчунин, 

нақши шаҳрвандон ва фаъолнокии онҳо низ дар рушди демократӣ 

нақши назаррасро доро мебошад. 

Дар умум, олимони ватанӣ Хуморов Д.М., Афғонов С.М., 

Ҳусейнов Б.А., Каримова З.Ҳ. дар китоби дарсии «Сиёсатшиносӣ» 

хусусиятҳои хоси маданияти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба 
таври зерин муайян намудааст [4]: 

 Эътибори беандоза ба гузаштаи пурифтихор ва кӯшиш баҳри 

рушду ғанигардонии минбаъдаи он дар заминаи арзишҳои сиёсӣ, 

миллӣ бо назардошти арзишҳои миллӣ; 

 Тамоюли шаҳрвандон ба ҳокимият ҳамчун обрӯи олӣ, 

мутобиқати хеле кам инкишоф ёфтани қобилияти худташкилкунӣ ва 

мустақилона қабул намудани қарори сиёсӣ; 

 Суст намудани фанҳои сиёсӣ ва ҷомеашиносӣ дар тарбияи 

маданияти сиёсӣ, кам ва ё аз барномаи таълимӣ берун намудани 

онҳо; 

 Инкишофи нокифояи фардӣ, мақоми пасти даъвои сиёсӣ; 
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 Муносибати фармонбардорӣ нисбати ҳар як маркази 

ҳокимияти воқеии  шахс барои иштироки сиёсӣ; 

 Салоҳияти паст, яъне нокифоя дар идораи ҷомеа ва давлат; 

 Номукаммалии мавқеи шаҳрвандӣ. 

Ҳамин тавр, бо назардошти масъалаи иштироки сиёсӣ ва 

маданияти сиёсии ҷомеаи тоҷик ба чунин хулоса омадан мумкин аст, 

марҳилаи кунунии рушди ҷомеа, ташаккули арзишҳо ва 

муносибатҳои нав самти умумии рушди маданияти сиёсии ҷомеаро 

тадриҷан тағйир медиҳад. Бояд дар хотир дошт, ки таҷрибаи ҳалли 

низои дохилии тоҷикон аз ташаккули як навъи нави маданияти сиёсӣ 

– маданияти сиёсии сулҳомез шаҳодат медиҳад, ки авлавияти 
ризоиятиро дар назар дорад. 
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НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАҲКИМИ МАҚОМИ 

БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар шароити Тољикистони соњибистиќлол зарурати омўзиши 
њамаљонибаи масъалањои сиёсати хориљї, хусусан наќши сиёсати 
дарњои кушод дар рушду пешрафти кишвар ба миён омадааст. 
Тољикистон кишвари љавон буда, дар минтаќаи њассоси 
геополитикиву рўёрўии тамаддуну фарњангњо ва бархўрди 
манфиатњои кишварњои абарќудрат ќарор гирифтааст. Аз ин рў, 
зарурати омўзиши њамаљонибаи сиёсати хориљии он ва бароњмонии 
сиёсати самарабахши хориљї дар ин замина ба вуљуд омадааст. Бо 
омўзиши њамаљонибаи љињатњои сиёсати хориљии кишвар, хусусан 
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сиёсати дарњои кушод мо метавонем тавсияњое бањри рушди он 
пешнињод намоем.  

Марњилаи муњим дар ташаккул ва рушди сиёсати хориљии 
Тољикистон ин бадастории истиќлолияти давлатї мебошад, ки 9 
сентябри соли 1991 эълон гардида буд. Шуруъ аз ин замон Љумњурии 
Тољикистон расман  њамчун субъекти алоњида, мустаќил ва 
комилњуќуќ дар муайянсозии сиёсати хориљии худ шинохта шуд. Аз 
ин давра сањифаи наве дар њаёти мардуми мо ва сиёсати хориљии 
кишвар кушода шуд. Мо метавонем ин марњиларо њамчун оѓози 
заминагузорї ба сиёсати хориљии дарњои кушод ном барем. Агар чї 
сиёсати дарњои кушод ба таври расмї  соли 2002 эълон гардида буд, 
аммо заминасозии он њанўз дар солњои аввали соњибистиќлолї 
гузошта шуданд. Аз он љумла, дар банди 15 Эъломияи истиќлолият 
чунин омада буд:  «Љумњурии Тољикистон субъекти мустаќили њуќуќи 
байналмилалї буда, бо кишварњои хориљї робитањои дипломатї, 
консулї, иќтисодї ва ѓайра барќарор менамояд, бо онњо 
намояндагони мухтор табодул мекунад ва созишномањои 
байналмилалї мебандад»[2, 214]. 

Меъёри мазкур муайянкунандаи он буд, ки Тољикистон њамчун 
субъекти мустаќили муносибатњои байналхалќї дарњои њамкориро ба 
рўи субъектњои дигари муносибатњои байналхалќї боз намудааст.   

Баргузор гаштани Иљлосияи 16  Шўрои Олии Тољикистон 
марњилаи наве барои ташаккул ва инкишофи сиёсати хориљии 
Љумњурии Тољикистон буд. Иљлосияи мазкур заминаро барои 
ташаккули Њукумати конститутсионї фароњам овард ва фарзанди 
фарзонаи миллат – Эмомалї Рањмонро ба вазифаи Раиси Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон расонид, ки минбаъд дар самти рушду 
такомули сиёсати хориљии кишвар сањми назаррасеро гузошт. Пас аз 
баргузории Иљлосияи 16 даќиќият дар самти сиёсати хориљии кишвар 
ба вуљуд омад ва њукумати навтаъсисшуда сари масъалаи рушди 
љињатњои мухталифи сиёсати хориљии кишвар андеша намуд.     

Муњаќќиќи ватанӣ Сайидзода З. ин марњиларо дар таърихи 
навини Тољикистон њамчун марњалаи талошњои љиддї дар роњи 
хотима бахшидан ба љанги дохилї, сарљамъ намудани миллати тољик 
ва фароњам овардани заминањои вањдати миллї, поя гузоштан ба 
низоми сифатан нави давлатдорї ќаламдод намудааст. Аз нигоњи ў 
мањз дар њамин давра сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон, 
њамчун муњимтарин њавзаи њаёти сиёсї, ба шакл гирифтан оѓоз 
кардааст[5, 39]. 

Сиёсати хориљии дорои хосияти шаффоф ва самти «дарњои 
кушод» ба он мусоидат намуданд, ки Тољикистон вобаста ба 
манфиатњои миллии хеш узви созмонњои байналмилалї гардад ва 
равобити сиёсиву њамкорињои судмандро бо аксари давлатњои љањон 
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ба роњ монад. Чуноне ки Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар яке аз Паёмњои худ ба Маљлиси 
Олї ќайд намудаанд: «Ташаккул ва татбиќи сиёсати хориљї, ки 
мењвари онро сиёсати «дарњои кушод» ташкил медињад, яке аз 
дастовардњои бузурги давлати миллии мо дар замони 
соњибистиќлолї ба шумор меравад… Ба шарофати сиёсати хориљии 
мутавозин дар ин давра Тољикистони мо дар арсаи байналмилалї 
мавќеи шоистаи худро пайдо намуда, муносибат ва њамкорињои 
гуногунљанбаро бо кишварњои дунё, созмонњои байналмилаливу 
минтаќавї ва нињодњои байналмилалии молиявї ба роњ монд»[4]. 

Ќайд намудан зарур аст, ки дар натиљаи амалисозии сиёсати 
дарњои кушод Тољикистони мо дар шароити имрўза дар арсаи 
сиёсати љањонї симои хоси хешро дорад ва њамчун узви 
соњибэътибори љомеаи љањонї шинохта шудааст. Мавќеи кишвари мо 
дар муносибатњои байналхалќї тадриљан меафзояд, ки ин њама 
хизматњои арзишманди Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон мущтарам Эмомалї 
Рањмон мебошад.  

Аз рўзњои аввали муайян намудани сиёсати хориљии худ 
Тољикистон самти кушода будани онро эълон доштааст. Дар моддаи 
11 Конститутсияи кишвар масъалањои марбут ба сиёсати хориљии 
давлат чунин инъикоси худро ёфтааст: «Тољикистон сиёсати 
сулњљўёнаро ба амал татбиќ намуда, соњибихтиёрї ва истиќлолияти 
дигар давлатњои љањонро эњтиром менамояд ва муносибатњои 
хориљиро дар асоси меъёрњои байналмилалї муайян мекунад». 
Њамчунин, Конститутсияи кишвар пешбинї кардааст, ки: 
«Тољикистон вобаста ба манфиатњои олии халќ метавонад ба 
иттињодия ва ташкилотњои байналмилалї дохил шавад, аз онњо 
барояд, бо кишварњои хориљї робита намояд»[1]. 

Тољикистон дар њама њолат ба роњ мондани муносибатњои 
байналхалќиро дар асоси принсипњои њуќуќи байналхалќї 
љонибдорї намудааст ва дар сиёсати амалии хеш низ онњоро ба 
роњбарї гирифтааст. Барои мисол дар Паёми худ ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон санаи 22 декабри соли 2017 Пешвои миллат 
зикр намуданд, ки зарур аст, муносибатњои байналхалќї бидуни 
љангу низоъ дар заминаи густариши њамкориву шарикии баробар ва 
судманди њамаи кишварњои олам, таъмини амнияти љањониву 
минтаќавї ва созишу муколамаи созанда ба роњ монда шавад[3]. 

Ба масъалаи бурдани сиёсати дарњои кушод дар Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
таваљљуњи хоса дода шудааст. Њам имкониятњо ва њам љињатњои 
тањдидкунандаи он махсусан ќайд карда шудаанд. Аз љумла, дар 
мавриди сиёсати дарњои кушод дар ин њуљљати муњими давлатї чунин 
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оварда шудааст, ки дар шароити суст шудани  рушди  иќтисодї 
аксари кишварњои љањон аз бењсозии фазои сармоягузорї  њамчун 
воситаи суръат бахшидан  ба  рушди иќтисодї ва баланд бардошани 
сифати  он истифода мебаранд. Маќомоти давлатї дар чунин шароит 
њамчун субъекти  талошкунињои раќобатнок барои сармоягузорињо 

саъю кўшиш мекунанд ва ба  сармоягузорон “маҳсулоти” худро, ки 

“фазои сармоягузорӣ” мебошад, пешниҳод мекунанд. 
Ба имзо расидани «Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти 

миллї» имкон фароњам овард, ки симои нави Тољикистон дар арсаи 
байналмилалї аз сари нав ба таври мусбї муаррифї гардад. Гузашта 
аз ин, ба даст омадани сулњи тољикон таљрибаи бисёр нодири 
сулњофаринї дар љањон дониста шуда, онро давлатњои љањон њамчун 
таљрибаи бузурги сулњофаринї ва модели «Сулњи тољикон» эътироф 
намуданд. Натиљаи кўшиш ва зањматњои мардуми тољик ва Роњбари 
давлат буд, ки пойтахти Тољикистон – шањри Душанбе барои сањми 
бузургаш дар эљоди сулњ ва сулњоварї соњиби љоизаи ЮНЕСКО, 
«Душанбе – шањри сулњ» гардид. Илова бар ин, чанд ташаббусњои 
байналмилалии Тољикистон оид ба масъалаи об бори дигар дар роњи 
муаррифии симои мусбати давлат дар арсаи љањонї ба њайси давлати 
созанда ва бунёдкор хизмат карда истодааст. Дар умум, чунин 
муаррифии Тољикистон заминаи нави њамкориро бо субъектони 
дигар дар самтњои афзалиятноки сиёсати хориљї ба вуљуд овард. 

Ташаббуси байналмилалии Тољикистон диќќату таваљљуњи 
давлатњоро нисбати масъалаи об зиёд намуда, онро ба баррасии 
гурўњи васеи давлатњо табдил дод. Аз љумла,  муњаќќиќон ва 
тањлилгарон масъалаи обро мавриди омўзиш ќарор дода, хулосаву 
пешнињодњои хешро манзур намуданд. Њамчунин, мавзўи дарёњои 
сарњадгузар ва поёноб байни кишварњо бањсњое доранд, ки ба таври 
мусолињатомез њал шудани онњо ба манфиати љомеаи љањонї 
мебошад.  

Ќобили зикр аст, ки барои иљрои муваффаќонаи Дањсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», солњои 2018-2028 
моњи январи соли 2016 механизми  нав - Панели сатњи баланд доир ба 
масъалањои об таъсис ёфт, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба њайси поягузори њама ташаббусу иќдомњои 
байналмилалї дар соњаи об ба узвияти он пазируфта шуданд. Панели 
сатњи баланд доир ба масъалањои об бо ташаббуси Муншии умумии 
СММ ва Президенти Бонки љањонї таъсис шуда, танњо 11 нафар 
сарони Њукумат ва кишварњо аъзои он мебошанд. Дар доираи ин 
Панел тамоми масъалањои марбут ба об дар сатњи байналмилалї 
мавриди баррасї ва пайгирї ќарор мегиранд. 
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Барои кишваре ба мисли Тољикистон, истифодаи босамари 
захирањои обї яке аз роњњои пешбурди соњаи саноат ва бењтар 
намудани шароити иљтимоиву иќтисодии ањолї мебошад. Бо њамин 
маќсад Тољикистон зиёда аз дањ сол мешавад, ки барои амалї 
намудани лоињањои гидроэнерегетикї, дар самти љалби сармояи 
созмонњои молиявї ва давлатњои људогона талош дорад. Дар чанд 
соли охир баргузории форуму конференсияњои байналмилалї чї дар 
дохил ва чї дар хориљи кишвар вобаста ба об имкон фароњам овард, 
ки лоињањои гидроэнергетикї бештар муаррифї шаванд. Дар ин 
росто, љалби сармоягузории хориљї дар амалї сохтани лоињањои 
гидроэнергетикї, баъди дастгирї ёфтани ташаббуси Тољикистон 
оиди эълон намудани солњои 2018-2028 дањсолаи байналмилалии «Об 
барои рушди устувор» имконияти нав ва марњилаи тозаеро  рўи 
кишвар боз намуд.  

Роњбари кишвар борњо дар баромадњои худ оид ба масъалаи 
мубориза бо экстремизм, терроризм, барќароршавии сулњ дар 
Афѓонистон, њаллу фасли масъалаи об дар љањон суханронї намуда, 
мавќеи Тољикистонро нисбати мавзўъњои мазкур баён доштаанд.   

Яке аз паёмади ташаббусњои байналмилалии Тољикистон ин 
баргузории чорабинињои сатњи минтаќавию байналмилалї оид ба 
мавзўи об мебошад. Чунин чорабинињо имконияти ташрифи 
намояндагони давлат ва созмонњои байналмилалиро ба Тољикистон 
фароњам оварда, симои мусбии кишвар ва лоињањои давлатиро ба 
сармоягузорон муаррифї намуд. Илова бар ин, ба намояндагони 
давлатњои дигар имкониятњои сайёњии кишвар муаррифї гардиданд 
ва барои рушди ояндаи соњаи туризм заминаи мусоид фароњам 
гардид. Зеро њар шањрванди хориљие, ки вориди Тољикистон 

мешавад, хоњу нохоњ њиссаи худро ба ѓанӣ гардонидани иќтисодиёти 
кишвар мерасонад. Дар доираи дањсолаи навбатї Дањсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», солњои  2018-2028 
чорабинињои зиёд дар назар аст, ки эњтимол меравад, яке аз 
њамоишњо дар Тољикистон низ баргузор гардад.  

Ташаббусњои пайдарпайи Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ва љонибдорї пайдо намудани онњо аз тарафи 
аъзоёни Созмони Милали Муттањид барои ташаккулёбии мактаби 
дипломатияи тољик заминаи мусоид фароњам овард. Њамчунин, ин 
иттифоќот ба инкишофи сиёсати хориљии «Дарњои боз» таъсири 
назаррас расонид. Албатта, муваффаќияти сиёсати хориљии 
Тољикистон марњилањои ибтидоии худро тай менамояд ва дастгирии 
ташаббусњои Роњбари давлат ба инкишофи сиёсати хориљї замина 
фароњам овард, ки он дар оянда тавонад барои њарчи бештар таќвият 
додани њамкорињои иќтисодии байнидавлатї мусоидат намояд. Мањз 
сиёсати «Дарњои боз»-и Пешвои миллат буд, ки њоло Љумњурии 
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Тољикистон аъзои фаъоли 51 созмонњои байналмилалї, минтаќавї ва 
нињодњои байналмилалии молиявї мебошад[6, 76].  

Яке аз мушкилоти давлатњои рў ба рушд, норасоии молиявї ва 
кадрї дар амалисозии лоињањо ба шумор меравад. Бо ин маќсад 
Роњбари давлат барои дар амал тадбиќ намудани лоињаҳои хурду 
бузурги давлатї њангоми сафарњои хориљии худ рўи ин масъала 
талоши зиёд менамоянд. Имрўзњо амалї шудани стратегияњои 
давлатї, баромадан аз бумбасти коммуникатсионї, расидан ба 
истиќлолияти энергетикї ва таъмини амнияти озуќаворї бо 
сармоягузории хориљї алоќамандии зич дорад. Хушбахтона, дар њар 
се њадафи стратегии давлат сармоягузории назаррас љалб карда 
шудаанд, ки рафтуомади бемамонияти шањрвандони дар дохили 
кишвар, сол аз сол бењтар шудани таъминоти ањолї бо   ќувваи барќ 
самараи талошњои Роњбари Њукумати кишвар шуморидан мумкин 
аст. Дар самти амалї намудани сттратегияњои давлатї сањми давлати 
Чин бисёр назаррас буда, ширкатњои сохтмонии ин давлат дар 
лоињањои сохтмонї  иштироки бевосита доранд. 

Бо таъйин шудани худ ба вазифаи Раиси Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон роњи барќарор намудани 
муносибатњоро бо кишварњову созмонњои байналмилалї барои 
муаррифии Тољикистон ва ба роњ мондани њамкорињои гуногунљанба 
пеш гирифт. Сиёсати сулњљўёнаи Эмомалї Рањмон аз рўзњои аввал 
мавриди дастгирии натанњо мардуми Тољикистон, балки љомеаи 
љањонї низ ќарор гирифт ва он заминаи хубе барои ба роњ мондани 
сиёсати муваффаќи хориљї шуд. Албатта, Президенти кишвар 
муњимияти ин самти сиёсиро дарк намуда, онро соли 2002 ба таври 
расмї эълон намуда буданд. Президенти кишвар њамеша барои боло 
бурдани симои Тољикистон кўшиш ба харљ дода, заминаи хуберо 
барои барќарории муносибатњо ва робитањо бо субъектњои сатњи 
байналхалќї фароњам сохтаанд.  

Тасмимњои љиддии муҳтарам Эмомалї Рањмон љињати татбиќи 
бомуваффаќияти ислоњоти сиёсї ва иќтисодию-иљтимої, бунёди 
давлати демократї ва њуќуќбунёд, рушди њамаљонибаи љомеаи 
демократї, дар маљмуъ ба сиёсати хориљии кишвар таќвият 
бахшиданд. Дар заминаи чунин сиёсати воќеъбинона ва амалгароёна 
Тољикистон дар муддати начандон тўлонї тавонист худро дар арсаи 
байналмилалї ба сифати кишвари сулњдўсту инсонпарвар, пайрави 
арзишњои демократї, љонибдори њамгирої ва њамкорињои 
бисёрљониба муаррифї намояд. 
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