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СИЁСАТИ ХОРИҶӢ ВА ДИПЛОМАТИЯ
ASPECTS OF MILITARIZATION IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA:
PRIORITIES AND CONFLICT OF INTERESTS
Shamsiddin Karimov,
Doctor of Political Sciences,
Chief Researcher of the Department of Europe and America of the
Institute for the Study of Asian and European Countries,
National Academy of Sciences of Tajikistan
From the moment of gaining independence, Tajikistan, along with other states of postSoviet Central Asian countries, became an important geostrategic object for the mainpower
centers and individual states. Evidently, despite the commonality of goals that main players
have on some issues there are also conflicts of interests that have a geopolitical nature.
The countries of the Central Asian region have different understanding of the tasks on
developing the "Shanghai Six". Behind the economic cooperation and joint military exercises
much more global goals are rooted. But these goals can be achieved only if the countries come
to a common denominator.Obviously, the functioning of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) has long gone beyond the originally stated goals, since from a modest association
with limited tasks of cooperation in Central Asia in general and in Tajikistan, in particular,
the Shanghai "business club" quickly evolved into a regional security bloc. This is evidenced
by the creation of a strong military-political bloc, which includes the countries of the Central
Asian region.
Russia, unlike the United States, has no goal of promoting democracy in this region. The
essence of the position of the political leadership of the Russian Federation lies in the fact that
such actions can lead to destabilization of domestic political processes in the Central Asian
countries, which certainly can negatively affect, first of all, Russia as the nearest neighbor.
Therefore, by conducting the Russian-Chinese military exercises, these countries confirm the
political will of the regional leaders of Russia and China to ensure stability and become the
calling card for a new powerful Eastern bloc.As a result, the SCO has become today not only
an important geopolitical factor, but also a reason for restoring priorities and guidelines in the
foreign policy world. At the same time, there is serious divergence between positions of Russia
and China, on the priorities of the SCO activities. China within the boundaries of the "Shanghai" space carries out serious economic projects. Obviously, this strengthens the position of
Beijing in this geopolitical region. Unfortunately, such financial maneuvers of the strategic
partner contradict Russian national interests. Moscow believes that if the countries of Central
Asia realize that China is really solving their problems, they lose interest in integration with
Moscow. In this regard, Russia is trying to draw the attention of member countries of the organization to the fight against terrorism and extremism, insisting on compliance with its rules
of the game inside the club, and considers economic integration in the SCO zone as a more
distant goali.
In recent years, the SCO, at the initiative of China, has focused on joint energy projects,
including the development of the oil and gas sector, exploration of hydrocarbon reserves and
the joint use of water resources, and the establishment of an inter-bank SCO to finance similar
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projectsii. Russia is concerned that China will establish economic hegemony in post-Soviet
Asia, and does everything possible to block Beijing's integration proposals. Russia prefers to
negotiate the free flow of goods, services, capitals, labor only with CIS countries that are equal
or lagging behind in economic development.China, which offers cheap goods and labor, obviously does not apply to such conditions. Chinese goods can displace Russian products in the
market, and Chinese workers can dramatically change the social and demographic situation in
the Far East. In addition, Moscow fears that expansion of trade with China will strengthen
the unfavorable trend for Russia: currently 95% of Russian exports to China are commodities,
while the Chinese export to Russia mainly consist of highly processed products.
Although the SCO member countries insist that the organization is not a militaristic
bloc, the main activities under its auspices are still of a military nature. The first joint "antiterrorist" SCO exercises were held in 2003 in the territory of Kazakhstan and the Chinese region
of Xinjiang, populated by Muslims (they seek independence, and Beijing considers them potential terrorists). In 2007, large military antiterrorist exercises "Peace Mission 2007" were held
in Chebarkul, Chelyabinsk region. The following exercises in 2010 were conducted in the
south of Kazakhstan. Thus, the SCO member states are preparing to jointly use military force
against new challenges and threatsiii.
As a result, they have already achieved some degree of compatibility and coherence of
their armed forces, and it is likely to increase. Maneuvers are held on the east coast of China
and in the surrounding waters, in Central Russia and Central Asia. In 2015, the Russian Navy
and the Navy of the People's Liberation Army of China held joint exercises in the Mediterranean. This change in geography speaks of the readiness of both countries to demonstrate to
the whole world the strength of their military partnership, as well as strategic unity in one of
the most important and troubled regions of Eurasia.
In exchange for their support, China will insist on Russia to transfer advanced military
technologies in such areas as anti-aircraft and anti-missile defense, aviation and navy. While
Moscow is cautious in supplying Beijing with the latest technical innovations, remembering
the periods of deterioration of bilateral relations in the past and not wanting to provoke discontent among other Asian powers, in particular, India and even Japan. But in the current situation, when Moscow more than ever needs the support of Beijing, Russia may have to loosen
the restrictions of defense technology exports to China.
The annual joint military exercises of the "Shanghaiers" under the guise of fighting international terrorism make NATO headquarters and the Pentagon nervous. Increasing number
of analytical publications and comments in western media in recent years directly affirm that
Russia and China can form an eastern version of NATO. The geopolitical parameters of the
emerging new power pole force the EU and the US to think about a possible threat to their
interests, especially given that India and Pakistan have become full members of the SCO, and
Iran has repeatedly expressed its intention to change the status of observer to the mandate of a
member of the Shanghai Clubiv.
At first, Russia did not take the SCO seriously. Russia closely followed the activity of
China and from time to time cooled China’s ambitions in expanding the scope of the organization, for example, by turning it into a free trade area. Everything was changed by two factors:
the deployment of US troops in the region after September 11, 2001, and the acquisition by
China of oil fields in Kazakhstan. Since 2003, Russia has become more serious about the SCO
and has begun working with China to expand the organization's area of competencies. Russia
initiated an increase in the number of members, inviting Iran and India in 2005 as observers.
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In response, China demanded the invitation of Pakistan. However, the both sides agreed that
the strange application for membership of America, submitted in 2005, should be rejected.
A certain potential for tensions and even conflict between Russia and China exists in
Central Asia - a region stuck between the two powers. China has established itself as the main
trade and investment partner of the countries of this region, and Russia, in turn, seeks to integrate these former Soviet republics economically, politically and militarily into bodies such as
the EEA and the Collective Security Treaty Organizationv.
Buteven here China is tactful enough not to offend the Russians. In the SCO, along with
China, Russia plays the role of an unofficial co-chairman. Beijing also does not cross the prohibition line established by Moscow, as toestablish political alliances and military bases in the
post-Soviet space. This position contrasts sharply with the Western policy of expanding
NATO and the EU in the former Soviet borderland on the territory of Eastern Europe.
Russia-India strategic alliance could substantially strengthen Russia's position at the international level. But we are not talking about coordination of efforts within the framework of
the Shanghai Cooperation Organization, where India has its own contradictions with other
members, like China. The bilateral anti-terrorist, anti-radical-Islamist alliance would have
greater prospects and could seriously change the international alignment of forces. In the
event of the implementation of the project of the Russian-Indian alliance, radical Islam would
have an enemywho is ready for sacrifice, tough and unpopular political decisions understanding the realities of the Islamic East much better.
Acknowledging its own relative weakness compared to China, Russia will continue to
look for counterbalance to China, developing relations with other major states of Asia, but
this has become more difficult than before. Russia can try to increase the importance of RIC,
an informal consultative association with China and India, which is mostly ceremonial in nature. Theoretically, after India's accession to the SCO in 2015, a triumvirate of the great Asian
powers may emerge within the framework of this organization.In practice, however, Moscow
will rather continue to develop relations with these two countries in parallel. Russia will have
to act cautiously. Russia wants to maintain the position of the main supplier of arms and military equipment to the armed forces of India, which views China as the main threat. At the
same time, Moscow may have to transfer to Beijing more advanced military technology, which
is unlikely to please New Delhi.
The deepest impact of the deepening of Russian-Chinese integration will be felt in the interior regions of Asia - Afghanistan, Mongolia and the five Central Asian republics of the
former USSR. The EAEC will have to work closely with China in its projects to develop the
Economic belt of the Silk Road. Most likely, it will come to the emergence of a single trade
and investment zone, covering the entire central, northern and eastern Eurasia, the economic
driver of which will be China. This zone can be called "Great Asia" - from Shanghai, its business center, to St. Petersburg, its outpost at the gates of Europe.
At the same time, the SCO can give the Greater Asia a mechanism for consultation and
coordination of policy, joint economic development, financial support and cooperation in the
field of security. Russia will continue to play an important role in the SCO, but most likely
will take the second place among its member states along with India, but the one who set the
tone and provide most of the resources of this organization will be China.
The geopolitical shift in Eurasia will affect strategic stability and change the global strategic balance of power. Russia and China will not create a military alliance, but for each of
these countries the US will be a potential enemy. The growth of China's nuclear potential will
bring it closer to the level of the United States and Russia. In the 2020s, the strategic arms
5
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control process will only make sense if all three of these powers are included, but Beijing's consent to participate in it is only possible if it considers that this will enhance its security and
prestige. In any case, Moscow will cease to be the only counterpart of Washington in discussions on issues of strategic stability.
It should be noted that Tajikistan is located in the southern boundary of the CSTO's
common area of responsibility, and the complex situation in Afghanistan dictates the need to
constantly improve the defense of the southern borders of Tajikistan. Therefore, military and
military-technical cooperation are priority areas of Russian-Tajik cooperation. A significant
stabilizing role is played by the 201st Russian military base (RVB) located in Tajikistan, the
largest Russian military base outside the Russian Federation. Since the beginning of the 1990s,
during the years of civil confrontation in Tajikistan, it has carried out a peacekeeping mission
and contributed to the normalization of the situation on the Tajik-Afghan border.The personnel of the 201st RVB are constantly on the alert, taking part in joint Russian-Tajik exercises, as well as in exercises conducted by the Collective Security Treaty Organization.
Junior commanders of military men of the Armed Forces of Tajikistan are trained at the
training fields of Russian military base. Only for the period 2014-2015 about 2 thousand experts - sappers, scouts, mechanics-drivers of tanks and infantry fighting vehicles, artillerymen
were trained for the Ministry of Defense of Tajikistan. In addition, Russian officers and soldiers carry out an important humanitarian mission. So, the personnel of the military base traditionally provide humanitarian assistance to orphans, disabled people and veterans in Dushanbe, Tursunzade and Khatlon region. During emergency situations, units of the 201st RVB
were involved in providing assistance to the population of the areas affected by the disastervi.
Russia's leading positions in matters of military and military-technical cooperation with
Tajikistan are largely due totraditional ties, the overwhelming predominance of Russian (Soviet) produced arms and equipment in the Tajik army, the staffing of the main units of the
command staff of the Armed Forces of the Republic with personnel trained in the military educational institutions of the Russian Federation. Supply of the Armed Forces of Tajikistan
with military products of Russian (Soviet) production is carried out within the framework of
the agreed plans for the modernization of Russia by the Tajik Armed Forcesvii.
Annually, about 500 Tajik servicemen are trained in Russia on a free basis. The command of the Armed Forces of the Republic of Tajikistan considers the graduates of the Russian military educational institutions to be the most trained in the professional plan officers of
the Tajik army. The armed forces of the two countries actively cooperate in the development
of measures to prevent any possible aggression. In March 2017 in Tajikistan, major joint exercises of the Central Military District of the RF Armed Forces and the Tajik Armed Forces
took place. The purpose of this kind of exercise is to discourage any potential aggressor from
invasion into the territory of Tajikistan.
Russian military facility which conducts optical observation of space objects called
"Window" located in the city of Nurek plays an important role in strengthening of the security
of the Russian Federation. This facility is designed to promptly obtain information about the
space environment, cataloging of artificial objects, determining their class, purpose and current status.
Apparently, close contacts between the special services of Russia and Tajikistan in the
fight against terrorism and extremism facilitate effective interaction and achievement of concrete results. Given the constantly improving tactics of the actions of terrorists and extremists,
we recognize that it is advisable to further expand Russian-Tajik cooperation, both in bilateral
format, and within the CIS, the SCO and the CSTO2."
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The Russian Federation continues to provide Tajikistan with all kinds of assistance related to the protection of the state border. This function is performed by the Federal Security
Service Border Cooperation Group, located here. Along with servicemen of the 201st RVB,
border group officers provide operational support to their Tajik partners and help train personnel. Aviation of the Russian Federal Security Service on a regular basis ensures the delivery of Tajik border guards and cargo to hard-to-reach areas of the country.
The illicit traffic of heroin from Afghanistan poses a serious threat to the national security of the Russian Federation and other CSTO member states. Tajikistan, which has a long
border with Afghanistan, can not cope alone with this drug outbreak. Therefore, the competent authorities of the Russian Federation provide assistance to the Agency for Drug Control
(ACC) under the President of the Republic of Tajikistan. First of all the renewal of its material
and technical base, its structural expansion through the creation of territorial units, the training and retraining of personnel, and material support. AKN Tajikistan was provided with
modern special technical equipment, vehicles, premises for operational and search activities,
buildings reconstruction were carried outviii.
With the help of the Russian Federation, three new units have been set up on the most
intensive routes of drug trafficking. Besides, thanks to the support of Russia, the outflow of
qualified personnel of the Academy of Justice of the Republic of Tajikistan has been suspended, the discipline of officials has been improved, positive tendencies in the organization of the
work of investigative and operational units is noticeable. It is necessary to emphasize that, despite the reorganization in Russia, all agreements on rendering assistance to the DCA of the
Republic of Tajikistan remain in place. Combating Afghan heroin aggression is also carried
out in a multilateral format: under the auspices of the CSTO in Tajikistan, joint anti-drug operations "Channel-South Trap" and "Thunder-2015" were conducted.
Besides solely military and security assistance, Russia has been providing experts and
equipment for demining, as well as liquidation of unexploded ordnance. This type of aid, labelled as „demining‟, can be seen as humanitarian in the sense that it is bothlife-saving and a
form of post-conflict assistance (whereas civilian efforts to build a lasting peace and avoid another armed conflict would be deemed development aid). Demining has been part of Russian
aid providing activities since 1996, when the first operation in a foreign country, Tajikistan,
was undertaken. In 2000 a specialized organization, EMERCOM-Demining – Center of Humanitarian De-mining and Special Blasting Operations, was set up to „provide rapid and effective solutions to international humanitarian operationsix”.
Speaking about Russian humanitarian assistance in the region it is worth to mention
that in the recent years Russia has made a number of international aid commitments, marking
its re-emergence as an international donor since the disintegration of the Soviet Union. Yet
the country’s involvement in aid also has clear limitations – crucially, it has still not signed up
to the Good Humanitarian Donorship (GHD) Principles and lacks a single international development agency, with the Ministry of Civil Defense and Emergencies (EMERCOM) currently playing a dominant role in the area of humanitarian aid provision.
Humanitarian activity of Russian Federation still remains below the levels achieved by
most „traditional‟ donors. Another notable characteristic is that Russianhumanitarian aid is
primarily in-kind, consisting predominantly of processed foods, transport, shelter, and so on.
The majority of this aid is directed towards the former Soviet republics, highlighting Russia’s
traditional regional focus in terms of aid giving. Russian aid tends to be implemented through
multilateral organizations rather than bilaterally, and the country is also reluctant to work
with non-governmental organizations.
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Humanitarian food aid is currently the largest component of Russia’s humanitarian aid.
In-kind food aid falls into two main categories: processed foods, particularly canned foods
with a long shelf life; and wheat and wheat flour, whose prominence is unsurprising given that
Russia is the world’s top wheat producer (and the largest in terms of production per capita x).
These two types of aid are sent to a wide variety of recipient countries, as well.
The countries that have most frequently received the highest proportion of Russian humanitarian aid are located within Russia’s sphere of influence, and in particular the former
Soviet Union. The Caucasus and Central Asia region are the top recipient of Russian humanitarian aid. To be more specific, the bulk of this assistance went to Tajikistan and Kyrgyzstan.
The geographical distribution of Russia’s aid must be viewed in the context of its longterm strategic ambitions. Russia regards former Soviet republics as its sphere of influence, and
its willingness to maintain close ties with them explains why they receive such a large proportion of its aid. The regional focus of Russian aid efforts has caused many experts to conclude
that its motivation for becoming a donor once more is primarily geopolitical. This observation
is compatible with the vision expressed in the recent Russia’s Foreign Policy Concept, which
states that „Russia's foreign policy is transparent, predictable and pragmatic” xi. In this
view,geostrategic leverage and positioning in the world economy are what drive the country’s
actions as a donor in the post-Soviet worldxii. Russia‟s focus on the CIS/FSU countries is consequently often interpreted as a way of maintaining a degree of influence over these countries,
and several scholars highlight the correlation between regimes that are friendly towards the
Russian government and the amount of aid these states receive from Russia. The cases of
Kyrgyzstan, Tajikistan, and sometimes Armenia are cited in particular. It is important to note,
however, that the blurring of boundaries between humanitarian aims and economic or foreign
policy objectives is recognized as a growing problem in donor action globally. If perceived
self-interest shapes aidpolicy, assistance may not be allocated within and between countries
according to human need. Moreover, in conflict situations people and institutions implementing aid programs on the ground may be viewed by parties to the conflict as partial or politically motivated, and so may face greater security risks, as may the beneficiariesxiii.
There is a similarity between Russia and China’s approach to the humanitarian assistance and development cooperation in the region. In the new millennium China has substantially increased its assistance abroad in the form of both soft loans and grants. This trend accompanied expanding trade relations and the intensification of China's global search for natural resources. Therefore, the main recipients ofChinese assistance have been Asian neighborsincluding the Central Asian states-and resource-rich African countriesxiv.
Chinese development assistance proved highly competitive. This is due to a number of
factors. Firstly, its lack of conditionality: a characteristic of Western donors, who demand reformsin return for aid.Therefore, regimes of the recipient states feel more comfortable with the
assistance. Secondly, China candeliver results quickly andeffectively thanks to its cheap and
efficient labor forcexv.
Governments of recipient states are highly appreciative of Chinese development assistance. At the same time, at the level of political and economic elites and the public, concerns
are expressed about the negative impact of this assistance and the general increase of China's
presence that accompanies it. Local industries are endangered because they are unable to
compete with their Chinese equivalents. Chinese companies bring labor with them, therefore
few jobs are created and no technology transfers take place. In Central Asia, there are also
fears of Chinese migration and the demographic and culturalchallenge that it presents.
8
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Tajikistan and Kyrgyzstan are the poorest countries in Central Asia and therefore most
in need of foreign investment and assistance; that makes them more vulnerable to external
pressures; the actors who gain more influence in these two states could ultimately influence the
destiny of the region as a whole.
There are a number offeatures that mark Chinese developmentassistance from that of
traditional donors. Firstly, it lacks clarity and transparency. Unlike the OECD Development
Assistance Committee (DAC) countries, the Chinese government does not have an official definition of what constitutes development aid. Chinese prefer the terms "strategic partnership"
(featuring "political equality and mutual trust, economic win-win cooperation and cultural exchanges")xvi. The second important, the Chinese government does not have a dedicated body
in charge of development assistance and does not publishreports providing consolidated information on foreign aid. The second important feature is lack of conditionality. Chinese politicians and experts emphasize that their country's foreign policy is guided by the principles of
noninterference in internal affairs and treatment of other countries as equals.
Large portions of Chinese development assistance are channeled into apolitical infrastructure projects, while capacity building is much less emphasized than is in the case of Western donors. China offers its own example of development but does not impose blueprints and
models to follow. Assistance is tightly linkedwith the promotion of Chinese business interests.
The key condition of soft loan provision is the participation of Chinese companies.
In Central Asia, as was mentioned above China was instrumental in the creation of the
Shanghai Cooperation Organization (SCO) in 2001. Since then, China has used it to promote
economic cooperation with Central Asian states based on trade and development assistance.
China's development aid is delivered in three ways-grant aid, interest-free loans, and concessional loans. Grants tend to be disbursed in kind, through various projects, as requested by
the recipient country. Preferential or concessional loans are extended by the Government and
provided by the China Export-Import Bank (Eximbank).Chinese development assistance projects are mostly of a turnkey nature. Chinese companies who win a tender bring their own specialists, labor and equipment. The policy of importing labor leads to an apparent paradox.
While Tajik workers migrate to Russia in great numbers and on a regular basis, jobs on construction projects in Tajikistan are filled with Chinese workers. Tajiks engaged in the projects
are few and they are mostly drivers or occasional manual labor workers. Chinese companies
prefer to use Chinese labor because the latter aredisciplined, hardworking and cheap. Tajik
labor cannot compete with Chinese workers. The biggest chunk of Chinese development assistance is allocated to infrastructure projects. The benefits of good roads, power lines and hydropower plants are incontestable. The construction of transport infrastructure helps Central
Asian states break from the isolation resulting from their landlocked geographic situation, and
therefore increases their potential for development. China plays a key role in this respect: it
has the finances, experienced companies, cheap and disciplined labor force, and a streamlined
and effective process of negotiating and delivering projects. China builds roads connecting
China to Central Asia, but also ones that interconnect Central Asian states, thus contributing
to regional integration. However, China, similar to Russia in this way, is interested in the
promotion of regional integration with China's active participation. The new transport infrastructure will increase trade between China and Central Asian states. On the one hand, cheap
Chinese products help the impoverished people of Central Asia to maintain a certain standard
of living. On the other hand, it creates very tough competition for local industriesxvii.
Both China and Russia are interested in security and good governance in the region
(stressing the rule of law, rather than democratization), necessary to improve regional security.
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China is more interested in improving the business environment for its economic plans and
trade whereas Russia puts more emphasis on security and military integration with Central
Asian states promoting joint military training activity and supply weapons and other military
equipment to the armies of these states.
The events in Yemen, Afghanistan, Syria, Iraq, Libya and other world’s hot spots, as
well as world economic and geopolitical transformations, fuel a variety of militaristic and
alarmist sentiments and contribute to the explosive growth in demand for a wide variety of
weapons systems. In this respect, the Central Asian countries are no exception. The trend towards the growth of the military budgets of the Central Asian states can already be called fairly stable. Their spending on security is increasing both in very limited in funds Kyrgyzstan and
Tajikistan, as well as richer Kazakhstan and Uzbekistan. This is a trend that is common for
the region.
Steady growth in spending on the army, police and special services has been observed at
least since the mid-2000s and continues to grow. According to the data, Kazakhstan's defense
spending in 2017 amounted to about 2.5 billion US dollars, although in 2011 it was 1.3 billion
US dollars, while Uzbekistan's defense spending in 2018 will be more than 1.4 billion dollars.
The defense costs of Tajikistan and Kyrgyzstan are estimated at about 150-200 million US
dollars and also show annual growth. In general, since 2006, the military expenditures of the
Central Asian countries have increased by an average of 25% -30% annuallyxviii. It should be
specially noted that all available data on the military potential and military expenditures of the
Central Asian countries are very approximate: the secrecy regime in most Central Asian countries differs little from the Soviet one, and determine with sufficient accuracy military expenditures and arms statistics is quite difficult task. Nevertheless, all experts and observersagree
that there is a clear trend in the military spending growth and it suggests that, for at least the
next decade, the states of the region will spend more and more on the army. Thus, it can be
statedthat the standard regional arms race has quitedeveloped in Central
Asia,just like in the Asia-Pacific region and the Persian Gulfxix.
The statistics of military expenditures rises questions about the reasons that cause the
growth in absolute figures of military expenditures in the countries of Central Asia. Of course,
there is a natural objective need to modernize armament and military equipment. If first, while
exercising their sovereign rights to the share of the USSR's military property, the leaders of the
new states sought to obtain as many weapons as possible, then in a couple of years it became
clear that the costs of protecting and maintaining the huge arsenals in normal condition lay
beyond their control burden on budgets, and some of this property has become a direct threat
to the population of nearby arias.Later on, when the Soviet era made arms become outdated
both morally and physically, the problem of repairing and modernizing this equipment, as well
as buying more modern weapons become more pressing. Almost all countries of the region
continue to carry out military reforms because the military equipment, infrastructure and
command system that the Central Asian states inherited from the USSR do not correspond to
the new realities anymorexx.
However, a simple desire to update the Armed Forces cannot become a main reason and
there are more compelling reasons for such a sharp turn towards increasing military spending.
It is clear that there is growing concern in Central Asia about the situation in Afghanistan.
This concern is present in all capitals without exception, since the operation conducted by the
USA in Afghanistan is clearly stalling. The Taliban, and even more recently, “Islamic State”
have very serious positions almost throughout the country.
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The authorities of the Central Asian countries closely monitor the situation in Afghanistan and recognize that it is becoming less and less predictable. This, of course, makes them
rely more on their own armed forces as the best guarantee of security. Moreover, the pressure
exerted on the leaders of the Central Asian countries by numerous new challenges should have
helped to bring them closer together, but until recently this has not happened. Almost all
states of the region have tensions between each other, sometimes quite serious and capable of
developing into direct confrontation under unfavorable circumstances. Among the problems
complicating the relationship between official Astana, Tashkent, Dushanbe, Ashgabat and
Bishkek, one can name territorial disagreements, incompleteness of the process of delimitation
of borders; distribution of transboundary water resources; issues of energy supplies; multidirectional orientations of the states of the region in the foreign policy, etc.
Small local clashes between the servicemen of these states have already occurred on the
border between Tajikistan and Kyrgyzstan, as well as between Uzbekistan and Tajikistan, including unilateral mining of the border area by Uzbekistan. The current president of Uzbekistan, Sh. Mirziyayev, has proclaimed a friendly policy towards neighbors, but given the long
history of strained relations and sometimes outright animosity, it is too early to talk about real
friendship and good-neighborlinessxxi.
Еach state of the region also view their armed forces as a guarantor of internal stability.
Recent “color revolutions” in different parts of the world, including the “Arab spring” have
made a strong impression on all the Central Asian countries without exception. No one in
Ashgabat, Tashkent or Astana want such a conflict in their countries. Therefore, they view
their own well-paid Army, Low enforcement and security agencies as the main guarantor
against such events.
The security bodies of these countries, in addition to a generous financial injection, are
also endowed with greater powers, and frequently unlimited, which naturally negatively affects the civil rights and freedoms of citizens of these states. The sad examples of Syria, Libya,
Ukraine and other countries where popular protests turned into armed confrontation make it
easier for the governments of these states to achieve popular support for strengthening the role
and authority of the security forces and increasing military spending.
International human rights organizations have long regarded the Central Asian states as
authoritarian regimes with limited rights and freedoms for their citizens. With increasing militaristic and alarmist sentiments these restrictions of rights and freedoms will become even
more severe and significant concentration of power in the hands of the ruling regimes will be
the obvious consequence. Negative influence of militarization on the social and economic situation in the countries of the region cannot be ignored either. As countries of the region spend
larger amounts of money on the military, other domestic programs like education and infrastructure development will receive less.
For countries with a developed military-industrial complex and a large export of military
products, the increase in military spending is not so painful, and often useful in terms of expanding production, scientific potential and the growth of professional jobs. Kazakhstan and
part of Uzbekistan still have some production of military products, but most of the equipment
and ammunition is purchased from abroad anyway. However, Tajikistan and Kyrgyzstan are
forced to import almost all types of weapons right up to the last bullet. The growth of military
expenditures is badly hitting the budgets of these countries and negatively impact the socioeconomic situation. Defense and security expenditures takes bigger share of these state’s
budget. It should also be emphasized that military spending is, known to be not disclosed and
rather nontransparent way of spending serious budget resources, which is financed by differ11
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ent budget items and, therefore, the exact figure of expenses is often much higher than stated.
In view of the secrecy and specific nature of the costs of defense and security, the lack of democratic control over expenditures, there is the problem of proper transparency of expenditures
and, correspondingly, the growth of corruption in the law enforcement agencies.
The countries of Central Asia have been experiencing difficulties with economic growth
for several years. There is a decline in business activity, cash inflows from migrants working in
Russia, which constitute a significant part of the income of countries such as Tajikistan and
Kyrgyzstan. Accordingly, these countries face difficulties with the contributions to their state
budgets. And in this situation, in order to increase military spending, the authorities will inevitably resort, as in past years, to tightening tax regime which is already one of the toughest in
world. This, in turn, will further reduce business activity, employment of the population even
more and increase the flow of migrants from these countries.
It becomes obvious that excessive militarization in the countries of Central Asia harms
these states both in their socio-economic life and in observing the rights and freedoms of citizens of these countries. However, on the other hand, the question arises as to how to achieve
maximum security in the region, without resorting to excessive militarization? According to
most experts, the most acceptable solution to the problem is the initiating steps towards common security in the region and launching institutions of war prevention and preventive diplomacy.
Undoubtedly, the development of military-political cooperation is of strategic importance for countering modern challenges and threats, but at the same time an urgent problem for the countries of the Central Asian region and especially for Tajikistan remains the observance of human rights, the formation of civil society, support of constructive initiatives of
citizens and their public the formation of a multiparty system as conditions for the development of political and ideological diversity, as well as the creation of favorable conditions for
Freedom of economic activity. Therefore, it would be advisable that the country's budget policyconforms to the military doctrines of the countries of the Central Asian region and does not
contradict the strategy of sustainable development. In this respect, taking into account the
practice of the leading modern successful states, it is necessary to discuss the draft military
budgets with the involvement of representatives of civil society institutions in order to ensure
their transparency and effectiveness in their implementation. This is the only way to ensure
that militarization adequately affects the welfare of the people living in the Central Asian region and create conditions for socio-political transformations and economic reforms.
So, our analysis leads us to the conclusion that the SCO member countries have their
own interests. So,
Russia interested in forming a military-political bloc that acts as a guarantor of security
and stability in the Asian region.
China has its own interests and, first of all, it is the markets and raw materials of Central
Asia and Russia.
India interested in guarantees of oil supply from Russia and Central Asia via pipelines
through China or through Afghanistan and Pakistan.
Pakistan hopes to intensify the participation of the SCO member countries in the energy
project - the construction of the trans-Afghan gas pipeline system from Turkmenistan to Pakistan and India, and to strengthen political influence in the Central Asian region.
Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan interested in the fact that the SCO
should help them avoid the hegemony of China. In Central Asia, they hope that Russia will
12

Институти Осиё ва Аврупо №1, (3) 2020
restrain expansion of Beijing. Countries are also interested in obtaining economic bonuses
from the transit of raw materials and goods.
Iran has political considerations, first of all, they are interested in opposing the US and
to use strong friends or at least their sympathizers.
Mongolia intends to use the position of the geographical buffer between China and Russia to obtain economic benefits.
Further militarization of the Central Asian region in general, and of Tajikistan in particular, should not hinder the process of sustainable development and improvement of the wellbeing of the population, as well as real socio-economic reforms and socio-political transformations. In order to ensure transparency and increase the effectiveness of militarization policy, it is necessary to create public consultative councils within law enforcement and security
agencies.In addition, it is useful to regulate international cooperation related to militarization
with human rights obligations, and in this respect it is very important that the participation of
citizens and their public associations be included in the discussions.In fact, today the transformation process of Central Asia, combined with the post-conflict period as well as the further development of the region largely depends on activity of the population in building and
strengthening civil society with their active involvement in solving urgent problems of the
modern Central Asian society. Radical transformations taking place in the life of modern society and addressing many of its problems are inextricably linked to the formation of civil society in the region. Today it has become an indisputable fact that the social activity of individual or civil society initiative is the most important and the most significant factor in formation
of a democratic, legal state and truly free tolerant civil society. In a certain sense, emergence of
NGOs in Central Asian countries was not only the answer to the new challenges of democratization of the region (a civil society as the most important task of democratization), they also
helped the reviving new statehood in all spheres: health protection, restoration of private
housing and farm holdings, peace building, culture, education, etc1.
Literatura:
Karimov Sh. The role of NGOs in the formation of civil society in Tajikistan. Abstract for
the degree of Doctor of Political Science. Dushanbe, 2016;
2 See: Khakimov Sh.K. Religiously motivated extremism and problems of its prevention in
Tajikistan // Collected materials of the Almaty international scientific and practical conference
"Prevention of religious motivated extremism in the modern metropolis" (Almaty, November
24, 2016). Pp. 61-68;
https://www.news.tj/en/news/tajikistan/security/20171101/tadzhikistan-i-rossiya-gotoviukrepit-vzaimodeistvie-po-protivodeistviyu-terrorizmu
1. Internet
2. See: What the Ministers of Defense of the CIS countries agreed on //
https://news.tj/news/tajikistan/security/20171012/o-chyom-dogovorilis-ministri-oboroni-stransng;
3. Source in the government: Russia will supply Tajikistan only new weapons //
https://news.tj/news/tajikistan/security/20161202/istochnik-v-pravitelstve-rossiya-postavittadzhikistanu-tolko-novoe-vooruzhenie;
4. See: 15 years of the SCO: history and development of the Shanghai Cooperation Organization // http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3355240;
5. See: Today, the ceremony of handing over Russian armament to Tajikistan will take
place // https://news.tj/en/news/tajikistan/security/20171219/segodnya-sostoitsya-tseremoniyaperedachi-rossiiskogo-vooruzheniya-tadzhikistanu;
13

Институт Азии и Европы №1, (3) 2020
6. See: Martin Larysh. Interests of the EU in Central Asia // www.cbap.cz/archiv/1418
7. See: the Air Force of Tajikistan will receive the first combat aircraft from the Russian
Federation in 2017 //https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201611301321-5oce.htm;
8. See: Shoigu said that Russia prepared five tactical groups for Tajikistan //
https://news.tj/news/tajikistan/security/20171012/rossiya-godu-podgotovila-dlyatadzhikistana-pyat-takticheskih-grupp;
9. See: In 2017, Russia will supply military aircraft to Tajikistan and resume training of
Uzbek officers in Russian universities // http://www.fergananews.com/news/25682;
10. See: Overview of the drug situation in the Republic of Tajikistan for 2015. // The review
was published with the financial support of UNODC: "Regional Program for Afghanistan
and Neighboring Countries" and the Project "Monitoring Trade in Afghan Opiates".
11. EMERCOM, Center of Humanitarian Demining and Special Blasting Operations,
[ONLINE] Available at:http://www.emercom-d.com/en_about.htm (Accessed: August 2012)
12. FAOstat, http://faostat.fao.org/
13. Ministry of the Foreign Affairs of the Russian Federation (2013) Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation，12 February 2013. [ONLINE] Available at:
http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/76389fec168189ed
44257b
14. 2e0039b16d!OpenDocument (Accessed: May 2013)
15. See works such as A. Binder et al. 'Humanitarian Assistance: Truly Universal?', Global
Public Policy Institute [Online]. Available at: http://www.gppi.net (Accessed: July 2012)
16. https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/dp-russiahumanitarian-donor-15071-en_0.pdf
17. See G.T. Chin and B.M. Frolic, "Emerging Donors in International Development Assistance: The China Case; Partnership and Business Development Division, IDRC CRDI, December 2007
18. Chinese Ministry of Foreign Affairs website, "China's Independent Foreign Policy of
19. Peace," 18 August 2003, <www.fmprc.gov.cn/eng/wjdUwjzclt24881.htm>. The Declaration of the Beijing Summit of the FOCAC, 5 November 2006.
20. https://www.ifri.org/.../ifrichinacentralasiakassenovaengjanua...
21. Military Strength Ranking https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
22. Arms race in Central Asia. Andrei Valentinovich Grozin, Head of Central Asia and
Kazakhstan
department
of
Institute
of
CIS
http://materik.ru/country/detail.php?ID=14518&print=Y
23. Central Asia: Military Balance: https://www.caravan.kz/articles/centralnaya-aziyavoennyjj-balans-375511/
24. Central Asia is being armed http://www.easttime.ru/reganalitic/1/248.html.
ASPECTS OF MILITARIZATION IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA:
PRIORITIES AND CONFLICTS OF INTEREST
This article is devoted to the specifics of the militarization process of the post-Soviet
countries of Central Asia after they gained independence in the framework of militarypolitical cooperation to ensure stability in the region.
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Известно, что с момента приобретения независимости Таджикистан наряду с другими государствами постсоветской Центральной-Азии (ЦА) стал для известных центров
сил и отдельных государств важным геостратегическим объектом. В таких непростых
социально-политических условиях независимым странам бывшего советского блока
пришлось формировать свою государственность. Власти Республики Таджикистан,
например, приступили к государственному строительству во всех сферах жизнедеятельности страны. Формирование внешней политики Таджикистана, как, впрочем, всех других стран ЦА неразрывно связано с процессом становления его государственности, развития экономических реформ и создания демократической правовой основы таджикского общества. В этих условиях внешняя политика Таджикистана прилагала усилия по
обеспечению поддержки и содействия со стороны международного сообщества, в частности, Европейского Союза (ЕС), расширению экономических, торговых, культурных и
научных связей страны. Как отметил Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон;
«Республика Таджикистан придает приоритетное значение развитию и расширению отношений с Европейским Союзом, поскольку внешнеполитические и внешнеэкономические интересы. Республики Таджикистан направлены на диверсификацию ее внешних
связей, включая развитие тесных отношений с Европейским Союзом [2].
Сразу отметим, что ЕС никогда не относился к основным внешним игрокам в
Центральной Азии. Брюссель явно уступает по влиянию традиционным акторам в лице
Москвы, Пекина и Вашингтона. Серьезную конкуренцию для ЕС представляют и игроки второго эшелона в лице Турции, Японии, Южной Кореи, ряда арабских стран. Однако, сам регион также нельзя отнести к зоне жизненно важных интересов ЕС. В начале
1990-х годов, когда страны региона получили независимость, с интересом наблюдали за
европейской интеграционной моделью и пытались запустить свой аналог, ЕС был
больше занят внутренними проблемами и необходимостью выстраивать отношения со
странами бывшего соцлагеря.
Центральноазиатская Стратегия [1] была принята только в 2007 году, после расширения на восток, когда постсоветское пространство оказалось у границ ЕС. Повышение внимания к региону также можно объяснить затянувшейся антитеррористической операцией международной коалиции в Афганистане. Военные миссии Франции и
Германии располагались на территории Таджикистана и Узбекистана, соответственно,
а регион рассматривался как транзитная зона для снабжения войск в Афганистане.
Наконец, российско-украинские газовые войны побудили ЕС задуматься о проблеме
диверсификации импорта энергоресурсов, а Центральная Азия представляла собой их
потенциальный источник.
Особенностью Стратегии является то, что она не основана на макрорегиональных
концепциях (Большая Центральная Азия, Центральная и Южная Азия, Центральная
Азия и Кавказ, постсоветское пространство и т.д.), а охватывает исключительно пять
республик региона. Документ определил приоритетными сферами сотрудничества между ЕС и Центральной Азией обеспечение безопасности, верховенства закона, прав человека и эффективного управления, реализацию проектов в сфере образования, интенсификацию инвестиций и торговли, энергетику и транспорт, охрану окружающей среды и
водопользование, формирование стабильного межкультурного диалога.
Хотя реализацию Стратегии нельзя назвать успешной, было бы неверным заявлять
и о еѐ провале. Она характеризуется проведением политических и межведомственных
консультаций и финансированием проектов ЕС. Брюссель является основным донором
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содействию развития, выделив региону с 2007 по 2020 годы около 2 млрд евро. Флагманами деятельности ЕС в регионе являются BOMCA и CADAP, на финансирование которых с момента запуска было потрачено более 70 млн евро. Ещѐ одним ключевым
направлением является сотрудничество в сфере образования. На программы в рамках
ERASMUS+ в период 2014-2020 годов ЕС выделил 115 млн евро. Двусторонние отношения с центрально-азиатскими республиками до недавнего времени основывались на
Соглашениях о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписанных ещѐ в 1990-е годы.
Данный факт вкупе с довольно скромными показателями товарооборота – около 26.5
млрд евро – свидетельствуют о вялотекущем сотрудничестве между сторонами [2].
Из стран региона наиболее интенсивно развивалось партнерство с Казахстаном,
на который приходится львиная доля товарооборота. Кроме того, более 50% прямых
иностранных инвестиций в казахскую экономику осуществляются странами ЕС. А в
2015 году Казахстан первым из стран региона подписал Соглашение о расширенном
партнерстве и сотрудничестве. Узбекистан с 2005 по 2009 годы находился под санкциями, что негативно сказалось на его отношениях с ЕС, которые долгое время развивались в довольно сложном ключе. Определенная интенсификация наметилась на фоне
запущенных президентом Мирзиѐевым реформ, однако говорить о еѐ устойчивости пока рано. Таджикистан, оправлявшийся после гражданской войны, ратифицировал СПС
лишь в 2010 году. РТ в представлении Брюсселя также является довольно нестабильной
страной, подверженной сильному влиянию внешних акторов. Относительно положительный имидж имеет Кыргызстан, который в 90-е годы являлся лидером в сфере демократизации и проведения рыночных реформ. Вместе с тем, страна также подвержена серьѐзному влиянию извне, а уровень экономических отношений остаѐтся довольно низким. Туркменистан привычно находился на обочине как региональных процессов, так и
сотрудничества с внешним миром. Не случайно он являлся единственным государством
региона, в котором ЕС не открывал свое представительство.
В последние годы Стратегия реализовывалась, скорее, по инерции. Еѐ обновление
стартовало лишь спустя 12 лет после принятия, что для современных международных
отношений с их быстро меняющейся повесткой дня очень большой срок. За этот период
сотрудничество
развивалось
в
сферах,
не
представляющих
собой
т.н. sensitive issues (болезненные темы). ЕС удалось запустить ряд интересных региональных проектов и программ, которые функционируют до сих пор и превратились в бренды европейского присутствия в регионе. Регулярные двусторонние и многосторонние
консультации, даже если их эффективность и вызывает вопросы, обеспечивают пребывание сторон в режиме постоянного диалога.
Однако, ряд целей, декларированных в 2007 году, не был достигнут. Так, не был
реализован проект энергетического коридора, связывающего ЕС и Центральную Азию,
сложной остаѐтся ситуация с правами человека и демократизацией. Проекты ЕС сталкиваются с проблемой обеспечения устойчивости результатов и не способствуют реформам системы государственного управления и общественной жизни., т.к. зачастую местные чиновники заинтересованы в их реализации исключительно для обеспечения отчетности [3].
Более эффективному партнерству ЕС и Центральной Азией мешало несколько
факторов. Принятие Стратегии в 2007 году совпало с периодом, когда регион, фактически, перестал существовать как единый геополитический субъект. Крах центральноазиатской интеграции спровоцировал региональную фрагментацию. Отношения между
республиками стремительно деградировали, региональные проекты заглохли, а их место заняли навязанные извне интеграционные механизмы. Таким образом, делая акцент
на регионализме, Брюссель фактически не мог найти точку опоры, которая способствовала бы повышению эффективности сотрудничества.
Одним из серьезных препятствий для выстраивания отношений между ЕС и Центральной Азией является противоречивый имидж ЕС как участника современной системы международных отношений. Для Центральной Азии очень характерно довольно
пренебрежительное отношение к ЕС, как к наднациональной структуре, не обладающей
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т.н. hard power (жѐсткая сила). Среди центральноазиатских политических элит культ
силы до сих пор высок. Определенное влияние на скептическое отношение к Брюсселю
оказывает и Москва, которая в своей информационной политике активно пытается возродить понятие коллективного Запада. Данная концепция заключается в формировании
образа единой западной коалиции под руководством США, в которой ЕС и странам
Европы отведена скромная роль сателлитов. Следовательно, не обладающая реальной
силой структура, сталкивающаяся с серьезными проблемами внутри интеграционного
пространства и не способная играть на международной арене самостоятельную роль,
кажется политическим элитам региона временным и непонятным явлением, всерьѐз считаться с которым не обязательно.
Отсутствие hard power ЕС пытается заменить своим soft power (мягкой силой). Европа, конечно же, обладает устоявшимся образом континента развития и благополучия,
богатого культурного наследия, привлекательного для молодѐжи образа жизни и
направления для получения образования. Однако, проблемы интеграционного процесса, деятельность популистов, а также местная пропаганда превратили понятие «европейские ценности» в синоним гей-парадов, однополых браков, отсутствия морали и нравственности и т.д. Местные политические элиты любят прикрывать неудачи в
проведении реформ или формировании эффективно функционирующих политических
институтов фразой «Хотите, чтобы было как в Европе?», акцентируя внимание именно
на противоречивых аспектах европейского общества. Неслучайно и постоянная “война” с т.н. западными агентами и пятыми колоннами, якобы, живущими на европейские гранты и стремящимися подорвать национальную идентичность.
Имидж центральноазиатских республик в представлении европейских стран также
не самый положительный. Для ЕС страны Центральной Азии обладают одинаковым
набором пороков: отсутствие демократических реформ, проблемы экономического развития, подавление свободы слова и совести, притеснения оппозиции и правозащитников. Выстраивая отношения с Центральной Азией, ЕС постоянно испытывает давление
со стороны правозащитных организаций, что значительно осложняет диалоговый процесс. Одним из ярких примеров является жесткая критика [4] в адрес Брюсселя во время
первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2011 году, и попытки европейских
чиновников оправдаться. Кроме того, в своих внешнеполитических действиях ЕС придерживается правила зависимости объемов помощи развитию и инвестиций от уровня
реализации демократических реформ. В случае со странами центрально-азиатского региона, где процесс демократизации проходит не так быстро, данная практика серьѐзно
ограничивает пространство для манѐвра.
К вышеуказанным факторам следует добавить то, что на повестке дня у Брюсселя
есть куда более приоритетные направления внешнеполитических действий. По значимости для ЕС Центральную Азию нельзя поставить в один ряд с Ближним Востоком,
Африкой, Восточной Европой и Кавказом. Учитывая имиджевые и политические риски,
которые представляют собой государства региона, Брюссель не видит особого смысла
расширять своѐ присутствие в регионе.
17 июня 2019 года Европейский Совет принял заключение о новой стратегии Европейского Союза (ЕС) в отношении Центральной Азии, которая адаптирует политику ЕС
к новым возможностям, появившимся в регионе [5]. В решении глав МИД стран Евросоюза подчеркивается, что рамки отношений ЕС с регионом зависят от "готовности отдельных стран Центральной Азии проводить реформы, укреплять демократию, права
человека, верховенство права и независимость судов, а также модернизировать и диверсифицировать экономику"[6]. Подчеркивается, что с помощью данной стратегии Брюссель планирует выстроить "более сильное, современное и неэксклюзивное партнерство"
с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. По словам
экспертов, формулировка подразумевает, что ЕС не собирается ставить эти страны перед выбором "или - или". В проекте стратегии отмечается, что новые соглашения о
партнерстве и сотрудничестве ЕС со странами Центральной Азии совместимы и с дру18
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гими интеграционными инициативами, такими как Евразийский экономический союз
(ЕАЭС), куда входят Казахстан и Кыргызстан [7].
Пересмотр Стратегии по Центральной Азии объясняется не только необходимостью ЕС обновить собственную базу внешнеполитических действий, но и заинтересованностью принять участие в активировавшихся в последние годы политических процессах в регионе.
Несмотря на отсутствие жизненно важных интересов, сегодня ЕС обновляет Стратегию по Центральной Азии и переосмысливает свою политику в регионе. Были анонсированы открытие представительства в Туркменистане, запуск переговоров о
новых договорах о сотрудничестве с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также выделение
более 120 млн евро на региональные проекты.
Однако, не стоит спешить с утверждением о том, что обновление Стратегии означает решение Брюсселя расширить свое влияние в регионе. На данный момент складывается впечатление, что европейскую сторону вполне устраивает та ниша, которую она
занимает. Пересмотр Стратегии, скорее, обусловлен принятием в 2016 году Глобальной
стратегии ЕС и, следовательно, необходимостью адаптировать всю внешнеполитическую деятельность к новым реалиям. ЕС стремится укрепить свои позиции в системе
международных отношений и поэтому обновляет механизмы взаимодействия с внешним миром. Центрально-азиатское направление, в данной связи, не являясь ключевым,
всѐ же может быть использовано для этой цели.
Вместе с тем, существует несколько факторов, которые побудили ЕС взяться за
своеобразную ревизию своего присутствия в регионе. Одним из таковых стал перезапуск регионального сотрудничества среди центрально-азиатских республик. То, что
страны региона, наконец-то, заговорили друг с другом и пытаются найти форматы регионального сотрудничества не может не привлекать внимания к происходящим там
процессам. Более того, это способствует формированию механизмов сотрудничества на
основании любимого в ЕС регионализма.
На повестке дня также остается потенциальное сотрудничество в энергетическом
секторе. В Брюсселе никогда не переставали говорить о заинтересованности в импорте
газа из Центральной Азии (в частности, из Туркменистана). Подписание Конвенции о
статусе Каспия в 2018 г. интенсифицировало разговоры о возможности строительства
газопровода по дну Каспийского моря, что позволит экспортировать туркменский газ
через Южный газовый коридор. Решение ЕС открыть полноценное представительство в
Ашгабаде свидетельствует о важности, которую данная тема представляет для Брюсселя. Однако, реализация данного проекта потребует не только серьезных финансовых
ресурсов, но и сложных дипломатических ходов, которые позволят разработать правила игры, устраивающие все заинтересованные стороны, и предотвратят возможность
дестабилизации региона.
Интерес к Центральной Азии подогревают транспортно-логистические проекты,
активно продвигаемые Китаем в рамках инициативи Один пояс один путь. В Брюсселе
растущее влияние Пекина (особенно, в странах Центральной и Восточной Европы) вызывает тревогу. Поэтому активное участие в транспортных проектах, которые в перспективе будут доходить до европейского континента, отвечают интересам ЕС. В Брюсселе понимают, что в выстраивании торгового сотрудничества с Китаем, Центральная
Азия является потенциально важным транзитным регионом. ЕС и Китай могли бы сотрудничать в регионе, совмещая европейский опыт создания системы взаимосвязей с
китайскими финансовыми ресурсами.
Определенное влияние на интерес ЕС к Центральной Азии оказывает и афганский
фактор. Хоть Брюссель и не рассматривает Афганистан как часть региона, тема урегулирования ситуации в этой стране так или иначе стоит на повестке дня сотрудничества с
Центральной Азией. Кроме того, сами государства региона начинают уделять более
пристальное внимание процессам в Афганистане. Для ЕС данная тема важна с учетом
потока афганских беженцев на территорию Европы. В данной связи, Брюссель пытается
всячески поддержать инфраструктурные и гуманитарные проекты, которые запускают
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центрально-азиатские республики в афганском направлении. В частности, в ходе недавнего визита в Казахстан Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер
Буриан анонсировал заинтересованность ЕС в реализации проекта по предоставлению
возможности обучения афганских женщин в Казахстане и Узбекистане.
Соглашаясь с ролью второго плана, ЕС на новом этапе взаимодействия, скорее
всего, попытается опираться на сферы, в которых у него есть реальные шансы сформировать эффективную платформу сотрудничества. Это может предоставить определенные преимущества, т.к. исключит какие бы то ни было иллюзии и завышенные ожидания в выстраивании отношений с центрально-азиатскими государствами. Подобный
подход может повысить эффективность деятельности Брюсселя, который будет максимально прагматично формировать повестку дня, не нагнетая обстановку.
На самом деле, интересы ЕС в Центральной Азии не сталкиваются напрямую с интересами главных игроков в лице Москвы и Пекина. У ЕС нет в регионе активных военно-политических интересов, а экономическое и инвестиционное сотрудничество пока
явно уступает другим центрам силы. Единственным вопросом, способным спровоцировать серьѐзное противостояние интересов является экспорт энергоресурсов. Однако, как
было отмечено, сотрудничество в данной сфере пока не продвигается дальше деклараций о намерениях.
Стратегия Европейского союза в отношении Таджикистана направлена на укрепление отношений во всех областях сотрудничества. Период после официального вступления в силу Соглашения о партнѐрстве и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Европейским союзом от 1 января 2010 г. характеризуется интенсивным развитием двустороннего диалога на высшем политическом уровне и охватывает весь спектр
политических, экономических, торговых, инвестиционных, гуманитарных вопросов, а
также вопросы сотрудничества в сфере безопасности и финансово-технической поддержки. Состоявшийся 5-6 июня 2011 г. официальный визит Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона в штаб-квартиру Европейского Парламента в г. Страсбург положил начало таджикско-европейским контактам на высшем уровне. В ходе визита Президент Эмомали Рахмон встретился с Председателем Европейского Парламента Ежи Бузеком и главами комитетов Европейского Парламента. Ежи Бузек в беседе с
таджикским Президентом отметил, что «Таджикистан, расположенный в сердце Азиатского континента и граничащий с Афганистаном, Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном, имеет стратегическое значение в этом регионе, и ЕС заинтересован в развитии отношений с Таджикистаном». Президент Эмомали Рахмон в то же время подчеркнул, что
«ЕС в важнейшем с геополитической точки зрения регионе Центральной Азии, который
сегодня находится на передней линии распространения глобальных вызовов и угроз
нынешнего века, может иметь в лице Таджикистана своего надежного и стратегического партнера» [8].
Согласно общей стратегии ЕС в отношении Центральной Азии, Совет сотрудничества
ЕС и Таджикистана проводит ежегодные дискуссии на высоком уровне между ЕС и Таджикистаном. В настоящее время экономические отношения в целом руководствуются двусторонним "Соглашением о партнерстве и сотрудничестве" и документом "Европейский Союз и
Центральная Азия: Стратегия нового партнерства", способствующих развитию двусторонней
торговли и привлечению инвестиций. ЕС также разработал несколько программ кредитования и инвестирования, с 2011 года между ЕС и Таджикистаном действует Соглашение о финансировании по Программе поддержки развития человеческого потенциала в отношении
здравоохранения, социальной защиты и управления государственными финансами. ЕС помог
и поддержал вступление Таджикистана в ВТО, поскольку вступление в ВТО дает возможность стране интегрироваться в мировую экономику, что должно дать импульс развитию его
торгово-инвестиционных связей.
ЕС способствует усилению сотрудничества в области соблюдения прав человека в рамках многосторонних форумов, таких как Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) и Организация Объединенных Наций. Официальные лица ЕС ежегодно проводят встречи на высоком уровне с правительством Таджикистана для решения проблем в
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области прав человека. На период 2015-2019 годов ЕС принял специальный "План действий в
поддержку прав человека и демократии", который является основанием для деятельности в
области прав человека Представительства ЕС в Таджикистане.
Относительно технического и финансового сотрудничества, в настоящее время представительство ЕС в Таджикистане осуществляет "Многолетнюю индикативную программу на
2014-2020 годы", которая является основой для развития сотрудничества между ЕС и Таджикистаном. В рамках этой программы сотрудничество будет охватывать три основных
направления: развитие сельских районов, здравоохранение, образование и профессиональную подготовку. В общем, на их реализацию предусмотрена финансовая помощь в размере
251 млн. евро (в среднем, по 35 млн. евро в год).
Особое место занимает диалог по вопросам гражданского общества. ЕС через свои программы оказывает поддержку мероприятиям по развитию, осуществляемым негосударственными субъектами и местными органами власти, обеспечивая при этом оптимальное взаимодействие и помогая выстраивать структурированный диалог в области развития. Таджикистан ежегодно получает около 750 тысяч евро в рамках программы поддержки организациям
гражданского общества, главной целью которой является сокращение масштабов бедности в
контексте устойчивого развития. Она направлена на укрепление потенциала организаций
гражданского общества через поддержку их собственных инициатив. В рамках взаимодействия с гражданским обществом, делегация ЕС обсуждает важные вопросы в области прав
человека с представителями гражданского общества в Таджикистане.
Таджикистан подвержен различным частым стихийным бедствиям, таким как наводнения, оползни, резкие понижения температуры и землетрясения, поэтому Директорат Европейских Операций по Гражданской Защите и Гуманитарной Помощи (ECHO) оказывает
поддержку Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
для удовлетворения неотложных гуманитарных нужд стране в случае этих бедствий в рамках
гуманитарной помощьи и гражданской защиты.
Особое внимание уделяется и вопросам культурного сотрудничества. Чтобы дать возможность таджикскому народу соприкоснуться с ЕС, в стране каждый год проводится Европейская неделя. Это прекрасная возможность представить в Таджикистане европейские культуры и работу представительства ЕС. Кроме того, многие таджикские студенты принимают
участие в программе Erasmus Plus, что позволяет им учиться в ЕС [11].
Летом 2019 года Европейский Союз сообщил, что выделит 72 млн евро для реализации программ помощи странам Центральной Азии. Как говорилось в сообщении
пресс-службы Еврокомиссии, из этой суммы 20 млн евро получит Таджикистан для
строительства новой ГЭС, которая позволит экспортировать электроэнергию на север
Афганистана. Позже стало известно, что речь идет о строительстве гидроэлектростанции «Себзор» в Горно-Бадахшанской автономной области совместно с другими партнерами развития, включая США: USAID оказывает поддержку в строительстве ГЭС
«Себзор» в Бадахшане, - отметил в одном из своих интервью Джон Марк Поммершайм,
посол США в Таджикистане [14]. В целом, Европейским Союзом выделено 227 млн евро
на сотрудничество в целях развития на 2014-2020 годы для укрепления системы здравоохранения, поддержки развития сельских районов и повышения качества образования в
Таджикистане [15].
Таким образом, пересмотр Стратегии по Центральной Азии объясняется не только
необходимостью ЕС обновить собственную базу внешнеполитических действий, но и
заинтересованностью принять участие в активировавшихся в последние годы политических процессах в регионе.
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НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР СИЁСАТИ ХОРИҶИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Раҳмонзода Азимҷони Шералӣ,
муовини директор оид ба илм ва таълими
Институти омӯзиши масъалаҳои
давлатҳои Осиѐ ва Аврупои
АМИТ
Баъд аз интихоб гардидани фарзанди фарзонаи миллат, Асосогузори сулҳу
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалї
Рањмон мардуми кўњанбунѐди халќи тољик сулњу субот, шукуфои давлат ва бењбудии
мардумии худро интихоб намуданд. Президенти тозаинтихобшудаи кишвар барои
халќи зањматкаши хеш љони худро дареѓ надошта, нигањдории тамомияти арзии
кишвар, дифоъ аз душманони дохиливу хориљї, баландшавии сатњи зиндагии ањолї
кушиш намуданд. Мубориза бар зидди фасод, хазинадуздї, ќонуншиканї, терроризмро
ба роњ монда тамоми зуњуроти манфиро ҷилавгирӣ карданд.
Кўшиш ва ибтикори ватандўстонаи Пешвои миллат буд, ки миллати тољикро
имконияти ифтихор аз тољик ва тољикистонї будан даст дод. Пешвои миллат аз
истиќлолияти Тољикистон ва миллати хеш аз олитарин минбарњои сиѐсии љањон бо
ифтихор њарф мезананд ва барои ояндаи неки миллат бо боварии комил қадамҳои
устувори хешро дар таҳкиму пешбурди кишвар мегузоранд.
Танњо имрўз, ваќте ки халќи тољик озодии њаќиќиву истиќлолиятро ба даст
оварда, онро бо дилу љон њифз намуда, устувор сохта аст, ба шарофати љидду љањди
бузурги Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
барќарориву пойдории сулњу ризоияти миллї имконпазир гардид. Иқдомҳо ва
ташаббусҳои Пешвои миллат аз оғози фаъолияти хеш барои баргардонии гурезагон,
дар татбиќи хоставу орои мардуми кишвар тарњрезї ва амалї гардид. Барои
созандагии ватану миллат, равона кардани ќувваю нерӯи тамоми тољикону
тољикистониѐни дохиливу хориљї он тадбири њакимонае буд, ки дар тањќиму пойдории
давлату миллати тољик наќши пайвандгарро бозид.
Дар њошияи ин тадбирот ба давлати навтаъсиси тољикон муяссар гардид, ки
таърихи ќадимии тољиконро эњѐву барќарор, маќому мартабаи абармардони миллат,
фарњанг ва тамаддунсози онро ба тамоми љањон муаррифї намуда, бори аввал дар
тамоми љањон љашнњои байналмилалии 1100-солагии давлати Сомониѐн, соли
тамаддуни Ориѐї, соли Рўдакї, љашнвораи Борбади Марвазї, арљгузории 800 солагии
Мавлоно Љалолуддин Балхии Румї, 2500-солагии шањри Истаравшан, 2500-солагии
Хуљанд, 2700-солагии шањри Кӯлоб, бузургдошти Имои Аъзам Нуъмон ибни Собит, 600
- солагии Мавлоно Абдурањмони Љомї, 100 солагии Шањидї, 3000-солагии ноњияи
Њисор ва ѓайра бошукўњ ва густурда таљлил карданд [1].
Нақши Пешвои миллат дар равшан сохтани ҳадафҳои асосӣ ва усулҳои сиѐсати
хориҷӣ ва дипломатияи миллии Тоҷикистон бисѐр муассир ва корсоз аст. Вижагии
сурату сират гирифтани сиѐсати хориҷии Тоҷикистони навин ин аст, ки заминаи
назариявии он бахши муҳими ҳаѐти давлатӣ на дар доираи коршиносон ва
назарияпардозон, балки раҳораҳ, ҳангоми анҷоми фаъолиятҳои пурталошу пӯѐӣ
дипломатии Сарвари давлати Тоҷикистон эҷод шудааст [5,39].
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Масъулияти давлатдорї ва ватандўстї, дар вуљуди Эмомалї Рањмон дар лањазоти
буњронї хеле равшан ва ба пуррагї намудор гардид. Яъне иродаи қавӣ ва оҳанин,
маҳорати гуфтушунидҳо дар лаҳзаҳои буҳронӣ бо мухолифин ва намояндагони
кишварҳои хориҷӣ рафтору кирдори писандида, сабру тоќат ва дарки тамоми
душворињои вазъияти роњбаре, ки идоракунии давлатро дар шароити илољнопазир ба
дасти худ гирифта буд, мусоидат кард.
Дар таърихи навини Тољикистон, Эмомалї Рањмон на танњо њамчун роњбари
шинохташудаи давлатї, балки чун пешвои њаќиќии миллат ташаккул ѐфтааст, ки боиси
ифтихори миллати тоҷик мебошад.
Ташаббусҳои созандаи Президенти кишвар буд, ки Тољикистон ва мардуми он
натиљањои марњилаи 28-солагии рушди љумњуриро њамчун як давлати мустаќилу
соњибистиќлол љамъбаст намуданд.
Эътирофи байналмилалии Тољикистон бинобар кўшишу зањмати бепоѐни Пешвои
миллат дар солњои истиќлол бо номи Президент иртиботи мустаќим дорад. Дар арзи 20
соли охир кишвари мо ба узияти комилњуќуќи љомеаи љањонї табдил ѐфт, узвияти
бисѐре аз созмонњои бонуфузи байналмилалиро касб намуд, ки хидмати асосї дар ин
роњ ба Сарвари давлат мутааллиќ аст [4].
Эътирофи байналмилалии Љумњурии Тољикистон аз 9 сентябри соли 1991 оѓоз
шуд. Асосњои сиѐсати хориљии Тољикистони соњибистиќлол, ки иборат аз мароми
татбиќи сиѐсати хориљии соњибистиќлолу баробарњуќуќ, мусолиматомез ва тарафайн
муфид мебошад, дар Эъломияи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон тарњрезї
шуда буд: «Љумњурии Тољикистон дар муносибатњои байналмиллал ба сифати субъекти
мустаќили њуќуќи байналмилалї амал мекунад ва дар фаъолияти хеш барои сулњи пойдор, нобудии силоњи њастаї, роњ надодан ба истифодаи неру дар њаллу фасли мунозира
ва ихтилофоти байни давлатњои соњибистиќлол љањд менамояд, ба њамкории байни
давлатњо дар њалли масоили љањоние, ки дар рў ба рўйи инсоният ќарор доранд, рушд
мебахшад [4].
Љумњурии Тољикистон худро дар назди њамаи шарикон ва бидуни њамагуна
пешрафт барои имзои бевоситаи баробарњуќуќ ва мутаќобилан судманди созишномаву
шартномањои дуљониба ва гуногунљониба, ки манфиатњои ин ѐ он давлати мустаќилро
мањдуд намесозанд, кишвари кушода эълон мекунад» [7].
Мањз тарњрезї ва татбиќи чунин барномаи сиѐсї аз љониби Пешвои миллат боис
гардид, ки имрўз истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро зиѐда аз 160 кишвари
љањон расман эътироф кардаанд. Љумњурии Тољикистон бо эътирофи асноди асосии муносибатњои байналмиллалї, аз љумла Оинномаи Созмони милали муттањид, Ќатъномаи
нињоии Хелсинки ва санадњои дигар сиѐсати дохилї ва хориљии худро поягузорї менамояд, инсон, њифзи њуќуќ ва озодии онро сарфи назар аз мансубияти миллї, динї,
нажодї ва љинсї арзишњои олї мешуморад.
Яке аз вижагиҳои мумтози сиѐсати хориҷии Тоҷикистон сиѐсати «дарҳои кушод»-и
эъломнамудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Сиѐсати
хориҷии шаффоф ва усули «дарҳои кушод» мусоидат ба он намуданд, ки Тоҷикистон
узви шоистаи созмонҳои байналмилалӣ гардад ва равобити сиѐсӣ ва ҳамкориҳои судмандро бо аксари давлатҳои ҷаҳон ба роҳ андозад. Тоҷикистон имрӯз дар арсаи сиѐсати
ҷаҳон симои хоси хешро дорад ва ҳамчун узви соҳибэътибори ҷомеаи ҷаҳони шинохта
шудааст [5, с. 49].
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Соли 1993 - 12 созмони байналмилалї аз ќабили СММ, Созмони амният ва њамкорӣ дар Аврупо, Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки љањонї, Бонки бозсозї ва
рушди Аврупо, дар соли 1994 – 8 созмони байналмилалї, соли 1995 - ду созмони байналмилалї ва соли 1996 - ду созмони дигар дар Љумњурии Тољикистон намояндагињои
хешро ифтитоњ намуда, ба фаъолият шурўъ карданд [8].
Сарвари давлат Эмомалї Рањмон доимо ва њамаљониба љонибдору муњофизи манфиатњои миллии кишвар, тањиягари мароми ба миллат манфиатноки сиѐсати хориљї
буда, њамеша дар суханронињои худ оид ба муносибатњои байналмилалї иброз ва зикр
менамоянд, ки «њар гуна сиѐсати давлат дар нињоят аз њифзи манфиатњои миллї иборат
аст. Мањорати сиѐсатмадор дар арсаи байналмилалї дар дарѐфти тавозуни дуруст ва
одилонаи манфиатњои кишварњои мухталиф зоњир мегардад» [9].
Пешвои миллат хеле хуб дарк намуданд, ки дар марњилаи эњѐ ва муттањидсозии
давлати навини тољикон, ба он обруву эътибори собиту устувор бахшидан бидуни ширкату фаъолияти Тољикистон дар бонуфузтарин иттињодия ва созмонњои байналмилалї
ѓайриимкон аст. Бинобар ин Пешвои миллат яке аз самтњои муњимми сиѐсати хориљии
Тољикистонро иборат аз ширкати он дар фаъолияти Иттињоди давлатњои мустаќил
муҳим медонанд. ИДМ имрўз баѐнгари умумияти миллионњо нафар сокинон дар њудуди
собиќ Иттињоди Шўравист ва љавобгўи хостањову манфиатњо, орзуву омоли ҳамгироии
онњо мебошад.
Фаъолияти пурсамари Пешвои миллат буд, ки бонуфузтарин ва пуркортарин ташкилоти байналмилалї аз рўзњои аввалини ташкилшавии кишвари соњибистиќлоли
тољик бо он њамкории судманди созандаи башаргароѐнаву эњѐгар намуданд. Бинобар
обрӯву эътибори шахсияти Пешвои миллат Созмони милали муттањид ўро њамчун сарварии расмии сиѐсии давлату миллати тољик эътироф намуда љињати эњѐву барќарории
Тољикистон пуштибонӣ кард. Дар арзи 28 соли њамкории Тољикистон бо Созмони милалї муттањид «Президенти Љумњурии Тољикистон 14 маротиба дар иљлосияњои
Маљмаъи умумии ин созмони бонуфузи байналмилалї иштирок ва суханронї кардаанд
ва бо ироаи пешнињодњои муфассал дар бораи манфиатњои минтаќавї ва байналмилалї
таваљљуњи ањолии сайѐраро ба масоили Тољикистон, Осиѐи Марказї ва Афѓонистони
љангзада љалб намудаанд» [9, с.3].
Мањз дар арсаи байналмилалї ба даст овардани обрӯву эътибори бесобиќа аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, фаъолияти сиѐсии байналмилалии сулњофарину мутавозини ў имрўз дар Љумњурии Тољикистон сафоратњои Арабистони Саудї, Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолї, ИМА, Беларусия, Озарбойљон, Олмон, Покистон, Туркия, Туркманистон, Фаронса, Федератсияи Русия, Ўзбекистон, Афѓонистон, Эрон, Чин, Љопон, Кореяи Љанубї, Њиндустон, Ќазоќистон ва
Ќирѓизистон фаъолият мекунанд. Сафорати баъзе аз кишварњои дигар низ ифтитоҳ
мешаванд. Чунин њайати дипломатии бонуфуз дар як кишвари кўчак, ки њамагї 28 соли
истиќлолият дорад, намоѐнгари дар муддати кўтоњтарин сазовори эътирофи умум гардидани самти сиѐсати байналмилалии он мебошад, ки низ сањми бечуну чарои Президенти кишвар, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон аст.
Президенти Љумњурии Тољикистон - Ќањрамони Тољикистон, фарзанди фарзонаи
миллат Эмомалї Рањмон аз нахустин рўзњои фаъолияти хеш масъалаи муттањидии
љомеаро дар раъси њамаи корњо ќарор дод ва дар тўли 28 сол сиѐсати мазкур, яъне сиѐсати сулњу созишро пеш мебаранд. Ин сиѐсати дохиливу хориљии татбиќ намудаи ў кишвари ќадима ва тозаљавони тољиконро дар як муддати кўтоњ воњиду муттањид,
фарњангу таърихи онро - маќбули љањон, маќому мартаби Тољикистонро дар арсаи
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љањон муҳим ва муаррифӣ намуд. Имрўз мардуми кишвар бо ќаноатмандиву ифтихороти беандоза аз Пешвои миллат хоњишманди он аст, ки доимо њамроњи ин халќи бузургвор бошанд ва љињати пешрафту рушду нумӯи он фаъолияти созанда намоянд.
Дар ин мақола ба таври мухтасар баъзе аз паҳлуҳои саҳми Пешвои миллат дар
сиѐсати хориҷии кишвар таҳлилу баррасӣ гардид. Тоҷикистони азиз бо сарварии Президенти кишвар, Пешвои миллат - Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои наздик, бо пуштибонии
манфиатҳои миллӣ ва сохтмони давлати демокративу ҳуқуқбунѐд ва дар ҳамкориҳои
густурда бо мамлакатҳои ҷаҳон ва созмонҳои байналмилалӣ ба пешрафтҳои бештаре
даст хоҳад ѐфт ва дар сафи кишварҳои мутараққии ҷаҳон мақоми шоистаи хешро касб
хоҳад намуд.
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ИРОҚ МИЁНИ ЭЪТИРОЗҲОИ МАРДУМӢ ВА АМАЛКАРДИ ҚУДРАТМАНДОН
Зиѐев Субҳиддин,
номзади илмҳои филология,
мудири шуъбаи Шарқи Миѐна ва Наздики
Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои
Осиѐ ва Аврупои АМИТ
Одинаев Абдуҳалим,
ходими пешбари
Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои
Осиѐ ва Аврупои АМИТ
Ироқ яке аз кишварҳои арабии Ховари Миѐна ва ҷанубу ғарбии Осиѐ буда, ҳаждаҳ
вилоят дорад [7]. Пойтахташ шаҳри бостонии Бағдод мебошад. Ироқ мавқеи ҷуғрофии
муҳим дошта, бо шаш кишвари бузурги Ховари Миѐна: Арабистони Саудӣ, Кувайт,
Урдун, Сурия, Эрон ва Туркия ҳамсарҳад мебошад. Ироқ тамаддуни бузурги қадимӣ
дошта, чанд империяро аз сар гузаронидааст. Бо вуҷуди марзи обии кӯтоҳ доштанаш бо
Халиҷи Форс, аз мобайнаш ду руди машҳур - Даҷла ва Фурот ҷорӣ шуда, ба Халиҷи
Форс мерезад, ки аз ин сабаб кишварро Билод ан-наҳрайн ѐ Байн ан-наҳрайн низ
меноманд [6].
Бештари замини Ироқ пасту ҳамвор буда, масоҳати ками онро куҳҳо ташкил
медиҳанд ва дорои ҳавои саҳроии гармро дорад. Ироқ яке аз кишварҳои бузургтарини
дорои манобеи нафт буда, соли 1925 аввалин иктишофи нафтӣ [11] дар ин кишвар ба
миѐн омад. Тибқи нишондодҳо соли 2015 кишвари Ироқ рӯзона 3,5 миллион баррел
нафт ба хориҷи кишвар содир кардааст, ки ҳаштумин кишвари нафтии ҷаҳон ва
даҳумин кишвари газтавлидкунанда ба ҳисоб меравад [6]. Даромад аз содироти нафти
Ироқ, 95%-и иқтисоди кишварро ташкил медиҳад ва он яке аз муассисони созмони
истеҳсолкунандаи нафту газ - ОПЕК ба шумор меравад [7]. Аҳолии Ироқ тибқи омори
соли 2016 ба 37 миллиѐн нафар расид [5], ки аз ҷумла қавмҳои араб 75%, курдҳо 15% ва
боқимондаро ақаллияти форс, туркман, килдониѐн, мандоиѐн, ошуриѐн, язидиѐн,
собииѐн ва ғайра ташкил медиҳанд [7]. Мусалмонони Ироқ 97% аҳолиро дар бар
мегиранд [3].
Омехтагӣ ва рангорангии нажодӣ, қавмӣ, этникӣ, мазҳабӣ ва фарҳангӣ бо изофаи
ҳамсояҳои гуногун Ироқро дар маркази таҳаввулоти сиѐсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ қарор
дода, ҳар лаҳза таъсирпазири ҳамсоякишварҳо намуд. Аммо он чи ки имрӯз дар Ироқ
мегузарад, шабоҳати Баҳори Арабро дорад, ки ба сабабҳои гуногуни сиѐсӣ, иқтисодӣ ва
амнӣ ба ҳама қишрҳои ҷомеаи Ироқ таъсири манфӣ гузоштааст. Махсусан, вазъи
иқтисодии кишвар сарчашмаи норозигиҳо гардида, ба талаби тағйироти сиѐсӣ ва
нооромии мардуми ин кишвар оварда расонд.
Доктор Форис ал-Хаттоб, таҳлилгари масоили сиѐсӣ ва мутахассиси масъалаҳои
ироқӣ мулоҳизаҳои худро дар бораи ҳассосияти вазъи Ироқ ва давлатдоронаш баѐн
намуда, роҳбарони расмии Ироқро дар саҳнаҳои сиѐсӣ, раиси ҷумҳурӣ, сарвазир баъд аз
он раиси парлумон медонад. Намояндагони сиѐсии кишвар дар ҳама вокунишҳо ва
суханрониҳои расмии худашон ба зарурати дурӣ ҷустан аз низои байналмилалӣ ва
минтақавӣ саъй мекунанд ва барои дур нигоҳ доштани Ироқ аз мудохилоти хориҷӣ
кӯшиш ба харҷ медиҳанд [12, с. 2].
Мушовири бахши иқтисодиѐти ироқӣ Сабрӣ Зайир ас-Саъдӣ сабаби вазъияти
пешомадаи имрӯзаро таҳлил намуда, ба хулосае меояд, ки вазъият аз оғози ҷанги Эрону
Ироқ сарчашма мегирад. Махсусан, пас аз вуруди Амрико дар соли 2003 ба ин кишвар,
тамоюли қудратҳо сабаби ба вуҷуд омадани ҳизбҳо ва гурӯҳҳои сиѐсӣ ба манфиати
гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоӣ гардид, ки дар натиҷа ба нобаробарии иҷтимоӣ анҷомид
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[14]. Ин мутахассиси иқтисодӣ ишора менамояд, ки ибтидо аз миѐнаҳои соли 2014 Ироқ
майдони рӯйдодҳои муҳимми молиявӣ, иқтисодӣ, сиѐсӣ, амниятӣ ва низомӣ гардид, ки
маъруфтаринашон, инҳоянд:
-коҳиши босуръати нархи нафт;
-маъракаи бузурги низомӣ дар мубориза алайҳи терроризм дар солҳои 2014-2018;
-тасарруфи шаҳри Мавсил аз ҷониби ДИИШ дар солҳои 2014-2017;
-таъсири аксуламалҳои сиѐсиву иқтисодии раъйпурсӣ дар бораи ҷудо шудани
минтақаи Курдистон дар 25 сентябри 2017 [14].
Дар корҳои давлатӣ бисѐр вақтҳо кирдору амалҳои сиѐсатмадорони кишварҳо
пинҳон мемонанд ва танҳо ҳодисаҳо метавонанд паҳлуҳои он сиѐсатро ошкор кунанд.
Шояд авзои Ироқ, пас аз соли 2003 дар тӯли беш аз 16 соли таҷрибаи талхи мудирият,
намунаҳои бесуботии сиѐсиро инъикос намуда, зарурати муноқишаҳои вазъи дохилиро
ба бор оварда, буҳрони дохилии он ба паҳншавии фасод, заъфи ниҳодҳои давлатӣ,
марказҳои мутааддиди ҳокимият, нуфузи қувваҳои хориҷӣ ва таҳкими гурӯҳҳои
мухталиф ба манфиати тарафҳо дар авзои сиѐсиву амниятии Ироқ таъсири худро
гузоштааст [12, с. 3].
Тазоҳурот ва эътирозҳо дар Ироқ нав набуда, аммо такондиҳандатаринаш аз 1уми октябри соли 2019 дар Бағдод сар зада, дар дигар вилоятҳои Ироқ мавҷи
норозигиро вусъат дод. Бадшавии шароити иқтисодии кишвар, густариши фасоди
идорӣ ва бекорӣ аз сабабҳои оғози ин тазоҳурот қаламдод карда мешавад [18].
Тазоҳургарон дар Ироқ аз бесуботии сиѐсӣ, амниятӣ ва зулму беадолатии солҳои
тулонӣ, ки ба қишри ҷомеа таъсир гузоштааст, ҷавононро ба умеди ояндаи кишвари
осоишта, таҷассумгари орзӯҳои ватандорӣ мисли дигар кишварҳо ба кӯчаҳо бароварда,
талаби тағйири низоми сиѐсии кишварро карданд [10].
Бояд қайд намуд, ки ин тазоҳурот дар замоне сурат мегирад, ки авзои
муташанниҷи Ховари Миѐна сабаби танг шудани фазои танишҳои сиѐсию иқтисодӣ
миѐни ИМА ва Эрон ҷиҳати тағйири муносибатҳояшон бо ҳамсояҳо, махсусан Ироқ,
танг гардида, таъсири худро дар Ҷумҳурии Ироқ бештар гардонад.
Одил Абдулмаҳдӣ, сиѐсатмадор ва иқтисодчии ироқӣ, ки дар вазифаҳои баланди
давлатӣ кор мекард, вазифаи вазири нафтро дар ҳукумати Ироқ аз соли 2014 бар душ
дошт. Дар таърихи 2 октябри соли 2018 раиси навинтихобшудаи Ироқ Барҳам Салоҳ
ӯро сарвазир таъйин намуда [16] ва ӯ бо супориши президенти кишвараш ҳайати
ҳукуматро аз 18 вазир ташкил намуд ва парламенти Ироқ ба ҳайати ҳукуматаш раъйи
эътимод дод [13].
Одил Абдулмаҳдӣ кӯшиш мекард дар авзои сиѐсӣ, амниятӣ ва иқтисодии
кишвараш бетарафиро миѐни ду қувваи асосии пурнуфузи минтақа, Иѐлоти Муттаҳидаи
Амрико ва Эрон, ихтиѐр намояд, зеро тамоюл ба яке аз тарафҳо дар вазъияти Ироқи
муосир таъсири манфии мустақими тарафи дигарро ба вуҷуд меовард. Махсусан, дар
вазъи ҳассоси сиѐсӣ ва низомии минтақа сабаби он гардид, ки манфиатхоҳон дигар ба
сифати қудрати бозингар дар доираи муҳимми ҳаѐтӣ ва стратегии худ бе зери чатрҳои
Вашингтон ѐ Теҳрон ворид шуданд [12, с.5].
Одил Абдулмаҳдӣ, узви эътилофи иттиҳодияи «Давлат-қонуни Ироқ» мебошад.
Ин як эътилофи сиѐсии интихоботиест, ки нахуствазири Ироқ ва раиси ҳизби «адДаъва» Нурӣ ал-Моликӣ дар соли 2009 онро барои ширкат дар интихоботи вилоятҳо
ташкил дод ва шиори ҳизбашро чунин номид: «Амният, хидматрасонӣ ва ҳукумати
марказии муқтадир» [20]. Ва пас аз ин ҳизб ба корҳои сиѐсӣ шурӯъ кард.
Баъди шиддат гирифтани тазоҳурот алайҳи низоми давлати Ироқ Одил
Абдулмаҳдӣ бо дарназардошти шароити вазнини кишвар ва манфиати Ироқ эълом
дошт, ки ба таври расмӣ Маҷлиси Намояндагонро ба истеъфо фиристод. Ин эълон пас
аз саркӯб шудани беш аз 40 нафар муътаризон аз рӯзҳои оғози эътирозҳои
зиддиҳукуматӣ паҳн карда шуд [19]. Тибқи маълумоти BBC-и арабӣ, ки рӯзи 29.11.2019
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ироа гардид, аз оғози тазоҳуроти зиддидавлатӣ аз аввали моҳи октябр дар муддати ду
моҳ қариб 400 нафар мансабдорон ва мутахассисони соҳаи тибб кушта шуданд [19].
Ин вазъияти тезу тунди сиѐсӣ ва тавсеаи роҳпаймоии мардумӣ дар Ироқ Одил
Абдулмаҳдиро маҷбур кард, ки ҷиҳати пешгирӣ аз тезутунд шудани вазъият, истеъфои
хешро эълон намояд. Ӯ гуфт, ки ин истеъфо бо дарназардошти шароити душвори
кишвар, фароҳам овардани шароити беҳтар, пеш аз ҳама барои ором кардани вазъ ва
фароҳам овардани роҳҳо барои баррасии вариантҳои нав мебошад ва парлумони Ироқ
истеъфои ӯ аз нахуствазириро пазируфт [8].
Аҳмад Ҷумъа, хабарнигори рӯзномаи “ал-Явму-с-собиъ”-и мисрӣ, истеъфои
сарвазири Ироқ Одил Абдулмаҳдиро ба сабаби эътирозҳое, ки беш аз ҳашт ҳафта
идома дошт, хуб намешуморад, зеро ин амал Ироқро ба буҳрону чолишҳои навин ворид
менамояд. Ба андешаи ин хабарнигор ташкили ҳукумати тавофуқие, ки таҷассумгарии
хоҳишу умедҳои тазоҳургарони хашмгин мебошад, дар ин марҳила душвор мебошад.
Ҳамзамон, тазоҳургарон иқдоми истеъфоро барои ҳалли буҳрони кишвар кофӣ
намешуморанд ва талаботашонро яку якбора ба сатҳи бесобиқа баланд бардошта аз
эҷоди ҷойҳои корӣ, ислоҳоти хадамоти иҷтимоӣ ва мубориза бо фасод ба рафтани
ҳукумат ва нухбагони сиѐсии ба фасоди молӣ айбдоршуда бурда мерасонанд [1].
Ҳамзамон, тазоҳургарон ҳизбу ҳаракатҳои дар сари қудрат бударо қабул
надоранд. Чуноне, ки таҳлилгари ироқӣ доктор Насиф ал-Ҷабурӣ пирӯзии тазоҳуротро
ба лағви қонуни асосӣ, мунҳал намудани парлумон, роҳи дурусти алоқа бо Курдистони
Ироқ ва иҷрои интихоботи озоди бетарафона, ки дар он ҳизбҳо ширкат намеварзанд, бо
замонати байналмилалӣ мебинад [9].
Аммо, пажуҳишгар ва рӯзноманигори дигари ироқӣ - Абдулхолиқ ал-Фаллоҳ чунин назар дорад, ки имрӯз мардуми Ироқ бедор шудаанд ва намехоҳанд дар зери
ким-кадом қудрати хориҷӣ боқӣ бимонанд. Ӯ нокомии тазоҳуротро ба дахолату
фишорҳои абарқудратҳо нисбат медиҳад, то ин тазоҳурот аз роҳи пешгирифтааш
бахушунат ва беназмӣ баргашта, қудрати худро аз тариқи нухбагони сиѐсатшиносони
тарафдораш дар Ироқ нигоҳ дорад. Далели ин гуфтаҳо тағйир ѐфтани талаботи
ҳаррӯзаи тазоҳургарон ва ворид кардани ҷангу хушунат дар вазъи ноороми Ироқ
мебошад. Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико баъзе таҷҳизоти низомияшро аз Сурия ба Ироқ
интиқол додааст ва ба андешаи хабарнигори ироқӣ ин таҷҳизоти ҷангӣ шояд ба хотири
ҳадаф қарор додани Эрон дар оянда интиқол дода шуда бошад ва эҳтимоли онро
дорад, ки бар зидди тазоҳургарон низ равона карда шавад [17].
Шояд ин мавқеъгирии тазоҳургарон аз сиѐсатмадорони кишвар, раиси эътилофи
иттиҳодияи «Давлат-қонуни Ироқ» баъди истеъфои узви ин иттиҳод аз нахуствазирӣ ба
чунин натиҷа расидааст, ки ҳеҷ номзади мушаххасеро аз сӯи ин иттиҳодияи мазкур
барои нахуствазирӣ пешбинӣ накардааст. Бо такя ба гузориши сомонаи «Машриқ»,
Нурӣ ал-Моликӣ - Раиси иттиҳодияи «Давлат-қонун» таъкид кард, ки ин эътилоф ҳеҷ
номзади мушаххасе барои нахуствазирӣ надорад. Моликӣ барои тасдиқи ин андеша дар
саҳифаи шахсии худ «Твиттер» чунин навишт: «Бори дигар таъкид мекунем, ки ҳеҷ
номзади мушаххасе аз сӯи мо - марҷаияти олии динӣ ва гурӯҳҳои сиѐсӣ барои
ҷойгузинии вазифаи нахуствазирӣ вуҷуд надорад». Ӯ афзуд: «Ҳар номзаде, ки
вижагиҳои мушаххасшуда аз сӯи марҷаъияти динӣ ва гурӯҳҳои сиѐсӣ ва иҷтимоиро доро
бошад ва аз тариқи чорчӯбаҳои мавриди таъйиди қонуни асосӣ сурат гирад, ҳимоят
мекунанд»[6]..
Ин дар ҳолест, ки тазоҳурот барои ислоҳоти сиѐсӣ дар Бағдод ва дигар шаҳрҳои
Ироқ идома дорад. Ҳамзамон, ихтилоф миѐни қувваҳои сиѐсӣ барои ному шахсияти
номзади эҳтимолӣ барои сарварӣ ва ташкили ҳукумати навбатӣ авҷ мегирад. Дар
майдони “Озодӣ” парчами бузурге бардошта шуд, ки дар он номҳои як қатор
сиѐсатмадорони имрӯза барои мансаби сарвазирӣ пешбарӣ шудаанд ва дар зери онҳо
«Не.. намехоҳем» навишта шуда буд. Вакили парлумони Ироқ Муҳаммад ал-Холидӣ
баъди бо Президенти Ироқ Барҳам Солеҳ ва чанде аз аъзои палатаи намояндагон
31

Институт Азии и Европы №1, (3) 2020
мулоқот карданаш таъкид кард, ки рӯзи панҷшанбе 26.12.2019 шояд Асъад ал-Айдонӣ
ба ҳайси сарвазир таъйин карда шавад [15]. Асъад ал-Айдонӣ узви “Иттиҳоди ал-бино”
буда, мири шаҳри ал-Басра мебошад, ки мавсуф сеюмин номзади расмии қабулнашуда
баъди Муҳаммад Шиѐоъ ас-Судонӣ ва Вазири таълим Қусай ал-Суҳайлӣ мебошад, ки ба
сабаби аз тарафи тазоҳуркунандагону сиѐсатмадорон қабул нагардиданашон ҳарду
номзадии худро пас гирифтанд. Аммо тазоҳургарон талаб карданд, ки онҳо худашон
ҳукуматро ташкил кунанд, на ҳизбу ҳаракатҳо [2].
Сомонаи “ал-Ҷазира” бо такя ба манбаъҳои раисиҷумҳур нақл мекунад, ки
президент Барҳам Солеҳ таҳдид кардааст, ки агар баъзе ҳизбҳо барои номзадии
мушаххасе фишор оваранд, истеъфои худро пешниҳод хоҳад кард [4].
Инчунин пешвои шиаҳои Ироқ Муқтадо ас-Садр рӯзи 16 сентябри соли 2019 аз
Теҳрон чунин ҳушдор дод: «Агар ҷанг миѐни Эрон ва Амрико сар занад Ироқ аз байн
меравад. Мо намехоҳем, ки кишварамонро ба ин ҷанг шомил карда, Ироқро майдони
ҷанг қарор диҳем. Мо, калонсоли хирадманд, ба истодагарии ҷиддӣ ниѐз дорем, то
Ироқро аз ин ҷангу бесарусомоние, ки сабзу хушкро нобуд менамояд, боздорем» [12,
с.2].
Омӯзиши масоили сиѐсии Ироқ дар баробари проблемаҳои минтақаҳое мебошад,
ки чанд даҳсолаҳо таҳти таъсири абарқудратҳои бузурги хориҷӣ боқӣ монда,
ташкилотҳои гуногуни дохилии нооромкунанда ин давлатро аз расидан ба суботи сиѐсӣ
солҳо боз ақиб партофтааст.
Барои ҳар як пажӯҳишгари минтақавӣ муҳим ба назар мерасад, ки ҷаҳонишавӣ ѐ
глобализатсия марзҳои кишварҳоро гузашта ҳамаро ба шакли як деҳа гардонидааст, ки
ба шакли мустақим ба ҳар фарди ҷомеа таъсири худро мерасонад. Инчунин ҳар кишвар
дорои рангорангии фирқаӣ, мазҳабӣ ва қавмӣ мебошад, ки бояд барои пешгирии чунин
ҳолатҳои пешомада, монанди вазъияти Ироқ чораҳо андешанд. Саъю кушиши худро
ҷиҳати омода намудани барномаҳои шумулӣ, ки тамоми қишри ҷомеъаро дар бар
мегирад, дар роҳи давлатдорӣ қадам гузоранд. Зеро нооромии сиѐсии ҳар кишвар
ҳамаро ба ташвиш оварда, пояҳои иқтисодиро заиф менамояд ва бесару сомониро
ҳоким гардонида, устувории давлатро бо хатари ҷидди рӯ ба рӯ месозад.
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ИРОҚ МИЁНИ ЭЪТИРОЗҲОИ МАРДУМӢ ВА АМАЛКАРДИ ҚУДРАТМАНДОН
Ироқ яке аз кишварҳои арабии Ховари Миѐна ва ҷанубу ғарбии Осиѐ дорои
ҳаждаҳ вилоят буда, пойтахташ шаҳри бостонии Бағдод мебошад. Ироқ мавқеи
ҷуғрофии муҳим дошта, бо шаш кишвари бузурги Ховари Миѐна ҳамсарҳад мебошад.
Ироқ тамаддуни бузурги қадимӣ дошта, яке аз кишварҳои бузургтарини дорои манобеи
нафт аз соли 1925 мебошад.
Дар тӯли беш аз 16 соли таҷрибаи талхи мудирият, намунаҳои бесуботии сиѐсиро
инъикос намуда, зарурати муноқишаҳои вазъи дохилиро ба бор оварда, бӯҳрони
дохилии он ҷавононро ба умеди ояндаи кишвари осоишта, таҷассумгари орзӯҳои
ватандорӣ мисли дигар кишварҳо ба кучаҳо бароварда, талаби тағйири низоми сиѐсии
кишварро карданд. Бояд қайд кард, ки нооромии сиѐсии ҳар кишвар ҳамаро ба ташвиш
оварда, пояҳои иқтисодиро заиф менамояд ва бесару сомониро ҳоким гардонида,
устувории давлатро бо хатари ҷиддӣ рӯ ба рӯ месозад.
Калидвожаҳо: Ироқ, Ховари Миѐна, Бағдод, нафт, газ, рангорангии нажодӣ,
тазоҳурот, ДИИШ, иқтисод, сиѐсат, амният, Одил Абдулмаҳдӣ, Нурӣ ал-Моликӣ ва
Барҳам Солеҳ.
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ИРАК МЕЖДУ НАРОДНЫМИ ПРОТЕСТАМИ И ДЕЙСТВИЯМИ ВЛАСТЕЙ
Ирак является одной из стран Ближнего Востока и Юго-западной Азии, в своем
составе имеет восемнадцать областей, город Багдад является его столицей. Ирак имеет
очень выгодное географическое положение и граничит с шестью большими странами
Ближнего Востока. Это государство имеет древнейшую цивилизацию, а также считается
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одной из крупнейших стран по запасу месторождений нефти, которое было обнаружено
в 1925 году.
В течение более чем шестнадцати лет горького опыта управления, отражав образцы политической нестабильности народное восстание привело к внутренним спорам, ее
внутренние конфликты толкали молодѐжь на улицы в надежде приобрести мирное будущее страны, которые якобы осуществляли бы идеалы хорошей жизни, требовали изменение политического строя общества. Необходимо отмечать, что политическая нестабильность каждой страны приведѐт к беспокойству всех граждан и ослабляет основ
экономики, а также будет способствовать к господству анархии и угрожает устойчивому развитию страны.
Ключевые слова: Ирак, Ближний Восток, Багдад, нефть, газ, различные расы, митинги, ИГИЛ, экономика, политика, безопасность, Адель Абдульмахди, Нури аль Малики, Бахром Салех.
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IRAQ BETWEEN POPULAR PROTESTS AND THE TOIL OF POWERS
Iraq is an Arab country of the Middle East and South-East Asia with having 18 provinces and its capital is Baghdad. Iraq occupies an important geographical location and borders
six major Middle East countries. Iraq has a great ancient civilization, one of the largest oil-rich
countries since 1925.
It should be mention that for more than 16 years of bitter management experience, reflecting on instances of political instability, the need for internal conflicts, bringing young
people into the streets in the hope of a peaceful country, embracing patriotic aspirations like
other countries, and demanding a change in the political system. It should be noted that the
political unrest in every country worries, weakens the foundations of the economy, puts the
government on the brink of collapse, and poses a serious threat to the stability of the state.
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МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ ВА МИНТАҚАШИНОСӢ

ЌАРОБАТИ ОЗАРЊО БО ФОРСЊО
Турсунов Т.Х.,
сарходими илмии Институти
Осиѐ ва Аврупои АМИТ
Озарњо халќи туркзабон мебошанд, ки ањолии асосии Озарбойљон ва ањолии
шимолу ѓарбии Эронро ташкил медињанд. Ба ѓайр аз Эрону Озарбойљон озарњо дар
њудуди Доѓистони Россия, Борчали Гурљистон, Киркук ва Тал Афари Ироќ ва Карсу
Игдири Туркия зиндагї мекунанд. Онњо ба нажоди аврупоии типи каспий тааллуќ
доранд. Бо забони озарбойљонї њарф мезананд. Мардуми озарӣ мусулмон буда, дини
ислом, равияи шиа, мазњаби љаъфаритиро љонибдорї мекунанд. Ташаккули этноси
озарбойљонї дар њудудњои Ќафќози Шарќї ва Эрони шимолу ѓарбї раванди дуру
дарози таърихї буда, дар охири асри XV ташаккули он анљом ѐфтааст [15, с.78].
Дар сарчашмањои асрҳои XVI—XVII озарбойљонињо дар баробари дигар халќњои
давлати Сафавиѐн бо номи ќизилбошињо ѐд мешаванд, ки дар ибтидо ин мафњум њамаи
ќавмњои кучии туркро муттањид мекард.
Дар ибтидои асрњои XVIII ѓосибони рус аввалин маротиба бо озарбойљонињо
њангоми лашкаркашињои Пѐтр ба Ќафќоз вохўрданд ва миѐни онњо ва дигар халќњои
ѓайринасронї тафовут нагузоштанд. Дар Манифести Петри I, ки соли 1722 дар
Астрахан њангоми њуљум ба Форс интишор шуда буд, чањор халќияти Ќафќоз: форсњо,
аљамињо, арманињо ва гурљињо ѐд мешавад, аљамињо њамин озарбойљонињо њастанд [17,
с.197-198]. Дар асрњои XV—XVIII дар Империяи Усмонї низ озарињоро аљамї
мегуфтанд.
Дар оѓози асри XIX дар њуљљатњои мустамликадорон мафњуми истифодаи умуми
«осиѐињо» ва баъдан «мусулмонњо» истифода шудааст. Пас аз он, ки Ќафќози љанубї ба
њайати империяи Русия шомил шуд, њокимони рус њамаи халќњои турки он љоро
татарњои Озарбойљон ѐ Одарбойљон мегуфтанд, то ки аз дигар халќњои турк фарќ карда
тавонанд.
Антрополог ва этнографи фаронсавї Жозеф Деникер дар асараш, ки соли 1900 ба
табъ расонидааст, озарбойљонињоро одарбойљонињо гуфта, онњоро эронињои
туркзабони Ќафќоз ва Форс номидааст. Њамин тариќ, номи Озарбойљон дар охири асри
XIX ва ибтидои асри XX аз номи музофоти ќадимаи Эрон гирифта шудааст.
Дар Русияи тоинќилобї форсњоро низ озарбойљонињо меномиданд. Мафњуми форс
дар муносибат ба гурӯњњои этникии дигар дар Эрон вомехўрад. Масалан, сайѐњи
фаронсавї Шарден, ки дар охири асри XVII ба Форс омада буд, ќайд мекунад, ки
тамоми халќиятњои дар ин минтаќа мезистаро новобаста аз мансубияти этникї форс
мегўянд [13, с. 71-72].
Миѐни шахсиятњои таърихї ва фарњангии Озарбойљон ба халќи озар муносибати
гуногун вуљуд дорад. Шоир ва вазири хонигарии Ќарабоѓ Мулло Паноњ Вагиф
Озарбойљонро танњо аз рўи ќабилањои кучии «эл» бањо медињад. Шоир ва файласуф
Мирзо Фатњалї Охундов озарбойљонињоро ќафќозињо, мусулмонњо, татарњо ном
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мебарад [7, с. 72-73]. Н. Наримонов бошад то охири њаѐташ худро турк мењисобид [22, с.
34-35].
Пас аз таъсисѐбии Озарбойљони шўравї ањолии Озарбойљонро дар баробари
озарбойљонї туркњо низ мегуфтанд ва дар аввалин барўйхатгирии соли 1926 онњоро
њамчун турк номнавис карданд.
Озарбойљонињои Эрон худро турк мењисобанд. Антропологи амрикої Ричард Уикис ќайд мекунад, ки озарбойљонињои Эрон вобаста ба мавќеи љуѓрофї худро шањсавон, афшор ва кољор ном мебаранд [4, с.56].
Вобаста ба матлаби энсиклопедияи калони шўравї озарбойљонињо њамон ќавмњои
Атропатен ва Албания њастанд, ки бо ќавмњои эронизабон ва туркзабони дар њазораи I
то милод ва њазораи якуми милод ба ин сарзамин омада (киммерињо, скифњо, гунњо,
булѓорњо, хазарњо, оѓузњо, печенегњо ва ѓайра), омезишѐфта мебошанд.
Вобаста ба энсиклопедияи Британника озарбойљонињо бо ањолии Ќафќози шарќї
ва мумкин модњои эронизабон, ки дар шимоли Форс мезистанд, баромади омехтаи этникї доранд. Онњо дар давраи њокимияти Сосониѐн дар Эрон (асрњои III—VII милод)
форс гаштанд. Марњилаи туркшавии онњо пас аз забти минтаќа дар асри XI аз тарафи
туркњои салљуќї ва муњољиршавии халќиятњои турк ба ин сарзамин дар асрњои оянда,
масалан замони истилои муѓул дар асри XIII амалї шудааст [2].
Вобаста ба энсиклопедияи бузурги луѓавии Ларусса озарбойљонињо боќимондаи
ањолии эронизабони дар асри XI туркшуда мебошанд.
Этнограф А. Алекперов, ки фаъолияти илмии ў ба солњои 1920-1930 рост меояд,
дар асоси сарчашмањо баромади озарбойљонињоро на аз ќабилањои турки аз Олтой
омада, балки аз ањолии тањљоии эронињо, арабњо ва русњо ва аз ќабилањои турки аз шимолу љануб омада мањсуб медонад [7, с. 76].
Олимони шўравї С.А. Токарев [20, с.295-296], А.П. Новоселцев [18, с. 21] ва С.Ш.
Гољиева [11, с. 8-9] њам ќайд мекунад, ки озарбойљонињо ќавмњои дар натиљаи омезиши
ањолии мањаллї ва туркњо пайдошуда мебошанд. Ба қавли муаррихи амрикої Д. Бурнутян озарбойљонињо аз ќавми гузаштаи худ мебошанд, зеро дар марњилаи воридшавии
туркњо ба Ќафќоз ќабилањои албанї дар ибтидо бо зардуштиѐни Форс ва баъдан бо
арабњо омезиш ѐфтанд.
Энтологи рус Виктор Шнирельман менигорад, ки омезиши таърихи Албания ва
Озарбойљони љанубї ягон асоси илмї надорад. Дар ќадим ва асри миѐнаи барваќтї
гурӯњњои гуногуни ањолї зиндагї мекарданд, ки на аз нигоњи фарњанг, на иљтимоиѐт ва
на муносибатњои забонї ба њам алоќа надоштанд [22, с. 139].
Эроншиноси шўравї Э.А. Грантовский, ки ба тањќиќи муњољирати ќабилањои
эронизабон машѓул шудааст, хусусиятњои махсуси ѐдгорињои Эрони ѓарбиии асри якуми њазорсолаи I-уми то мелодро ба фарњанги Ќафќози Шарќї алоќаманд медонад [12, с.
423-424]. Муаррих Камилла Тревер дар асоси бозѐфтњои бостонии асрњои VI-V наздикии фарњангии албанињо бо модњоро ќайд мекунад [21, с.54 ].
Воридшавии ќабилањои оѓузи туркзабон бо Ќафќози шарќї дар асрњои ХI-ХIII ба
туркшавии ањолї ва ташаккули халќи озар мусоидат кард. Дар асоси нуќтаи назари дигар худи ќабилањои оѓуз дар натиљаи омезиши туркњо бо ќабилањои тањљоии уйѓур ва
эронизабонњои баромадашон сармат ташаккул ѐфтаанд. Дар асоси энсиклопедияи бузурги шўравї дар натиљаи омезиши як ќатор ќабилањои турк ва муѓулњои ќадим бо як
ќисми ќавмњои эронизабони сакоиву массагетї туркњои оѓуз пайдо шудаанд [10, с. 513].
Иддае аз муњаќќиќон ќайд мекунанд, ки ќабули равияи шиа дар оѓози асри XVI,
яъне дар давраи њокимияти Сафавиѐн омили асоси ташаккули этноси Озарбойљон
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шудааст. Дар асоси аќидаи В.А. Шнирелман тамаркузи туркњои Озарбойљони кунунї
то солњои 1920-1930 идома ѐфтааст [22, с. 33].
Дар асоси гуфтањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки халќи озар халќи омезишѐфтаи ањолии тањљоии Ќафќози шарќї (каспи, албанњо, њамчунин шояд модњо)
бошанд. Ин халќњо дар натиљаи таъсир ва нуфузи Эрони сосонї эронї шуданд ва дар
асри XI, яъне њангоми забткорињои салљуќиѐн ва марњилаи забкорињои муѓулњо турк
гардидаанд.
Дар марњилаи аввали њукмронии Сафавиѐни Эрон озарбойљонињо дар идоракунии
Форс бартарият доштанд ва забони мањаллии туркї ва забони форсї ба њам хеле
таъсиргузор буданд. Пас аз афтидани сулолаи Сафавиѐн дар асри XVIII дар њудудњои
озарнишин бо сарварии сулолањои туркзабони озар хонигарињои ниммустаќил пайдо
шуданд.
Дар натиљаи љангњои русу форс дар соли 1828 дар асоси созишномаи Туркманљой
минтаќаи озарнишин аз дарѐи Аракс људо карда шуд ва Озарбойљони шимолї, яъне
Озарбойљони имрўза ба зери назорати Империяи Русия ва Озарбойљони љанубї (Озарбойљони Эрон) дар њайати Эрон боќї монд ва таъсири озарњо дар Эрон заиф шуд [6 ].
То соли 1918 озарбойљонињо давлати алоњидаи худро надоштанд. Пас аз барњамхӯрии Империяи Русия дар соли 1918 дар шарќи мусулмонї љумњурии демократии
Озарбойљон таъсис ѐфт, ки он ду сол фаъолият кард ва пас аз шўравикунии Озарбойљон
он ба љумњурии шўравии сотсиалистии Озарбойљон табдили ном кард. Соли 1991 Озарбойљон мустаќил шуд, вале дар натиљаи мољарои Каробоѓи кўњї аз рўї маълумоти
расмї зиѐда аз 1 миллин озарињо гуреза шуданд. Дар шароити имрўза озарњо дар Озарбойљон, Эрон, Гурљистон ва Россия (Доѓистон) зиндагї мекунанд. 18 декабри соли 2008
дар Боку «Хартияи њамрайъии озарињои љањон» ќабул карда шуд, ки маќсади он муттањид кардани озарињои тамоми љањон мебошад.
Дар оѓози асри XX озарињои Эрон дар таърихи иљтимої-сиѐсии Эрон наќши муассир доштанд. Онњо дар ташаккули миллатгароии Эрон сањми босазо доранд. Масалан,
нависанда ва маорифпарвар Мирзо Фатали Охундов яке аз пешсафони миллатгароѐни
романтикии муосири Эрон буд.
Ба зиѐиѐни эрони оѓози асри XX фаъолияти озари табрезї Мирзо Абдурањим Толибов таъсири љиддї гузоштааст. Дар њаѐти сиѐсии Эрони замони Насриддиншоњ ва
Музафариддин, њамчунин дар инќилоби конститутсионии Эрон наќши озарњои Эрон аз
ќабили Сатторхон ва Боѓирхон калон аст [9, с. 28-29].
Њангоми љанги якуми љањон ќӯшунњои Туркия тобистони соли 1918 ба њудудњои
Озарбойљони Эрон ворид шуда, пойтахти он шањри Табрезро ба муњосира гирифтанд.
Ин вазъият имкон дод, ки њизби демократии Табрез бо роњбарии Шайх Хиѐбонї њаракати миллї-озодихоњиро муќобили низоми шоњї оѓоз кунад. Дар оѓози соли 1920 Хиѐбонї Озарбойљони љанубиро Озодистон (кишвари озодї) эълон кард, аммо ќӯшунњои
Эрон шўришро пахш карданд. Воридшавии ќӯшунњои турк дар соли 1918 њиссиѐти миллии озарињоро бедор карда, ба кӯшиши муттањидшавии озарњои Эрон ва Ќафќоз сабаб
шуд. Пас аз барќароршавии сулолаи Пањлавиѐн дар соли 1925 Ризошоњи Пањлавї истифодаи забони озариро дар маориф, матбуот ва коргузорї манъ кард.
Дар рафти љанги дуюми љањон бо воридшавии ќӯшунњои ИЉШС ба Эрони шимолї имкон фароњам омад, ки халќи озар муттањид шавад.
Дар соли 1945 дар њудудњои ишѓолкардаи ИЉШС њукумати миллии Озарбойљон
ташкил карда шуд, лекин он њамагї як сол фаъолият кард. Ин ҳукумат зери фишори
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алянси ИМА, Фаронса ва Британияи Кабир барњам дода шуда, рўзи дигар чандин
њазор озарињои Эрон ќатл карда шуданд.
Дар рафти инќилоби исломї фарќияти этникии миѐни эронињо ва озарњо кам мушоњида мешуд. Њангоми дар муњољират будани Оятулло Њумайнї њокими асосии динї
озар Муњаммад Ќозим Шариатмадорї мањсуб мешуд. Дар рафти инќилоби исломї аз
як тараф агар озарињо ќатл карда шуда бошанд, аз дигар тараф аксари озарњо муњимтарин вазифањои давлатиро соњиб шуданд. Миѐни онњо сардори њукумати муваќќатї
Мењдї Бозаргон, президент ва баъдан роњбари олї Алї Хоманаї, охирин сарвазири
Эрон Мир Њусайни Мусавї, раиси Шўрои ташхисї Алї Мушкинї ва ѓайрањоро метавонем номбар кунем. Њазорњо ихтиѐриѐни озарї бо форсњо ва дигар халќиятњо дар љанги зидди Ироќ ширкат карданд [1]. Озарњо дар Эрон асосан дар Озарбойљони ѓарбї,
Ардабил, Занљон, Курдистон, Њамадон, Тењрон, Караљ, Машњад зиндагї мекунанд ва аз
рўи бањои њархела аз 16 то 30 млн.-ро ташкил медињанд [5].
Озарњо дар Љумњурии Доѓистони Русия низ сукунат доранд ва 130,9 њазор нафарро
ташкил медињанд, ки 4,5 %-и ањолии тамоми љумњурї мебошад. Онњо ба заминдорї,
боѓдорї ва ангурпарварї машѓул мебошанд.
Дар Туркия низ зиѐда аз 800 њазор озарњо сукунат доранд. Аксаран онњо дар
минтаќањои шарќии Анатолия, ки дар наздикии сарњади Озарбойљон ва Арманистон
воќеъ аст, зиндагї мекунанд. Онњо бештар дар Карс, Игдир ва округи Шенкаи Эрзерум
сокин шудаанд.
Дар натиљаи дискриминатсия дар оѓози асри XX дар њайати этникии озарињои
Арманистон таѓйироти куллї ба амал омад.
Воќеањои вилояти мухтори Ќарабоѓи кўњї ба он овард, ки озарњо аз Арманистон
берун рафтанд ва то соли 1991 ќариб њамаи озарињои Арманистон ба Озарбойљон баргаштанд [3].
Волкова Н.Г. дар асари худ «Равандњои этникї дар Ќафќоз дар асрњои XIX—XX»
ќайд мекунад, ки соли 1480 дар давраи њуљуми шоњони Форс ба Гурљистон дар соњилњои
дарѐи Акстафо, Дебед озарњо маскун мешаванд. Имрўз озарњо дар Гурљистон дар вилояти Квемо-Картли, Марнеули, Гардабани, Болниси, Дманиси умр ба сар мебаранд.
Дар Туркманистон бошад озарњо дар шањрњои Туркманбошї (Крсановодск) ва
Ашхобод зиндагї мекунанд.
Дар замони пасошўравї дар натиљаи муњољират аз Озарбойљон озарињо ба аксар
шањрњои Туркия, кишварњои ИДМ, Аврупо ва Амрикои шимолї пањн шуданд.
Дар замони салтанати шоњ Исмоил Хатоии Сафавї забони озарбойљонї ќариб
садсола забони дарбор, ќӯшун ва суд буд. Аввалин сарчашмањо доир ба хати озарї ба
асри XIII рост меояд. Забони озарбойљонї дар Ќафќоз дар чоряки охири асри XIX босуръат рушд кард.
Дар соли 2004 сафири Эрон дар Озарбойљон Ањад Ѓазої дар вохўрї бо
муњаќқиќони эронї дар Боку ќайд кард, ки душманон умумияти эронињо ва
озарбойљонињоро муќобили онњо истифода мебаранд ва кўшиш мекунад, ки ин
халќњоро аз њамдигар људо кунанд. Ў дар назди намояндагон дар Остонаи Озарбойљони
Шарќї гуфт, ки душманон барои ба амал овардани зиддиятњои байни миллатњо, яъне
байни Љумњурии Исломии Эрон ва Љумњурии Озарбойљон кўшиш мекарданд ва як
ќатор тањлилњои нодурустро дар доири муносибатњои ин ду кишвар иброз медоштанд.
Онњо кўшиш карданд, ки ягонагии таърихии забонї ва динии ин халќњоро муќобили мо
истифода баранд.
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Муносибатњои Эрон ва Озарбойљон пањлуњои сиѐсї, иќтисодї ва дигар
муносибатњои байнидавлатиро фаро мегирад. Дарозии сарњад байни Озарбойљон ва
Эрон 689 км мебошад ва муносибатњои Эрону Озарбойљон хусусиятњои хоси худро
дорад [19]. Дар давоми садсолањои охир ин ду давлат, ин ду халќият форсњо ва
озарбойљонињо ќисмати як давлат буданд ва дар оѓози асри XIX, љангњои русу форс
боиси он шуд, ки соли 1828 халќи Озарбойљон дар сарњадњои байни Русия ва Форс
монданд. Худи озарбойљонињо ва халќњои эронизабон ва хусусан форсњо, алоќањои
љуқури таърихи фарњангї ва њатто хусусиятњои этникї ва иљтимої доранд. Вазири
корњои хориљии Озарбойљон Алимардонбек Тобчибашев 16 ноябри соли 1918 дар
вохўрӣ бо фиристодаи Эрон дар Империяи Усмонӣ Мирзомањмудхон чунин гуфта буд:
Эрон бародари калонии Озарбойљони мо аст, муњаббат ва самимияти мо ба форсњо хеле
калон аст. Дар замони муосир президентњои њарду давлат Илњом Алиев ва собиќ
президенти Эрон Ањмади Наљот њангоми вохўрї бо њамдигар бо муњаббат ва самимият
дўсти азиз гуфта, халќњои њамдигарро бародар мехонданд. Ањмади Наљот њангоми
сафари расмӣ соли 2009 ба Озарбойљон буданаш ќайд кард, ки «ба хонаи бародараш»
омадааст. Дар ќисмати шимолии Эрон зиѐда аз 15 млн. озарбойљонињо зиндагї
мекунанд ва аз рўи аќидањои баъзе тањлилгарон Эрон чунин мењисобад, ки Озарбойљон
мушкилоти эњтимолї њаст ва Арманистон дар ин марњила, дар ин масъала метавонад,
ки иттифоќчии боэътимоди Эрон бошад. Барои Эрон дӯстї бо Арманистон боиси
густариши алоќањо бо љањони насронї аст ва метавонад, ки ба муносибатњои Эрон ва
Озарбойљон мусоидат кунад. Аз ин хотир, Эрон бештар ваќт ба Арманистон ѐрии
иќтисодї мерасонад ва намегузорад, ки Туркия ва Озарбойљон Арманистонро ба
муњосираи иќтисодї гиранд.
Муносибат байни Эрон ва Озарбойљон на он ќадар гарм аст. Роњбарияти Эрон
муќобили он баромад мекунанд, ки Озарбойљон ширкатњои ѓарбро барои коркарди
мањалњои нефтхез дар бањри Каспий ба тарафи худ кашидааст ва бо Исроил муносибатњои дипломатї дорад. Шахсиятњои алоњидаи Эрон Озарбойљонро чун Љумњурии
Озарбойљон эътироф намекунанд ва вобаста ба аќидаи муаррихони эронї Озарбойљони
кунунї, ки дар Кафкази љанубї љойгир аст ва њаќ надоранд, ки Љумњурии Озарбойљон
ном баранд.
Моњи майи соли 1918 дар њудуди ќисмати љанубу – шарќї Ќафќоз љумњурии мустаќил - Љумњурии Демократии Озарбойљон пайдо шуд ва намояндањои форс бо сардории Сайѐд Зиѐвидини Таботабої барои гуфтушунид ба Боку рафтанд ва дар он
алоќањои умумии байни Озарбойљон ва Эрон ќайд карда шуд. Аз тарафи дигар моњи
марти соли 1919 њукумати форс дар конфонси сулњи Париж меморандум пешнињод
кард, ки дар он гуфта мешуд, ки тамоми Озарбойљон бо шањри Боку ба Форс дода шавад [16, с.138]. 20 марти соли 1920 байни њукумати Форс ва Озарбойљон созишнома дар
хусуси дўстї ба имзо расид, ки Эрон мустаќилияти Озарбойљонро эътироф кард ва дар
хусуси њамкорињои гумрукї-тиљоратї, телеграфї, почта ва дигар конвенсияњо, мубодилаи намояндањои дипломатї низ шуда гузашт ва баъди аз 1 моњ ќисмњои 11 армияи сурх
сарњади Озарбойљонро гузашта, дар он љо њокимияти шўравиро барќарор карданд [14,
с. 51].
Дар нотаи њукумати Форс ба Федератсияи совети сотсиалистии Россия, ки 20 май
соли 1921 гуфта шуда буд, ки Њукумати Форс мустаќилияти Озарбойљонро эътироф мекунанд ва дар нотаи он гуфта шуда буд, ки Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Озарбойљон барои форсњо шароит фароњам меоварад. То тирамоњи соли 1922 дар Боку
намояндаи мухтор ва дипломатии форс дар Озарбойљон ва консулгарии Форс дар
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Ганља мављуд буд. Моњи июни соли 1922 намояндаи Озарбойљони Шўравї дар Форс ба
консулгарии вай дар Табрез ба фаъолият шурӯъ кард ва бо хоњиши Боку њукумати
шўравї 9 декабри соли 1958 дар хусуси кушодани сафорати ИЉШС дар Тењрон мушовир оид ба корњои Озарбойљон дар назди Сафорати ИЉШС кушода шуд. Моњи ноябри 1981 ходими сиѐсии Эрон Њошими Рафсанљонї эълон кард, ки Тењрон расман мустаќилияти Озарбойљонро эътироф мекунад.
Дар ин асос муњаќќиќони эронї ќайд мекунанд, ки Эрон аввалин давлате њаст, ки
Озарбойљонро расман эътироф кардааст ва аз њамин марњила муносибатњои нав байни
ин кишварњо идома ѐфтааст.
12 марти соли 1991 Эрон яке аз аввалин кишварњое буд, ки мустаќилияти Озарбойљонро ба расмият шинохт ва моњи августи соли 1991 Президенти Озарбойљон Аѐз
Муталибов бо сафари расмї ба Тењрон омад. Эрон кўшиш мекунад, ки бо Озарбойљон
наздик бошад ва дар дар мољарои Ќарабоѓ Озарбойљонро дастгирї кард. Ба ѓайр аз ин,
намояндаи Оятулло Њумайнї дар Ардабил Имом Љумъа Саид эълон кард, ки ба Озарбойљон кўмаки њарбї мекунад. Ба њарбиѐне, ки дар љанги Шуш мељангиданд яроќу аслиња низ доданд.
Бо розигии њукумат ва хоњиши Рањим Ѓозиев ва Равшан Љаводов штаби озарбойљонї – эронии мудофиа ташкил карда шуд, ки дар доираи он генералњои Табрезу
Ардабил ба бародарони озарбойљонӣ барои таљовузи Арманистон кўмак карданд. Эрон
аввалин шуда ташаббуси миѐнаравиро пеш гирифт ва намояндањои Озарбойљон ва Арманистонро ба гуфтушунид даъват кард, ки ин 15 марти соли 1992 буд ва дар ин љо
эъломия ќабул карда шуд. 9 майи њамон сол дар Тењрон намояндањои Озарбойљон ва
Арманистон комюнники асосњои принсипи сулњро имзо карданд. Дар њамин рўз
ќӯшунњои Арманистон Шушро ишѓол карданд. Забти Шуш дар лањзаи ба имзо расидани созишнома аз љониби Эрон ба зери тозиѐнаи танќид гирифта шуд ва рўзномаи
њаррўзаи Эрон «Салом» навишт, ки арманњо нишон доданд, ки онњо ягон ваќт ягон
ваъдаро иљро намекунанд ва имкониятро барои љанг истифода карданд. Аз рўи бањои
Ориф Юнусов ин воќеа ба имиљи Эрон зарбаи бузург буд ва ба рўњияи созандаи љомеаи
Озарбойљон дар муносибат бо њамсояи љанубї норозигиро ба вуљуд овард.
Рўзномаи нимрасмии Эрон «Иттилоот» љабњаи халќии Озарбойљонро барои
додани минтаќаи Шуш бо маќсади воридшавии Эрон ба мољаро гунањгор донист. Пас
аз чанд рўзи афтидани Шуш 18 май ќӯшунњои Арманистон шањри Лочинро оташ заданд
ва роњ барои равуо миѐни Арманистон ва Ќарабоѓ кушода шуд. Ба дасти артиши
Арманистон гузаштани Лочин дар Эрон норозигии иљтимиро ба миѐн овард, махсусан
дар Табрез ва дигар шањрњои бузурги Эрон. Онњо бо шиорњои «бародарони озарро
дастгирї кунед» баромад карданд. Комѐбињои арманњо ба табаддулоти давлатї дар
Озарбойљон рост омад, ки дар натиљаи он Муталибов сарнагун шуд ва љабњаи халќии
Озарбойљон бо сарварии Абулфазл Элчибоев рўи кор омад. А. Элчибоев мавќеи
зиддиэрониро дар муносибат бо њамсояи љанубии худ пеш гирифт.
Муносибатњои Эрон бо Нахечеван бењтар шуданд ва сардори мухторият Њайдар
Алиев ба Эрон омад ва дар хусуси њамкорињои гуногунљанбаи байни Љумњурии
мухтори Нахечеван, Љумњурии Озарбойљон ва Љумњурии Исломии Эрон гуфтушунид
кард ва дар рафти яке аз ин сафарњо Алиев эълон кард, ки њељ як ќувва наметавонад, ки
пеши роњи муносибатњои моро бо Эрон гиранд. Эрон барои забти Келбаљар моњи
августи соли 1993 аз љониби Арманистон муќобил баромад ва ба сарњадњои Озарбойљон
ду полкро фиристод. Моњи июни соли 1993 дар Озарбойљон бўњрони њарбї-сиѐсї ба
вуљуд омад. Шуриши полковник Сурат Гусейнов дар Ганља ва походи онњо ба Боку
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оѓоз шуд. Дар њамин лањзаи буњрон президент Элчибоев ба Нахечеван парвоз кард ва
ба дењаи худаш - Каллак омад. Иљрокунандаи вазифаи президенти кишвар Њайдар Алиев интихоб шуд. Роњбари рўњониѐни Эрон Алї Њумайнї моњи июли њамон сол бо
маќсади дастгирї кардани роњбарияти нави Эрон ба Табрез омад. Моњи сентябри соли
1993 дар минтаќаи Нахечеван байни Озарбойљон ва Арманистон љанг сурат гирифт. 6
сентябр Эрон аз Арманистон талаб кард, ки артиши худро аз Озарбойљон берун кунад.
Дар њолати берун набурдан кор ранги дигар хоњад гирифт. Октябри соли 1993 пас аз
президент интихоб шудани Њайдар Алиев президенти Эрон Њошими Рафсанљонї ба
Боку сафар кард ва ўро пурра дастгирї намуд.
Солњои 1993-1994 дар љануби Озарбойљон барои гурезањо њукумати Эрон 7 лагер
сохт, ки дар он 100 гуреза љой карда шуд.
Моњи апрели соли 2004 дар Табрез консулгарии Озарбойљон кушода шуд. 16 майи
соли 2005 Эрон ва Озарбойљон созишномаи ба њам мухолифат накардан имзо карданд.
1 феврали соли 2010 Эрон низоми раводидро бо Озарбойљон ба истисно барои журналистон барњам дод. Имрўз байни ин халќњо муносибатњои нек роиљ аст.
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ЌАРОБАТИ ОЗАРЊО БО ФОРСЊО
Дар маќолаи мазкур наздикии озарњо бо форсњо, марњилањои пайдоиш ва
густариши халќи озар дар даврањои муайяни таърихї, сарнавишти таърихии онњо
њангоми воридшавии ѓосибон ба сарзамини озарњо ва њамкорињои имрўзаи Эрон бо
Озарбойљон нишон дода шудааст.
Муњаќќиќони эронї ќайд мекунанд, ки Эрон аввалин давлате њаст, ки
Озарбойљонро расман эътироф кардааст ва аз њамин марњила муносибатњои нав байни
ин кишварњо идома ѐфтааст.
12 марти соли 1991 Эрон яке аз аввалин кишварњое буд, ки мустаќилияти
Озарбойљонро ба расмият шинохт ва моњи августи соли 1991 Президенти Озарбойљон
Аѐз Муталибов бо сафари расмї ба Тењрон омад ва Эрон кўшиш мекунад, ки бо
Озарбойљон наздик бошад ва дар дар мољарои Ќарабоѓ Озарбойљонро дастгирї кард.
Солњои 1993-1994 дар љануби Озарбойљон барои гурезањо њукумати Эрон 7 лагер
сохт, ки 100 гуреза љой карда шуд.
Моњи апрели соли 2004 дар Табрез консулгарии Озарбойљон кушода шуд. 16 майи
соли 2005 Эрон ва Озарбойљон созишномаи ба њам мухолифат накардан имзо карданд.
1 феврали соли 2010 Эрон низоми раводидро бо Озарбойљон ба истисно барои журналистон барњам дод. Имрўз байни ин халќњо муносибатњои неки њамсоягї вуљуд дорад.
Калидвожањо: озар, Озарбойљон, форс, Эрон, Арманистон.
Маълумот дар бораи муаллиф: Турсунов Турсунмурод Худоймуродович, н.и.т.,
дотсент, ходими пешбари Институти омўзиши масъалањои давлатњои Осиѐ ва Аврупои
АМИТ, E-mail: tursunov-murod@mail.ru, тел: (+992) 93.466.55.81.
БЛИЗОСТЬ АЗЕРИ С ПЕРСИ
В этой статье показана близость азери к персам, этапы происхождения и экспансии
азербайджанского народа в определенные исторические периоды, их историческая
судьба во время прибытия захватчиков на Азербайджан и сегодняшнее сотрудничество
с Ираном.
Иранские исследователи отмечают, что Иран был первым государством, официально признавшим Азербайджан, и с тех пор между этими странами установились новые отношения.
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12 марта 1991 года Иран был одной из первых стран, официально признавших независимость Азербайджана, а в августе 1991 года президент Азербайджана Айо Муталибов нанес официальный визит в Тегеран, и Иран попытался быть рядом с Азербайджаном и поддержать Азербайджан в карабахском конфликте.
В 1993-1994 годах иранское правительство создало 7 лагерей для 100 беженцев на
юге Азербайджана.
В апреле 2004 года в Тебризе было открыто консульство Азербайджана. 16 мая
2005 года между Ираном и Азербайджаном было подписано соглашение о недопущении
конфликта. 1 февраля 2010 года Иран отменил визовый режим с Азербайджаном, за исключением журналистов. Сегодня между этими народами сложились добрососедские
отношения.
Ключевые слова: азер, Азербайджан, перс, Иран, Армения.
Об авторе: Турсунов Турсунмурод Худоймуродович, к.и.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института изучении проблем стран Азии и Европы АН Республики Таджикистан, E-mail: tursunov-murod@mail.ru, тел: (+992) 93 466 55 81.
SLOSENESS OF AZERI WITH PERSIAN
This article shows the proximity of Azeri to the Persians, the stages of the origin and expansion of the Azerbaijani people in certain historical periods, their historical fate during the
arrival of the invaders in Azerbaijan and today's cooperation with Iran.
Iranian researchers note that Iran was the first state to officially recognize Azerbaijan,
and since then new relations have been established between these countries.
On March 12, 1991, Iran was one of the first countries to officially recognize the independence of Azerbaijan, and in August 1991, Azerbaijani President Ayo Mutalibov paid an
official visit to Tehran, and Iran tried to be with Azerbaijan and support Azerbaijan in the
Karabakh conflict.
In 1993-1994, the Iranian government created 7 camps for 100 refugees in southern
Azerbaijan.
In April 2004, the Azerbaijani Consulate was opened in Tabriz. On May 16, 2005, an
agreement on preventing conflict was signed between Iran and Azerbaijan. On February 1,
2010, Iran abolished the visa regime with Azerbaijan, with the exception of journalists. Today,
good-neighborly relations have developed between these peoples.
Key words: Azer, Azerbaijan, Persian, Iran, Armenia.
About the author: Tursunov Tusunmurod Khudoimurodovich, c.h.s., associate professor,
leading researcher institute for the study of problems in Asia and Europe National Academy
of Sciences of Tajikistan, E-mail: tursunov-murod@mail.ru, Mob.: (+992) 93 466 55 81.

43

Институт Азии и Европы №1, (3) 2020
ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА МАЛАЙЗИЯ
Одинаев Абдуҳалим,
ходими пешбари илмии
Институти омӯзиши масъалаҳои
давлатҳои Осиѐ ва Аврупои
АМИТ
Мирзоев Закариѐ,
магистранти
Институти омӯзиши масъалаҳои
давлатҳои Осиѐ ва Аврупои
АМИТ
Қитъаи Осиѐ минтақаи муҳимми стратегӣ буда, дорои таърихи қадима мебошад ва
яке аз калонтарин қитъаи сайѐра ба ҳисоб меравад. Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст
оварди истиқлолияти сиѐсӣ, равобити худро бо кишварҳои мамолики зиѐде ба роҳ
мондааст. Агар чанде ин истиқлолият дар мадди аввал марҳалаи имтиҳони мушкилоти
зиѐди амнӣ, иқтисодӣ ва сиѐсиро пушти сар мекард, аммо бо роҳбарии Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин
марҳалаи гузаришро сарбаландона паси сар намуда, дар арсаи байналмилалӣ обрӯи
хосса пайдо намуд. То имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи 152 кишвари ҷаҳон ба
расмият шинохта шуда, бо 160 кишвар муносибати дипломатӣ барқарор намудааст.
Ҳамзамон, Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои фаъоли 51 созмонҳои байналмилалӣ, минтақавӣ
ва ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ мебошад [6, с.80]. Аз ин лиҳоз, дурнамои
ҳамкории хориҷӣ, ҳадафҳо ва стратегияи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
мувофиқи ҳадафҳои дарозмуҳлат ва афзалиятнок барои рушди кишвар, ки ба
муваффақиятҳои назаррас ноил шудааст дар паѐми Пешвои миллат 16 апрели соли 2005
дар бораи робитаи хориҷии кишвар ироа гардид, ки: «Ҳадафи аслӣ ва стратегии сиѐсати
хориҷии мо татбиқи амалии манфиатҳои олии давлат ва миллат, қабл аз ҳама таъмини
амният, суботи сиѐсиву иқтисодӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди
босуръат ва таҳкими иқтидори дохилии кишвар, аст» [3, с.66].
Минтақаи Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ 11 кишварро дар бар мегирад, ки инҳо Тайланд,
Мянма, Лаос, Камбоҷа, Ветнам, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Тимори
Шарқӣ ва Филиппин мебошанд. Миѐни ин кишварҳо панҷтоаш Бруней, Индонезия,
Сингапур, Тимори Шарқӣ ва Филиппин аз кишварҳои ҷазиравӣ мебошанд [10, 2,16].
Дар робита ба дурнамои ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиѐи
Ҷанубу Шарқӣ сарвари давлат қайд намуданд, ки: «Ҳамкории оғозшудаи мо бо
Малайзия, Индонезия ва кишварҳои дигари Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ талошу фаъолияти
минбаъдаи сиѐсӣ ва иқтисодиро тақозо дорад. Мо метавонем сармоя ва технологияҳои
навини давлатҳои пешрафтаи ин минтақаи бузургро ба манфиати рушди босуръати
кишварамон ҷалб намоем» [3, с.83].
Бояд қайд намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади роҳ ѐфтан ба бозорҳои
босуръат инкишофѐбандаи сармоя, технология, ашѐи хом ва маҳсулоти саноатӣ рушду
таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан судмандро бо кишварҳои араб ва Осиѐи Ҷануби
Шарқӣ аз самтҳои афзалиятнок меҳисобад.
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Малайзия давлати тараққикардаи минтақаи Ҷанубу Шарқии Осиѐ буда, дорои
таъриху фарҳанги ғанӣ мебошад. Ин кишвар дар панҷоҳ соли истиқлолияташ аз
Британияи Кабир дар соли 1957 ҷаҳиши кайҳонии иқтисодӣ карда, аз як давлати
«ҷаҳони сеюм» ба давлати пешрафта табдил ѐфт. Ин кишвар воқеъан тавонист худашро
дар радифи панҷ кишвари «бабрҳои осиѐӣ», ки Индонезия, Филиппин, Таиланд ва
Ветнам мебошанд, ҷой кунад [6, с. 4; 7]. Малайзия мавқеъи муассирро дар робита бо
аксар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон пайдо намудааст. Инчунин тавсеъа ва пешрафти
бахшҳои саноатӣ ва иҷтимоие, ки дорои барномаҳои муваффақи иқтисодӣ мебошанд
дар ин кишвар амал мекунанд.
Низоми раҳбарии ин кишвар низоми салтанатӣ мебошад, ки дар раъси ҳукумат
Подшоҳи Малайзия қарор дорад. Салтанатҳои нуҳ Иѐлоти Малайзия ба сурати давраӣ
ба муддати панҷ сол интихоб карда мешаванд. Аммо ҳокимияти иҷроияи давлат дар
ихтиѐри нахуствазир мебошад, ки ӯро бар асоси интихоботи маҷлиси намояндагони
федеролӣ интихоб ва таъйин мекунад.
Болоравии сатҳи худшиносии миллии бархе аз кишварҳои Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ ба
мисли Малайзия ва Индонезия ба рушди кишвар нигаронида шудааст, ки ба ин
кишварҳо дастуру фармонҳои Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба густариши
демократикунонии ҷомеа ва рушди ҳуқуқу озодиҳои инсон он қадар хуш намеояд, зеро
онҳо мехоҳанд ин корҳоро ба таври худ ба миѐн гузоранд. Дар масоили низомиву
сиѐсии худ низ кишварҳои Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ нисбатан мустақиланд [10].
Дар Малайзия қавмҳову халқиятҳои зиѐде умр ба сар мебаранд ва бо забонҳои
гуногун ҳарф мезананд. Забони давлатӣ малайзӣ «малолойӣ» буда, намунаи ҳамзистии
байни фарҳангҳо, нажодҳо ва мазҳабҳои гуногунро муаррифӣ намудааст, ки ин яке аз
сабабҳои рушди кишвар мебошад. Ин рангорангии нажодӣ дар рушди иқтисодии ин
кишвар таъсири мусбӣ расонида, ба ин восита дар солҳои оянда метавонад ба як
кишвари мутараққӣ табдил ѐбад. Махсусан, Малайзия кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки дар
кашмакашҳои сиѐсии ҷаҳон барои нигоҳ доштани нуфузу қудрати худ аз таъсири
абарқудратҳо миѐни дигар кишварҳо мавқеъи хосса дошта бошад. Зеро, Малайзия
калонтарин давлати тиҷоратӣ дар иттиҳодияи кишварҳои Ҷанубу Шарқии Осиѐ ба
ҳисоб рафта, мавқеъи дувумро баъди Сингапур ишғол менамояд [8]. Бештари
таҳлилгарон пешрафти «муъҷизаи малайзӣ»-ро ба асосгузораш Маҳатҳир Муҳаммад
нисбат медиҳанд [6, с. 9], ки то соли 2018 ҳафтумин сарвазири такрории Малайзия
мебошад.
Муваффақиятҳои бузурги Малайзия дар натиҷаи такя кардан ба модели
самарабахши иқтисоди Япония дар кори ҷалби инвеститсия ва технологияи хориҷӣ, аз
худ кардани таҷрибаи пешқадами давлатҳои саноаташ пешрафта, истеҳсоли маҳсулоти
ивазкунандаи воридот ва баланд бардоштани имконоти содиротӣ, азнавсозии иқтисод
дар шароити истиқрори иҷтимоӣ-сиѐсӣ ба даст омадаанд [6, с.5].
Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои дипломатии худро бо Малайзия 11 марти
соли 1992 барқарор кардаанд. Ҳарду кишвари дӯст ҷиҳати баланд бардоштани
ҳамкориҳо ва фароҳам овардани фазои густаришѐфтанро доро буда, уфуқҳои навро дар
ин ҷода фатҳ намуданд. Ҷиҳати барқарор намудани робитаҳои дипломатӣ дар моҳи
июни соли 2012 ҷаноби Сри Лим Кок Винг бо розигии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба ҳайси консули фахрӣ дар ин кишвар таъйин гардид, ки пояҳои шартномавию
ҳуқуқии ду кишвари дӯст дар асоси Созишнома байни Тоҷикистону Малайзия ҷиҳати
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пиѐда намудани ҳамкориҳои иқтисодӣ ва техникию илмӣ амалӣ гардад. Барои таҳким
намудани пояҳои дӯстии кишварҳои дӯст, дар Куала-Лумпур намояндагии тиҷоратии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият шурӯъ намуд, ки ин омили рушди муносибатҳои
иқтисодӣ-тиҷоратии тарафайн мебошад [9].
Имрӯз робитаҳои тарафайн аз рушди гуногунҷабҳаи муносибатҳо ба сатҳи баланд
расида, аҳамияти густариши ҳамкориро дар ҳама соҳаҳо таъкид мекунанд [11].
Махсусан дар солҳои охир дар шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои кишвар аз ҷониби
Вазорати маорифи Малайзия ва ширкати «Exhibitions Promotion and Management
Sdn.Bhd» (EXPAM) бо мақсади ҷалб намудани донишҷӯѐн ва такмили ҳамкориҳо дар
соҳаи маориф миѐни ду кишвари дӯст, намоишгоҳҳои омӯзишӣ гузаронида мешаванд
[9], ки дар соли 2014 дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти олии ин кишвар беш аз 200
нафар тоҷикон илм меомӯзанд [6, с.18].
Дурнамои ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Малайзия рӯ ба тараққӣ
мебошад. Ва таърихи муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин кишвар рӯйдоди
муҳим буда, ба рушди минбаъдаи муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан
судманди дуҷониба такони ҷиддӣ мебахшад [4, с.68]. Зеро, «Тақвият ва рушди
ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистону Малайзия яке аз принсипҳои асосии
сиѐсати хориҷии Тоҷикистон дар раванди давоми фаъолияти худ барои сифатан баланд
бардоштан ва ҷоннок кардани ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратии ду кишвар мебошад»
[6, с.20] мебошад. Барои татбиқ намудани ҳамкориҳои мазкур, тарафайн «дар ин самт ва
аз наздик шинос кардани доираҳои соҳибкории Малайзия ба фазои сармоягузории
Тоҷикистон тадбирҳои лозима андешида, ҷиҳати ноил гардидан ба ин ҳадаф кӯшишҳои
хешро дареғ намедоранд» [6, с.20].
Инчунин Муҳаммад Музаффарӣ, сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Малайзия ҷиҳати пешравии ҳамкориҳои тарафайн тавзеҳ намуда,
таъкид менамояд, ки «барои таҳкими ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва ҷалби
сармоягузорӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвари иқомат як силсила вохӯрию
мулоқотҳои муфид баргузор карда, дар чорабиниҳои гуногуни илмию фарҳангӣ ва
иқтисодию тиҷоратие, ки дар кишвари иқомат баргузор мешаванд, иштирок менамояд.
Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Малайзия ҷиҳати пайдо кардани роҳҳои мусоиди
корӣ ҷиҳати моил кардани сармоядорон ва соҳибкорони ду кишвар барои ҳамкории
муштарак кӯшиш ба харҷ медиҳад» [6, с.20], баѐн намуд ҷаноби Сафир.
Аммо ҷиҳати босамар истифода бурдани ин ҳамкориҳо ва ба даст овардани
самтҳои афзалиятноки он дар суханони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид шудааст,
ки «Ҳамкории оғозшудаи мо бо кишварҳои пешрафта ва босуръат рушдѐбандаи Осиѐи
Шарқӣ ва Ҷанубу Шарқӣ – Япония, Ҷумҳурии Корея, Сингапур, Малайзия, Индонезия,
Таиланд – тавсеа ва густариш меѐбад, вале сатҳи баландтари он талоши пайгирро
тақозо дорад» [3, с.96].
Барои пойдор ва густариши дурнамои ҳамкориҳо ва пиѐда намудани асоси
робитаҳои хориҷӣ миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Малайзия Вазорати корҳои хориҷии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба АМИТ «Ховар» хабар доданд, ки Сафири фавқулодда ва
мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Малайзия Музаффар Муҳаммадӣ бо Сарвазири
Малайзия Дато Сри Муҳаммад Наҷиб ибни Тун Абдул Раззоқ мулоқот анҷом дода
буданд, ки зимни суҳбат дурнамои ҳамкории Тоҷикистону Малайзия дар самтҳои
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мавриди таваҷҷуҳ баррасӣ гардиданд. Ва ҷонибҳо ҳамчунин аз рушди гуногунҷабҳаи
муносибатҳо байни Тоҷикистон ва Малайзия изҳори қаноатмандӣ намуда, аҳамияти
густариши ҳамкориро дар ҳама соҳаҳо таъкид карданд [11].
Ҳамин тариқ, муносибатҳо ва ҳамкориҳо дар соҳаҳои маориф, илм, иқтисод ва
савдо миѐни кишварҳои Тоҷикистон ва Малайзия метавонад боиси рушди кишварҳои
мазкур гардад ва дар сатҳи ҷаҳонӣ метавонад муаррифгари таърих, тамаддун ва
фарҳанги ғании кишварҳо бошад.
Аз ин лиҳоз, барои тақвият бахшидани робитаҳо ва тавсеъа бахшидани фаъолияти
бисѐрҷониба бо кишварҳои Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ, аз ҷумла Малайзия дар соҳаҳои
сиѐсат, иқтисод ва илму фарҳанг Ҷумҳурии Тоҷикистонро мебояд доманаи ҳамкориҳоро
густурдатар намояд. Зеро, кишвари Малайзия дар минтақа аз кишварҳои пешрафта
маҳсуб меѐбад ва Тоҷикистон метавонад аз таҷрибаи ғании ин кишвар зиѐдтар
баҳраманд гардад.
A. Адабиѐт:
1. Дастовардҳои пурарзиши Тоҷикистон дар соли Мавлоно Ҷомӣ (2014). А.
Шарифзода, доктори илмҳои таърих, профессор. З. Қосимӣ. Маҷаллаи «Бонкдорӣ дар
Тоҷикистон». Чопи ҶДММ «ЭР-граф». Шумораи №4 (69) апрели соли 2015. - 68 саҳ.;
2. Дар бораи ќитъаи Осиѐ донистан мехоњем. Тањияи Њотами Њомид. Ҳафтаномаи
рӯзномаи «Омўзгор». № 17, 25 апрели соли 2019. -16 саҳ.;
3. Сарвари давлат, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар бораи масъалаҳои мубрам
ва ибтикороти сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Зафар Шералӣ Сайидзода.
(Паѐми 20.04.2006). Нашрияи мустанад. Душанбе, 2019. - 368 саҳ.;
4. Сиѐсати хориҷии Тоҷикистон дар масири истиқлолият. Зери назари Ҳамрохон
Зарифӣ. Душанбе: «Ирфон», 2011. - 340 с. мусаввар.;
5. Тоҷикистони муосир: масъалаҳои мубрами истиқлоли миллӣ. Зафар Сайидзода.
Душанбе - 2016. - 608 саҳ.;
6. Ҳолат ва дурнамои ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои Осиѐи
Ҷанубу Шарқӣ. Фарҳод Розиқов. Маҷмуи мақолаҳои конфронси илмию назариявӣ ҷумҳуриявӣ. Душанбе 2018. - 144 саҳ.;
B. Сомонаи интернеӣ:
7. Дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Малайзия ва Сингапур. Ҳабиб Мирзоев.
14.02.2018. (https://osiyoavrupo.tj);
8. Малайзия. Инсеклопедияи ҷаҳони араб. Соли 2004;
9. Муносибатҳои Тоҷикистон бо Малайзия. 01.03.2013. ВКХ ҶТ. (https://mfa.tj/);
10. Осиѐ: Қитъаи калонтарини дунѐ ѐ минтақае дар ҳоли рушд. Ҳабибҷон Мирзоев.
28.09.2018. (https://osiyoavrupo.tj);
11. Ҳамкориҳои Тоҷикистону Малайзия дар самтҳои мавриди таваҷҷуҳ баррасӣ
гардиданд. АМИТ «Ховар». Душанбе, 01.08.2016. (https://khovar.tj/2016/08).
ҲАМКОРИҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА МАЛАЙЗИЯ
Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст оварди истиқлолияти сиѐсӣ, равобити худро
бо мамолики зиѐде ба роҳ мондааст. Аз ин лиҳоз, пиѐда намудани асоси ҳамкории
хориҷӣ ҷиҳати робитаи гуногунҷабҳаи ҳамкориҳо миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
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Малайзия ба аҳамият ва рушди густариши ҳамкорӣ дар ҳама соҳаҳоро таъкид
менамояд. Муносибатҳо ва ҳамкориҳо дар соҳаҳои маориф, илм, иқтисод ва савдо
миѐни кишварҳои Тоҷикистон ва Малайзия метавонад боиси рушди кишварҳои мазкур
гардад ва дар сатҳи ҷаҳонӣ метавонад муаррифгари таъриху тамаддун ва фарҳанги
ғании кишварҳо бошад.
Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Малайзия, таърих, тамаддун, ҳамкориҳо, истиқлолият,
сиѐсати хориҷӣ, байналмилалӣ, маориф ва рушди кишварҳо.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С МАЛАЙЗИЕЙ
После обретения политической независимости Республика Таджикистан
установила отношения со многими странами. В связи с этим использование зарубежного
сотрудничества в качестве многоплановых отношений между Республикой Таджикистан
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After gaining political independence, the Republic of Tajikistan established relations with
many countries. In this regard, the use of foreign relations as a multifaceted relationship
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ГЕОПОЛИТИКАИ ИТТИҲОДИ АВРУПО ДАР МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ:
МАНФИАТ ВА ҲАДАФҲО
Ашӯров Ардамеҳр Муродович,
ходими калони илмии Институти
омӯзиши масъалаҳои давлатҳои
Осиѐ ва Аврупои
АМИТ
Осиѐи Марказӣ, яке аз минтақаҳои муҳим ба ҳисоб меравад, ки тамоми ҷаҳонро ба
худ ҷалб карда аст. Аввалан, дар ин минтақа захираҳои бойи нафту газ мавҷуд буда,
дувум бо минтақаи Авруосиѐ мавқеи муҳимми стратегӣ дорад. То имрӯз, бозингарони
фаъол ва таъсирбахш дар Осиѐи Марказӣ, Россия, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико ва Чин
мебошанд, аммо дербоз Иттиҳоди Аврупо низ дар минтақаи Осиѐи Марказӣ таваҷҷуҳи
махсус зоҳир намудааст.
Дар ибтидои асри XX, дар шароити ҷаҳонишавӣ, барои шарикии сифатан нав ба
Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиѐи Марказӣ фурсати муносиб ба миѐн омад.
Мушкилоте, ки олами имрӯз дар раванди ҷаҳонишавӣ рӯ ба рӯ аст, ба Аврупо ва
Осиѐи Марказӣ таъсири баробар доранд ва ҳалли муштаракро талаб мекунанд.
Масъалаҳои амниятӣ ва рушди иқтисодии минтақавӣ талаб менамоянд, ки Иттиҳоди
Аврупо бо ҳамаи кишварҳои Осиѐи Марказӣ бо дарназардошти мавқеи ҷуғрофиашон
ҳамкории зичро ба роҳ монад. Илова бар ин, он ба рушди марзҳои сарҳадӣ, муҳоҷират,
мубориза бо ҷинояткории муташаккил ва терроризми байналмилалӣ, инчунин хариду
фурӯши одамон, маводи мухаддир ва силоҳ алоқаманд аст [9, c. 11].
Ҳамчун бозингари геополитикӣ ҳадафҳои худро дар минтақаи Осиѐи Марказӣ
ҳимоя менамояд. Аз ин рӯ, манфиати геополитикии Иттиҳоди Аврупо дар Осиѐи
Марказӣ бештар ба тақвияти фазои демократӣ ва иқтисоди бозоргонӣ равона
гардидааст [1, с. 27]. Барои расидан ба ин ҳадаф, ташкилоти аврупоӣ воситаҳои
гуногунро истифода мебаранд: Барномаи кӯмаки техникӣ амсоли TACIS (Кӯмаки
техникӣ ба кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил) ва TEMPUS (Барномаи
байнидонишгоҳии ҳамкориҳои Иттиҳоди Аврупо, ки аз соли 1990 раванди ҷамъиятӣ иқтисодӣ ва ҳамчунин рушди системаи таълимро берун аз Иттиҳоди Аврупо таъмин
менамояд), ки барои дастгирии ислоҳоти сохторӣ ва институтсионалии иқтисодиѐти
бозоргонӣ ва қонунгузорӣ, сохторҳои ҳукуматӣ ва системаи маориф дар Осиѐи Марказӣ
таъсис ѐфтаанд. Ҳамчунин барномаи навсозии инфрасохтори нақлиѐт дар минтақаи
TRACECA (Роҳравӣ - коридор) нақлиѐти Осиѐи Марказӣ – Қафқоз – Аврупо.) ва
INOGATE (Барномаи байниҳукуматии интиқоли нафту газ дар Аврупо), низ дар
минтақаи Осиѐи Марказӣ бунѐд ѐфтаанд [10, c. 21].
Пояи асосии манфиати иқтисодии Иттиҳоди Аврупо дар њудуди минтақа бахши
энергетика ба ҳисоб меравад.
Рушди шабакаи қубурҳо ва инфрасохтори нақлиѐт, ҳамгироӣ кардани системаҳои
энергетикии Иттиҳоди Аврупо ва мамлакатҳои Осиѐи Марказӣ ба рушди умумии
системаи алоқаи Авруосиѐ таъсири мусбӣ мерасонад.
Иттиҳоди Аврупо яке аз бузургтарин истеъмолкунандагони кишварҳои Осиѐи
Марказӣ аз хориҷи ИДМ (Иттиҳоди давлатҳои мустақил) мебошад, ки бо муттаҳид
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намудани системаи энергетикӣ, содиргардонии энергетикаи минтақа дар бозори миѐнаи
моли хурд маҳсулоти худро кафолат медиҳад.
Ҳадафҳои геополитикии Иттиҳоди Аврупоро дар Осиѐи Марказӣ ба марҳилаҳои
зерин тақсимбандӣ кардан мумкин аст.
Дар марҳилаи аввал (1990-1994) стратегияи Иттиҳоди Аврупо барои Осиѐи
Марказӣ дар ин солҳо ноил шудан ба мақсадҳои сиѐсӣ-тактикӣ, ба эътидол овардани
фазои пасошӯравӣ, расонидани кӯмаки иқтисодии фавқулодда, мусоидат ба
гуногунандешӣ, демократия ва иқтисоди бозоргонӣ буд. Ин мақсадҳо тавассути кӯмаки
бевоситаи иқтисодӣ ва созмонҳои байналмилалӣ (САҲА, Шӯрои Аврупо, Вакилони
парлумони Аврупо, Комиссияи Аврупо, Комиссияи Созмони милали муттаҳид оид ба
муҳоҷирон ва ғ.) амалӣ мегарданд.
Моҳияти асосии сиѐсати Иттиҳоди Аврупоро дар минтақаи Осиѐи Марказӣ ба
имзо расидани “Созишнома оид ба ҳамкорӣ ва шарикӣ бо давлатҳои собиқ Шӯравӣ”
ташкил медод, ки ин барои ба расмият даровардани муносибатҳои сиѐсӣ ва иқтисодӣ бо
ин минтақа замина гузошт [2, c.13].
Дар марҳилаи дувум (1994-1998) маълум шуд, ки давлатҳои пасошӯравӣ аз
меъѐрҳои демократия ва иқтисоди бозор дур монданд. Дар ин марҳила ҳадафҳои
Иттиҳоди Аврупо, ки бо суботи геополитикии он дар Осиѐи Марказӣ равона гардид, ба
вуҷуд омад [3, с.16]. Дар охири асри XX ва аввали асри XXI доираҳои сиѐсӣ дар
Иттиҳоди Аврупо ва пеш аз ҳама дар Олмон тамоюли васеъ кардани таъсири
геополитикии Иттиҳоди Аврупоро ба миѐн оварданд. Дар асл Иттиҳоди Аврупо дар
чаҳорчӯбаи манфиатҳои геополитикии худ дар доираи ваколати САҲА (Созмони
амният ва ҳамкорї дар Аврупо) то сарҳади Осиѐи Марказӣ бо Афғонистон, Чин ва
Эрон мавқеъ пайдо кард.
Дар марҳилаи сеюм, равобит миѐни Иттиҳоди Аврупо ва Осиѐи Марказӣ зери се
омили асосӣ инкишоф меѐбад: васеъшавии нуфузи Иттиҳоди Аврупо дар Шарқ,
густариши таъсири Итиҳоди Аврупо ба фазои кишварҳои собиқ Шӯравӣ ва Аврупои
Шарқӣ, хусусан тарғиби сиѐсати Аврупо дар самти амният дар минтақа. Бинобар ин
сабаб, дар солҳои наздик нуфузѐбии сиѐсати фаъолонаи Аврупоро дар Қафқоз, баҳри
Каспий ва Осиѐи Марказӣ интизор шудан мумкин буд [10, с.5]. Бояд дар назар дошт, ки
минбаъд низ бо фаъолияти омилҳои дигари геополитикӣ ва мубориза барои нуфуз дар
ин минтақа миѐни дигар бозингарони асосӣ ба монанди ИМА, Россия, Чин ва ҷаҳони
Ислом идома хоҳад кард.
Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ, сиѐсати хориҷии давлатҳои нави мустақил ба
ташкили муносибатҳои баробарҳуқуқ ва мутақобилан судманд бо тамоми давлатҳои
ҷаҳон нигаронида шуда буд. Аз ин ҷониб, кишварҳои Иттиҳоди Аврупо дар ҳамкорӣ бо
кишварҳои Осиѐи Марказӣ, пеш аз ҳама, ба масъалаҳои иқтисодӣ таваҷҷуҳ зоҳир
намуданд. Мушкилоти иқтисодии Иттиҳоди Аврупо дар Осиѐи Марказӣ ба имконияти
дастрасӣ ба захираҳои зарурии энергетикии кишварҳои Осиѐи Марказӣ ва рушди
муносибатҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ асос ѐфт. Барои рушди муносибатҳои тиҷоратӣ ва
иқтисодӣ бо кишварҳои Осиѐи Марказӣ зарурати таҳияи заминаи сиѐсӣ ва ҳуқуқии
ҳамкории нав барои Иттиҳоди Аврупо ба амал омад [3, 17].
Бояд қайд кард, ки ҳадафи стратегияи Иттиҳоди Аврупо ба роҳ мондани ҳамкории
фаъол бо давлатҳои Осиѐи Марказӣ равона шуда, дар ин замина, мусоидат ба ҳифзи
сулҳу субот дар кишварҳои ин минтақаро фаро мегирад.
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Стратегия сатҳи байнидавлатӣ ва минтақавии ҳамкориро таъмин намуда, самтҳои
зеринро дар бар мегирад:
- ҳамкориро дар соҳаи амният, мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи
мухаддир ва қочоқи маводи мухаддир, ҳамчунин ҳифзи сулҳу суботи ислоҳоти
иқтисодӣ, ки имконияти истифодаи маблағҳои Бонки сармоягузории Аврупо ва фонди
сармоягузориро барои татбиқи лоиҳаҳо дар Осиѐи Марказӣ таъмин менамояд;
- рушди ҳамкориҳои энергетикӣ, дастрасӣ ба захираҳои энергетикии кишварҳои
Осиѐи Марказӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои нави интиқоли энергия ба Иттиҳоди Аврупо;
- бахши муҳити зист, аз ҷумла ҳифзи муҳити зист ва таваҷҷуҳ ба масъалаҳои
марбут ба баҳри Каспӣ ва Арал;
- таҳияи мавзӯъҳои ҳассостарини муносиботи кишварҳои Аврупои Ғарбӣ ва Осиѐи
Марказӣ, ба монанди эҳтироми ҳуқуқҳои инсон, бунѐди давлати ҳуқуқиву демократӣ;
- ислоҳоти стандартҳои системаи сеҷонибаи маориф ва ворид намудани
кишварҳои Осиѐи Марказӣ дар системаи Болонӣ (Системаи таҳсилоти олии аврупоӣ)
мебошад [7, с.4].
Ҳамин тариқ, “Стратегияи шарикии нав байни Иттиҳоди Аврупо ва Осиѐи
Марказӣ” ҳадафи Иттиҳоди Аврупоро оид ба тақвияти мавқеи он дар минтақаи Осиѐи
Марказӣ, нишон дод [6, с.20].
Барои таҳкими ҳамкориҳои муштарак, Иттиҳоди Аврупо бо барнома ва лоиҳаҳои
бузурги минтақавӣ дар шаш соҳаи асосӣ амал мекунад, ки ҷойи аввалро ҳалли
масъалаҳои энергетикӣ ва захираҳои обӣ ташкил медиҳад. Масъалаи захираҳои обӣ ба
рӯйхати Иттиҳоди Аврупо дар Осиѐи Марказӣ дохил карда шудааст. Аз ин рӯ, қобили
зикр аст, ки яке аз олимаҳои шинохтаи Олмон И. Дойчланд, тадқиқоти хешро дар
солҳои 1994 ва 1995 дар Осиѐи Марказӣ ва аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
гузаронида, чунин натиҷагирӣ кардааст: “Тоҷикистон дорои захираи зиѐди об ва
боигарии сохтмонӣ - барқӣ мебошад. Агар дар ин самт коргузорӣ дуруст ба роҳ монда
шавад, некуаҳволии мардуми Тоҷикистон хело беҳтар мегардад. Дигар олими маъруфи
олмонӣ, таърихнигор ва тоҷикшинос Клаус Ландер қайд кардааст, ки “агар Тоҷикистон
об ва барқи хешро ба низом дароварда тавонад, симои ин кишвар куллан дигаргун
шуда, дар минтақаи Осиѐи Марказӣ ба яке аз кишварҳои абарқудрат мубаддал
мешавад” [1, с. 39].
Cоҳаи дувум нақлиѐт буда, нишон медиҳад, ки Осиѐи Марказӣ аз лиҳози мавқеи
геополитикӣ пули калонтарини Аврупо ва Осиѐ ба ҳисоб меравад. Дар робита ба ин,
Иттиҳоди Аврупо барномаи «Тиҷорати Аврупо-Қафқоз-Осиѐ» (TRACECA)-ро, ки дар
соҳаи нақлиѐт ва тиҷорат мусоидат мекунад, таҳия намуд. Ин ба соҳаи савдо, ҳамгироӣ
кардани роҳи автомобилгарди байналхалқӣ байни Аврупо, Қафқоз ва Осиѐ, инчунин
ҳалли мушкилот дар системаи нақлиѐт ва тиҷорати минтақа мусоидат мекунад. Рушди
тиҷорати хурд ва миѐна яке аз самтҳои афзалиятноки барномаи минтақавӣ буда, ҳадафи
он мусоидат намудан ба рушди тиҷорати хурд ва миѐна тавассути лоиҳаҳо мебошад.
Ҳифзи сарҳад ва мубориза бар зидди маводи мухаддир соҳаи чорум дар минтақа
ҳисоб меѐбад. Аз охири соли 2001, Иттиҳоди Аврупо татбиқи лоиҳаи CADAP -ро оғоз
намуд. Вазифаҳои асосии ин лоиҳа: беҳтар намудани кори хадамоти назорат дар
фурудгоҳҳои калон дар минтақа, таҳкими ҳамкории байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар
кишварҳои Осиѐи Марказӣ дар мубориза бо қочоқи маводи мухаддир мебошад.
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Барномаи ояндаи Иттиҳоди Аврупо барои дастгирии кишварҳои Осиѐи Марказӣ
дар таъмини амният БОМКА (барномаи кӯмаки сарҳадӣ дар Осиѐи Марказӣ) буда, он
аз соли 2003 фаъолиятро оғоз намуда, барномаи кумаки муштараки Иттиҳоди Аврупо
ва БРСММ (барномаи рушди Созмони милали муттаҳид) ташкилоте, ки қисман
лоиҳаҳои дар минтақаи Осиѐи Марказӣ мебошад [10, с.3]. То имрӯз 6 марҳилаи барнома
анҷом дода шудаанд, ки дар он чорабиниҳо барои омӯхтани имкониятҳои умумии
ҳифзи сарҳад дар кишварҳои минтақа ва омодасозии мунтазами кормандони сарҳад ва
алоқаҳои марбута ташкил карда шуданд.
Ҳамкорӣ дар соҳаи илм ва маориф низ яке аз асоситарин соҳа ба шумор меравад.
Дар робита ба ин, қайд кардан ба маврид аст, ки ҳамкорӣ миѐни Иттиҳоди Аврупо ва
Осиѐи Марказӣ дар ин соҳа бисѐр муҳим ва саривақтӣ мебошад. Дар сатҳи минтақавӣ
барномаҳои Tempus, Erasmus Mundus, ETF (барномаи сармоягузории бозори хориҷӣ)
ва ғайра амал менамоянд, ки самти ҳамкориҳои мутақобилан судмандро дар минтақа бо
Иттиҳоди Аврупо нишон медиҳад.
Соҳаи шашум ҳифзи муҳити зистро фаро гирифта, дар он ҳимояи захираҳои табиӣ
ва биологӣ дар чаҳорчӯбаи Барномаи экологии Осиѐи Марказӣ зикр ѐфтааст. Ин
барнома ба ду марҳила тақсим карда мешавад. Марҳилаи якум бо захираҳои об вобаста
буда, марҳилаи дувум рушд аст, аммо он бояд аввалиро рушд диҳад ва то соли 2013
амал намудааст [10, с.4].
Бароҳмонии соҳаҳои зикргардида имкон медиҳанд, ки муносибатҳои мутақобилан
судманд миѐни кишварҳои Осиѐи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо ба вуҷуд оянд ва
минбаъд низ дар ҳамкории тарафайн тақвият ѐбанд.
Ба таври дигар манифиатҳои асосии геополитикии Иттиҳоди Аврупоро дар
минтақаи Осиѐи Марказӣ метавон чунин ишора кард:
- таъмини амният ва оромӣ дар кишварҳои минтақа;
- кумаки молиявӣ барои беҳдошти сатҳи зиндагии мардум дар минтақа;
- ҳамкорӣ, хусусан дар бахши энергетика, нақлиѐт, таълимот ва самти экология;
- тақвияти фазои демократӣ дар минтақа;
- пешгирии хатарҳои номатлуб ба монанди терроризм ва экстремизм;
- гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар минтақа;
- сармоягузорӣ барои татбиқи лоиҳаҳо дар Осиѐи Марказӣ;
- тақвияти иқтисоди бозоргонӣ;
- истифодаи захираҳои табиӣ ва ғ.
Ҳамин тариқ, солҳои 90-уми асри гузашта муносибатҳои гуногунпаҳлӯ миѐни
Иттиҳоди Аврупо ва Осиѐи Миѐна густариш ѐфтанд. Дар аввали солҳои 90-ум, ин муносибатҳо дар шароити нави раванди геополитикӣ ба вуҷуд омаданд. Мавқеи Осиѐи Марказӣ имконоти бештарро барои таҳкими ҳамкориҳо ба дигар марказҳои асосии иқтисодӣ ба вуҷуд овард. Аз ин ҷониб, Иттиҳоди Аврупо дар чаҳорчӯбаи иқтидори хеш
мавқеи намоѐнро касб менамояд. Қабули ҳуҷҷатҳои мухталифи консептуалӣ оид ба
кишварҳои Осиѐи Марказӣ ва татбиқи барномаҳои гуногуни минтақавӣ имкон
медиҳанд, ки дурнамои ҳамкориҳои мутақобилан судманд миѐни кишварҳои Осиѐи
Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо тақвият ѐбанд.
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ГЕОПОЛИТИКАИ ИТТИҲОДИ АВРУПО ДАР МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ:
МАНФИАТ ВА ҲАДАФҲО
Мақола ба ҳадафҳои геополитикии Иттиҳоди Аврупо дар минтақаи Осиѐи
Марказӣ бахшида шудааст. Раванди ҷаҳонишавӣ имрӯз масъалаҳоеро пеш овард ва
минтақаи Осиѐи Марказӣ дар ҳалли ин масоил фаъолияти якҷоя доранд. Иттиҳоди
Аврупо ҳамчун бозингари геополитикӣ ҳадафҳои худро дар минтақаи Осиѐи Марказӣ
ҳимоя менамояд. Зеро, мавқеи георгафии минтақаи Осиѐи Марказӣ барои таҳкими
ҳамкорӣ ва ҳадафи геополитикӣ барои Иттиҳоди Аврупо муҳим ба шумор меравад. Яке
аз манфиати асосии геополитикии Иттиҳоди Аврупо дар Осиѐи Марказӣ тақвияти
фазои демократӣ ва иқтисоди бозоргонӣ буда, заминаи асосии манфиатҳои иқтисодии
Иттиҳоди Аврупо дар њудуди минтақа бахши энергетика ба ҳисоб меравад.
Ҳадафи дигари стратегияи Иттиҳоди Аврупо барои ҳамкории фаъол бо давлатҳои
Осиѐи Марказӣ равона шуда дар заминаи ин мусоидат ба ҳифзи сулҳу субот дар
кишварҳои ин минтақа мебошад. Таваҷҷуҳи асосӣ дар мақола ба омӯзиши манфиатҳои
геополитикии Иттиҳоди Аврупо дар шароити нави сиѐсати ҷаҳони имрӯза дар Осиѐи
Марказӣ равона гардидааст.
53

Институт Азии и Европы №1, (3) 2020
Калидвожа: Иттиҳоди Аврупо, Осиѐи Марказӣ, геополитика, сиѐсати хориҷӣ,
демократия, амният, иқтисодиѐт.
Дар бораи муаллиф: Ашӯров Ардамеҳр Муродович, ходими калони илмии
Институти Осиѐ ва Аврупои АМИТ, E-mail: ardamehr.ashurov@mail.ru, тел: 917 34 02 94.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Статья посвящена геополитическим целям Европейского Союза в Центральной
Азии. Процесс глобализации в современном мире поднял проблемы, с которыми Европейский союз и регион Центральной Азии работают вместе над решением этих вопросов. Европейский союз как геополитический игрок защищает свои цели в регионе Центральной Азии. Потому что геополитическая позиция Центрально-азиатского региона
важна для укрепления сотрудничества и геополитической цели Европейского Союза.
Основной геополитической выгодой Европейского Союза в Центральной Азии является, прежде всего, укрепление демократической и рыночной экономики, основного источника экономических выгод Европейского Союза в регионе.
Другой целью стратегии ЕС является содействие активному сотрудничеству со
странами Центральной Азии в качестве способа содействия миру и стабильности в регионе. Основное внимание уделяется изучению геополитических интересов Европейского Союза в новых условиях текущей мировой политики в Центральной Азии.
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The article is devoted to the geopolitical goals of the European Union in Central Asia.
The process of globalization in the modern world has raised the problems with which the European Union and the Central Asian region are working together to address these issues. The
European Union as a geopolitical player defends its goals in the Central Asian region. Because
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РАВАНДҲОИ ИСЛОМИКУНОНИИ ПОКИСТОНИ НАВИН
Раҳмонов Мирсаид,
ходими илмии Институти
омӯзиши масъалаҳои давлатҳои
Осиѐ ва Аврупои АМИТ
Барои дарки ин ѐ он масоил бояд ба таърих ва назарсанҷиҳои донишмандон ва
олимон рӯй овард, то нукоти мубрами масъала равшан гардад. Дар ин ҷо пажуҳиши
мо марбут ба Ислом ва раванди пайдоиш ва ташаккулѐбиии он дар Покистон рабт
дорад, ки хонанда метавонад аз ҷанбаҳои гуногуни он огоҳӣ пайдо кунад. Бояд қайд
кард, ки Ислом мисли дигар динҳо дар ҷаҳон пайравони зиѐд дошта, низоми
бунѐдиашро имондорӣ, амонатдорӣ, адолатпарварӣ ва амну субот ташкил медиҳад,
ки яке аз рушдѐфтатарини динҳо дар олам ба шумор меравад.
Дар байни кишварҳои Ҷануби Осиѐ Ислом аз дувумин ва сернуфузтарин дин
мебошад, ки пайравони он як аз се ҳиссаи аҳолии онро ташкил медиҳанд. Дини
Ислом аввалин маротиба дар асрҳои VI ва VII ба Ҷануби Осиѐ тавассути тоҷирони
араб ворид гардид [6, c.65]. Ва аз ин ҷиҳат омӯзиши масоили мубрами он хело муҳим
арзѐбӣ шудааст.
Тањќиќи мавзўи “пешомадҳои таърихӣ, омӯзиши муқоисавии Ислом ва
арконҳои он дар Осиѐи Миѐна ва Осиѐи Ҷанубӣ ва иштироки онҳо дар равандҳои
геополитикӣ”, аз љумла дину мазоҳиб ва масоили мубрам ва таъсири онњо ба
геополитикаи муосири Осиѐи Ҷанубӣ ва минтақа ба сабаби набуд ѐ норасоиҳои
тањќиќоти илми муосир дар бораи омўзиши маќоми омилњои иљтимоӣ ва мазњабї ба
равандњои геополитикї дар минтақа равона шудааст. Бо вуљуди чоп ва нашри
китобу асарњои зиѐд оиди масоили мубрами мамолики Осиѐи Ҷанубӣ дар хориҷ ва
дохили кишвар аз ҷониби муҳаққиқон доктор Абдуғанӣ Мирзоев, Шарафнисо
Пулодова, Ҳабибулло Раҷабов, Сайфиддин Акрамов, Майрамбӣ Нурова, Ҳайдар
Қурбонов, Замира Ғаффорова ва дигарон қобили қадрдонист, вале ҳанӯз донишњои
ибтидої ва муҳим дар бораи ин мавзӯъ дар кишварњои Осиѐи Ҷанубӣ, алалхусус
Покистон то ба ҳол иддае аз масоил ва мушкилоти он мавриди омӯзиши дақиқ
қарор нагирифтаанд.
Ин норасоиҳо ва холигї бо маълумотњои хело кам пур шудаанд. Бештари онњо
тавассути матбуоти даврӣ ѐ васоити ахбори омма аз қабили рӯзномаҳои
«Ҷумҳурият”, “Садои Мардум”, “Чархи Гардун”, ва маҷаллаҳои “Садои Шарқ”,
“Ахбор”-и Академия, “Паѐм”-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Донишгоҳи
омӯзгорӣ интишор гардида, вале равандњои геополитикӣ ва масоили ҳамгироии
минтақавӣ мавриди таҳлилу баррасии хос қарор нагирифтааст.
Аз ин лињоз омўзиши натоиҷи ин омилњо ва таъсири онҳо ба геополитика дар
Осиѐи Ҷанубӣ ва муќоисаи онҳо бо њамсоякишварҳо, ба мисли Покистон ҳам аз
љињати назариявӣ ва ҳам амалиявӣ лозим ва муњим мебошад. Ин омӯзиш ва
тањќиќот барои муайян намудани омилњои иљтимоию фарњангї ва мазњабї, ки
метавонанд наќши мусбиро дар рушди минтаќа, барои бењтар намудани равобити
хориљии Тољикистон дошта бошанд, дар коҳиш додани кашмакашу нооромињо дар
равандњои геополитикї муҳимму заруранд. Одатан ва ба таври анъанавӣ, бештари
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муњаќќиќони мазкур омўзиши даќиќи љараѐну омилњои динию мазњабиро дар самт ѐ
равандњои геополитикии замони муосир дар кишварҳои Осиѐи Ҷанубӣ камтар
мавриди таваҷҷуҳ қарор дода, ба масоили адабӣ ва фарҳангии ин мамолик такя
кардаанд. Ба ҳамин равиш ва шакл, таърихшиносон, фарњангшиносон,
диншиносони вобаста ба таҳқиқоти манотиқи Осиѐи Ҷанубӣ, баррасиҳояшонро бо
омилњои равандҳои муосир хеле кам рабт додаанд.
Назарсанҷиҳо нишон медиҳад, ки фаҳму дарки раванди шинохти кишварњои
Осиѐи Ҷанубӣ дар даврони гузариш бе омӯзишҳои фароминтақавии онҳо
ѓайриимкон аст. Зеро таҳаввулоти рӯзмарраи ҷаҳон ва минтақа ва интегратсияи
(ҳамгироӣ) созмонҳову кишварҳо ба онҳо таъсирбахш буда, бояд дақиқтар баррасӣ
шуда,мавриди омӯзиш қарор гиранд.
Илова аз ин, мақолаву асарњои иљтимої ва исломии муосир, ки бо консепсияи
миллӣ ва фаромиллӣ дошта, ки дар равандњои геополитикї самти мустаќилро
бозанд, ниҳоят кам ба чашм мерасанд. Масоили муносибатњои давлатию динї низ
ниѐзи омўзиш дар зимни љањонишавї ва минтаќагароиро дорад, ки таҳлилгарон ва
муњаќќиќон мушкилоти умдаи муносибатњои байни давлат ва динро дар Осиѐи
Ҷанубӣ ва минтақа таъкид намудаанд.
Ба монанди дигар кишварҳои олам баъзе равандҳои мубрами мафҳуми
дунявият ва дин на он қадар фаъол дар кишварњои Осиѐи Ҷанубӣ ба чашм мерасад.
Тибқи таҳлил ва баррасӣ муњаќќиќон сиѐсати динии давлатњои Осиѐи Ҷанубӣ дар
чањорчўбаи муносибатњои геополитикӣ вазъиятро муташанниљ месозад. Яъне ки
наќши омили динї дар равандњои геополитикї вобаста ба љањонишавї ва
минтаќагарої норавшан мемонад.
Аз ҷумла, зимни таҳқиқ самтҳои шинохти равандҳои муосири нақши дини
ислом ба Покистон таваљљуњи бештар дода мешавад. Зеро, дар даврони шўравї дар
натиљаи дуруст муайян карда натавонистани нақш ва ҷойгоҳи ислом дар Покистон
ќисми зиѐди масоили мубрами он аз доираи тадќиќу омўзиш ва истифодаи умум
берун монданд. Дар охирҳои солҳои ҳаштодум ѐ ѓолибан баъди дарѐфти
истиќлолияти Тољикистон назарҳо дар шинохти дини ислом тағйир ѐфт ва дар
пажўњишњои ин давра коршиносони соҳа навоварӣ оварданд. Ҳоло, дар кишвар
љамъоварию тањќиќ ва нашри гаронбањо оиди дини Ислом ањамияти зиѐд касб
намуд, ки бо сабабњои маълуми айнию зењнї хонандагони тољик аз мутолиаи онњо
солњои пеш аз истиқлол мањрум буданд.
Бо талошу муборизаҳои шабонарӯзӣ ва роҳнамоии роҳбарони шибҳи қорраи
Ҳинд ба мисли Маҳатма Гандї, Муҳаммад Алӣ Ҷиноҳ, Абулкалом Озод ва
Муҳаммад Иқбол ин сарзамин аз зери мустамликаи Бритониѐ дар соли 1947 озод
гардид. Ва дертар, бо пайдо шудани эҷоди ихтилофу назароти гуногун дар замони
пас аз муборизаҳо ва талошҳо барои озодӣ аз зери султаи мустамликаи Бритониѐ ба
ду давлат тақсимбандӣ шуд, ки дар замони ҳозир яке Ҳиндустон ва дигаре Покистон
мебошанд. Дар ин раванд Покистон аз 1947 чун сарзамини ҷудогона барои
мусалмонони сарзамини Ҳинд ҷудо эътироф шуд, ки дини Ислом чун дини расмӣ
мавриди қабули ҳамагон гардидааст. Чуноне ки зикр шуд, роҳбарон ва низомиѐни
ин сарзамин, ки солиѐни дароз зери султаи Бритониѐ буд, исломро чун васила барои
расмиятсозии қавонин, ҳуқуқ ва сиѐсат истифода мекарданд.
Ҳоло номи расмияш Ҷумҳурии Исломии Покистон буда, дар минтақаи Осиѐи
Ҷанубӣ мавқеият дорад. Аҳолияш зиѐда аз 200 миллион буда, пойтахташ шаҳри
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Исломобод мебошад [2]. Кишвари кишоварзӣ буда, воҳиди пулияш рупия (калдори
покистонӣ) аст. Содироти он нафт, чарм, либос, биринҷ ва молҳои ороишӣ буда,
воридоташро маҳсулоти мошинсозии вазнин ва саноати химия, сӯзишвории
маъданӣ ва равғанҳои молиданӣ ташкил медиҳад [1, c.205].
Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки тақсимбандии Ҳиндустону Покистон аз ҷониби
Британия бо дарназардошти қавмияти ин минтақа сурат гирифт. Зеро Бритониѐ
мехост нуфуси худро бо ин роҳ дар байни мардуми ин мамолик нигоҳ дошта,
давлату қавмиятро ҳифз намуда, мудохилаашро идома диҳад. Аммо роҳбарони
онвақтаи ин кишварҳо Маҳатма Гандӣ (1869-1948), Ҷавоҳирлол Неҳру (1889-1964),
Муҳаммад Иқбол (1877-1938) ва Муҳаммад Алӣ Ҷиноҳ (1876-1948), ки худ дар байни
мардум ба воя расида буданд, талош карданд, зимомати мардуми худро ба дӯш
бигиранд.
Бо ин мақсад ин роҳбарон ба мизи машварат нишаста, тақсимбандиро ба асоси
"Назарияи ду қавмият ѐ миллат" (Назарияест, ки аз ҷониби Муҳаммад Алӣ Ҷиноҳ бо
назардошти фарҳанг, фалсафа, ақида ва тамаддуни ҷудогона доштани
мусалмонҳову ҳиндуҳо ирои гардидааст) пазируфтанд. Ин назария бо ибтикори
Муҳаммад Алии Ҷиноҳ дар нитиҷаи баҳсу назарҳои гуногуни идеологӣ, фалсафӣ ва
қавмӣ дар яке аз иҷлосияҳо дар шаҳри Лоҳур ироа шуд, ки он заминаро барои эҷоди
риоя ва ҳуқуқӣ фардӣ ва иҷтимоии ҳиндуҳо ва мусалмонони шибҳи қора фароҳам
овард.
Ҳадафи асосӣ онҳо ин буд, ки ин қавмҳо дар асоси назария ва ақоиди доштаи
худ тавонанд, зери давлати алоҳида бо ҳифзи муштаракот зиндагӣ намоянд. Тибқи
сарчашмаҳои таърихӣ ҳаракати "Лигаи мусалмонони Ҳинд" баъзе ноадолатӣ ва
нобаробариҳоро дар риоя нагардидани ҳуқуқҳои иҷтимоӣ эҳсос карда, хостори
эҷоди давлате шуд, ки мақсаду мароми эшон мавриди эҳтиром қарор гирад. Ҳамаи
роҳбарон манфиатҳои қавмиву миллиро ба назар гирифта, барои доштани ҳукумати
дилхоҳ розигӣ дода, бо машварати намояндагони Британия дар нимаи моҳи августи
соли 1947 бо ду давлати ҷудогона тақсимбандӣ шудаанд, ки яке бо номи Ҳиндустон
ва дигаре бо номи Покистон имрӯз дар ҷаҳон шинохта мешаванд.
Ҳамин буд, ки ҳардуи ин кишвар 14-уми августи соли 1947 истиқлояти хешро
ба даст овардаанд, аммо мардуми Ҳинд бо расму ривояти қавмии худ 15-уми
августро ҳамчун рӯзи истиқлолияти худ интихоб карданд, вале Покистон 14-уми
августро қабул карда, чун давлати алоҳида ба фаъолият оғоз кард ва аввалин
роҳбари кишвар Муҳаммад Алӣ Ҷиноҳ (1876-1948) ва Лиѐқат Алихон (1895-1951)-ро
чун нахустин сарвазир интихоб карданд [6, c.347].
Дертар бо дарназардошти ислоҳоти қавонини кишвар Покистон дар соли 1956
расман чун «ҷумҳурияи исломӣ” эълон гардид [3].
Бояд зикр кард, ки мардуми ин кишвар солиѐни зиѐд дар зери истеъмори
Бритониѐ буданд, вале расму анъанаҳои худро гум накарда, то ҳол ҳифз карданд.
Аммо, барои ҷорӣ кардани аҳкоми Ислом ѐ шариат ин кишвар мароҳили нишебу
фарозеро тай кард ва ба чолишҳои мубрам мувоҷеҳ гардид. Зеро, дар ин асно ин
кишвар дар марҳалаи шинохти ҳуввияти миллӣ қарор дошт. Агар дақиқтар бигӯем,
мардум дар дуроҳае қарор доштанд, сохтани давлати миллӣ ва ѐ доштани низоми
исломӣ.
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Вале, зина ба зина кишвар бо ҳамин низоми давлатдории қабулшудаи кишвар
аҳкому қавонини худро мавриди амалӣ ва пайкарди қонунӣ қарор медод. Бо
тағйирѐбии авзоъи геополитикии ҷаҳон ва минтақа ва мудохилаи кишвари Россия
ба Афғонистон дар солҳои 80-уми асри гузашта ин сарзамин кумак ва ҳамкории
худро бо мусалмонон ва аниқтараш бо муҷоҳидони Афғонистон оғоз бахшид.
Таҳлилгарон ва диншиносон ба ин назаранд, ки бо идомаи чунин вазъият
тадриҷан Ислом дар бештари мамолики дунѐ ва ин сарзамин то андозае шакли
радикалӣ гирифт. Аз ҳамон даврон то ҳол Покистон ҳамчун қурбонии маркази
глобалии ҷиҳод ва маркази муборизаи гурӯҳҳои исломгарои радикал эътироф
гардид.
Таҳлилу баррасиҳо нишон медиҳад, ки аз солҳои 1940-ум ба баъд ҳаракати
сиѐсии озодихоҳӣ "Лигаи мусалмонони Ҳинд" барои доштани як сарзамини
ҷудогона талошу муборизаҳо карданд ва дини Исломро ҳамчун ченаки
қонунгузории миллии худ қабул карданд, бо вуҷуди он ки баъзе аз роҳбарани
онвақтаи Покистон ба монанди Муҳаммад Алӣ Ҷиноҳ озодандеш ѐ секулар буданд
ва талош ва мубориза мебурданд, то ҳуқуқ ва масоили умдаи ҳамаи қавму
миллиятҳо, аз ҷумла мусалмонони минтақаи шибҳи қора мавриди ҳимояи қонунӣ
қарор гиранд. Аммо, ҳамзамон баъзе роҳбарони гурӯҳҳои динӣ барои доштани
Покистони озод мухолиф буданд. Вале, дертар баъд аз ҷудошавӣ назари онҳо дигар
шуд. Тибқи баррасиҳои муҳаққиқ ва рӯзноманигори машҳури покистонӣ Аҳмад
Рошид бештари онҳо назару андешаашонро тағйир дода, барои раванди
исломисозии ҷомеа ба муборизаҳо оғоз карданд, ки ба таври номуносиб ва норушан
нишон додани ин раванд кашмакашҳои наверо ба вуҷуд овард. Ин ихтилофот ва
тағйирѐбиҳо сабаби ҷудосозиҳо байни мардум шуд ва онҳоро ба гурӯҳҳои гуногун
тақсимбандӣ кард. Баъзеҳо хостори доштани низоми исломӣ ва бахше дигаре
ҷонибдори либералӣ ѐ озодандешӣ буданд, ки он дар ташаккулѐбӣ ва пешрафти
давлати миллӣ монеаҳо эҷод мекард. Зеро мардуми он баъд аз дарѐфти истиқлол аз
Бритониѐ ва ҷудо шудан аз Ҳиндустони имрӯза дар садади сохтани низоме буданд,
ки онҳо тавонанд дар зери сояи адлу инсоф бо доштани ақоиду афкори худ умр ба
сар баранд. Ин ҳама ҳадаф, мақсадҳое буданд, ки роҳбарон, бахусус Муҳаммад Алӣ
Ҷиноҳ ва дигарон талош карданд, ки кишварро аз ихтилофоти қавмию забонӣ
маҳфуз доранд.
Ҳамин тавр, дар раванди исломикунонии ҷомеа бештари мардуми Покистон
саҳм доштанд, хусусан роҳбарони созмону ҳаракатҳои озодихоҳи динию мазҳабӣ
нақши муассир гузоштанд, овардааст Аҳмад Рошид дар китобаш зери унвони
"Descent Into Chaos", ки оиди Амрико ва мудохилаи он ба умури кишварҳои
Покистон, Афғонистон ва Осиѐи Марказӣ бахшида шудааст.
Соли 1949 роҳбарони кишвар аввалин созишномае бо иштироки ҳамаи
намояндагони ҷомеа дар шинохт ва сохтани ватани ободу озод ба имзо расониданд.
Дар мавриди созишнома ѐ аҳдномаи мазкур муҳаққиқ ва донишманд Фарзона Шайх
дар китобаш зери унвони "Making Sense of Pakistan" (мафҳумсозии Покистон-Р.М)
чунин менигорад: "созишнома ѐ аҳдномаи мазкур ду ҳадафи асосӣ дошт, ки аввал он
оиди ба эътироф ва тасдиқ кардани худмухторияти кишвар ѐ муайян кардани вазифа
ва фаъолиятҳои парламент ва дувум ин додани ҳуқуқ ба аҳолии кишвар то аз
қавонини исломӣ кор гиранд ва умр ба сар баранд" [7, c.84-85].
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Аммо баъзе коршиносони соҳа, ҳуқуқшиносон ва таҳлилгарон ба ин назаранд,
ки чунин аҳднома санаи 11-уми августи соли 1947 зимни суханронии муассис ва
роҳбари он Муҳаммад Алӣ Ҷинон кайҳо тасдиқ шуда буд, ки дар он чунин зикр
шудааст, "сарзамини нав ҷоест, ки ҳама динҳо, қавм ва пайравони адѐни гуногун
мунсифона зиндагӣ мебаранд" [6, c.353]. Ба ақидаи Салмон Роҷа муҳаққиқ, қонундон
ва ҳуқуқшиноси покистонӣ, фавти нобаҳангоми Муҳаммад Алӣ Ҷиноҳ роҳу равиш
ва нақши ислом дар ҷомеа ҷавоби мунсифона пайдо накард. Доктор Ҷовид Иқбол
фарзанди Муҳаммад Иқбол, ки дар бахши низоми судӣ ва ҳуқуқии Покистон ифои
вазифа кардааст, дар китобаш зери унвони "Islam and Pakistan Identity" чопи 2003
чунин ишора мекунад: "ҳадаф аз эҷоди Покистон ин фароҳамсозии макон барои ҳар
фарде мебошад, ки дар он ҳамаи ҳуқуқаш риоя шавад ва ӯ тавонад динашро бо
ҳаѐти рӯзмаррааш тавъам амалӣ нишон диҳад. Мутобиқатсозии расму одатҳо бо
афкори динии муосир аз пояҳои асосии ҷомеаи мусалмонии муосир мебошад, ки ба
ҳамин асос Покистон бунѐд шудааст", иброз мекунад ин донишманди покистонӣ [6,
c.351]. Ба ақидаи Доктор Ҷовид Иқбол мардуми Покистон аслан низоми давлатдорӣ
ва миллии кишварҳои Арабистони Саудӣ, Туркия, Эрон ва модели “Толибон”-ро,
на он қадар меписанданд, балки хоҳони модели исломи суннатии пешрафтаи худ
мебошанд.
Бояд зикр кард, ки дар Покистон бо омадану рафтани ҳар роҳбари он дар
мавриди исломсозии кишвар ислоҳот ва дигаргуниҳо ба вуҷуд омадааст. Вале, ин
ислоҳот дар давраии ҳукумати генарал Зиѐу-л-Ҳақ як шакли дигаре ба худ гирифт.
Зеро, ин ҳамон давре буд, ки қувваҳои ҳарбии собиқ Иттиҳоди Шуравӣ бо
созишномаи махсус вориди хоки Афғонистон шуданд ва геополитикаи минтақа ва
ҷаҳон ба худ симои дигар гирифт. Вале Зиѐу-л-Ҳақ бо сари қудрат омадан дар
кишвар аз соли 1977 то 1988 раванди низоми исломиро бо ҳамкории аҳзоби исломии
кишвар пурзуртар гардонд.
Бо ташаббус ва фармони ӯ дар Покистон қавонини наверо оиди исломсозии
ҷомеа содир кард. Ӯ касе буд, ки дар кишвар суд ѐ маҳкамаи шаръии мустақил
таъсис дод, ки дар чорчӯбаи он ҷинояткорон ҷазо мегиранд. Дар давраи ҳукмронии
ӯ омӯзиши Ислом дар тамоми муассисаҳои таълимӣ ва байни низомиѐни кишвар ба
таври иҷборӣ қабул ва мавриди иҷрои амал гашт. Бо ташаббус ва фармони ӯ
қавонин махсус оиди занҳо ва ҳуқуқи исломии онҳо ба тасвиб расид. Таҳлилгарон ва
коршиносони кишвар ва минтақа хусусан Ҳусайн Ҳаққонӣ, собиқ сафири Покистон
дар Амрико ба ин назар аст, ки Зиѐу-л-Ҳақ хубиҳои зиѐдеро дар ҷомеа ба вуҷуд
овард, аммо баъзе гурӯҳҳои мазҳабии мансуб ба аҳли ташаюъ ва аҳмадия аз ин
дастурамалҳо норозигӣ баѐн мекарданд ва аз ин сабаб дар кишвар ихтилофоту
муноқишаҳои зиѐде сар зад, ки қавмро ба тақсимшавии гурӯҳӣ оварда расонд.
Мутобиқи таҳлилҳои таърихӣ, гурӯҳи Аҳмадия ѐ Қодинѐниҳо аз ақаллиятҳое
мебошанд, ки худро мусалмон мегӯянд ва роҳбар ва муассиси онҳо Мирзо Ғулом
Аҳмад Қодиѐнӣ (1835-1908) буд. Ин равия дар Ҳинд таъсис ѐфта, ба андешаи
пайравони онҳо ҳазрати Муҳаммад охирон паѐмбар набуда, балки силсилаи рисолат
идома дорад. Тибқи таҳлилҳои Леонард Биндер дар китобаш зери унвони “Religion
and Politics in Pakistan” (Дин ва сиѐсат дар Покистон 1961) “Аҳмадия” равияи нави
исломӣ буда, бо доштани хусусиятҳои хоси динӣ ва иҷтимоии худ аз дигар
мусалмонон фарқ мекунанд [9, с.206].
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Таҳқиқот нишон медиҳад, ки бо ин ихтилофи фикрӣ кишвари Покистон қонуне
дар соли 1974 ба тасвиб расонд, ки гурӯҳи “Аҳмадия” чун ҷамоаи ғайри мусалмон
шинохта шаванд. Аммо таҳқиқот ишорат мекунад, ки соли 1954 мардуми кишвар
муқобили ҷамоаи “Аҳмадия” ошуб бардоштанд, ки давлат барои баррасӣ,
комиссияи махсус ташкил дод, ки дар натиҷа қонуни ҷамоаи ғайри мусалмон эълон
шудани аҳмадия дар Покистон санаи 1974 содир шуд.
Созиш ва мудохилаи давлат ва диндоронро исломшинос, сиѐсатмадор ва
нависанда Валӣ Наср дар китоби худ зери унвони "Vanguard of the Islamic
Revolution" (Муқаддимаи инқилоби исломӣ) чопи 1994 мавриди баррасӣ қарор
додааст. Ба ақидаи вай бидуни эҷоди ҳамгироии миллӣ дини Ислом аз ҷониби ҳамаи
давлатдорони кишвар чун абзоре барои нигоҳдории давлат ва мардум истифода
мешуд.
Бозрасиҳои илмӣ нишон медиҳад, ки раванди дигари исломсозии Покистон ин
исломи ҳарбӣ ѐ низомӣ мебошад, зеро кишвар бо ташаббус ва ҳамкории низомиѐн
қавонинро ислоҳ ва мавриди назарсанҷӣ қарор медиҳад. Оид ба ин яке аз
сиѐсатмадорон ва коршиноси покистонӣ ҷаноби Аҳсан Иқбол чунин менигорад,
"сиѐсати низомишудаи Покистон ба диндорони мазҳабӣ имконоти васеъ барои
шарик шудан ба низоми давлатдории кишвар фароҳам овард". Вале муҳаққиқ ва
нависанда Стефен П. Коҳен дар китобаш зери унвони "The Idea of Pakistan" (Идея ѐ
тасаввури Покистон-Р.М) овардааст, ки аҳзоби ғайри исломии Покистон барои
пешрафти кору фаъолияташон аз номи ислом кор мегирифтанд, то ба мақсади худ
ноил гарданд. Аммо Ҳусайн Ҳаққонӣ нависанда ва таҳлилгари покистонӣ дар
китобаш зери унвони "Pakistan-Between Mosque and Military" (Покистон-дар миѐни
масҷиду низомиѐн, нашр январи 2005) нақши асосиро дар мудохилаи низомиѐн
дониста, масоилро чунин арзѐбӣ мекунад: "ҳамкории диндорон ва низомиѐн сабаб
шуд, то мушорикати динӣ дар сиѐсати давлатдорӣ ба ҳар шакл тақвият ѐбад" [8, с.6].
Бо ин нишебу фарозҳо раванди исломсозӣ дар Покистон идома пайдо мекард,
ки дар соли 2001 Амрико ва кишварҳои дигари ҷаҳон вориди Афғонистон шуданд ва
ҷангҳои нави минтақавӣ зери номи ислом ба вуқуъ пайваст, ки он ба кишвари
Покистон низ таъсир расонд. Зеро ба гуфти таҳлилгарони соҳавӣ ба мисли Аҳмад
Рошид ва Ҳусайн Ҳаққонӣ ва дигарон омили аслии он ҳамгироии ҷангҷуѐни маҳаллӣ
бо гурӯҳҳои ҷиҳодии ҷаҳонӣ ба монанди Ал-қоида ва Толибон мебошад, ки дар
ҷангҳо нақши асосиро мебозиданд.
Таҳлилгар Ҳасан Аббос аз муассисаи таҳлилии "Asia Society" барои ҳалли
ихтилофи кишвар чунин тавсия медиҳад: "бидуни эҷоди ҳамкорӣ, дӯстӣ ва сулҳ бо
кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла Ҳиндустон пайдо кардани нақш ѐ сенарияи махсус
барои давлати Покистон номумкин хоҳад буд".
Бояд зикр кард, ки Покистони навин як кишвари озодӣ бисѐрҳизбӣ буда, дорои
созмону ҳаракатҳои гуногун мебошад, ки дар ташкил ва низоми давлатдорӣ саҳм
доранд. Парламенти кишвар иборат аз Маҷлиси намояндагон ва сенаторҳо буда,
ҳизбҳои муҳимми сиѐсии кишвар ба таври зайл мебошанд:
1. Таҳрики инсофи Покистон. Бо сарварии Имрон Хон собиқ чемпиони кишвар
дар бозии крикет, санаи 25-уми апрели соли 1996 дар шаҳри Лоҳур бо шиори
“Ислоҳот” таъсис ѐфт. Дар интихоботи соли 2018 бо касби 116 курсӣ барранда шуд
[10].
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2. Ҷамоати исломии Покистон бо сарварии Абулаъло Мавдудӣ санаи 26
августи 1941 дар шаҳри Лоҳур таъсис ѐфта, ҳадафаш рушд ва нуму ва ҳифзу ҳимояи
мусалмонони шибҳи қорра бо истифода аз низоми демократии исломӣ мебошад [11].
3. Ҳизби муслим Леги Покистон маншаъ аз ҳаракати Муслим Леги Ҳинд
гирифтааст, ки яке аз муассисони он Муҳаммад Алии Ҷиноҳ мебошад. Ин ҳизб бо
иштирок дар интихоботҳои кишвар чанд маротиба тағйири ном кард ва ахиран бо
сарварии Навоз Шариф дубора эҳѐ гашт. Ҳамин буд, ки тавонист ду маротиба дар
интихоботи кишвар дар солҳои 1990 ва 2013 барранда гардад [12].
4. Ҳизби мардумии Покистон бо сарварии Зулфиқор Алӣ Бҳутто (1928-1979)
санаи 30-уми ноябри соли 1967 таъсис ѐфта, дар интихоботи кишвар соли 1970 ва
1977 барранда гашт, вале дертар бо тағйирѐбии вазъи сиѐсии кишвар аз сари қудрат
рафт. Осиф Алӣ Зардорӣ ва Беназир Бҳутто аз фаъолони сиѐисии ин ҳизб ба шумор
мераванд [13].
5. Таҳрики авомии Покистон чун ҳаракати мазҳабӣ бо сарварии суфӣ
Муҳаммад Таҳирул Қодирӣ соли 1990 таъсис ѐфт ва дертар соли 1991 бо созмони
Таҳрики Нифози Фиқҳи Ҷаъфария барои рушду нумуи масоили мазҳабӣ созишномае
ба имзо расонд [14].
6. Ҳизби баробарии Покистон бо сарварии ҳунарманди машҳури кишвар Ҷавод
Аҳмад санаи 2017 таъсис ѐфт, ки ҳадафаш адолат ва барорбарӣ ва риояи ҳуқуқи
ҳамаи шаҳрвандон мебошад [15].
7. Ҳизби авомии ѐ халқии миллии Покистон бо ташаббуси Абдул Валӣ Хон
соли 1986 таъсис ѐфт. Яке аз ҳадафҳои он доштани робита бо Афғонистон, Ҳинд ва
кишварҳои собиқ Шуравӣ буда, дар манотиқи паштунтабори кишвар, хусусан
Хайбар Пахтунвала ва Балуҷистон тарафдорони зиѐде дорад. Исфандѐр Валӣ Хон аз
наберагони Хон Абдулғаффор, ки бо номҳои Почо Хон, Бача Хон (1890-1988)
шӯҳрат дошта, собиқ пешвои сиѐсӣ ва рӯҳонии паштунҳо, ҳамдаст ва пайрави
Маҳатма Гандӣ, асосгузори аввалин артиши бидуни хушунат дар ҷаҳон шинохта
шуда, барои озодии ҳуқуқҳои миллати паштун мубориза бурдааст. Аз соли 1919
роҳбари ташкилоти миллатгарои «Анҷумани ислоҳи афғонӣ» ва пешвои партияи
«Ҷирғаи паштун» ва яке аз асосгузорони «Ҳизби халқии миллии Покистон» аз
сарварони машҳури он мебошад [16].
8. Ҷамъияти уламои Ислом, ки собиқаи таърихӣ дорад, соли 1945 бо ташаббуси
Мавлон Шабир Аҳмад Усмонӣ таъсис ѐфтааст. Аммо бо тағйирѐбии сиѐсатҳо ин
ҷамъият дубора баъд аз истиқлолияти кишвар соли 1947 зери сарварии Мавлоно
Фазлураҳмон эҳѐ гардид. Ҳадафи аслии он муҳофизат аз масоили динӣ ва мазҳабии
кишвар буда, бо таъсиси созмони Маҷлиси Мутаҳидаи Амал соли 2002, ки иборат аз
ҷамъиятҳои динии кишвар буд, тавонистанд дар интихоботи кишвар сазовори курсӣ
шаванд ва дар парлумони вилоятӣ дар шимоли кишвар аксарияти ороро ба даст
овард, идораи умурро ба даст овард [17].
9. Ҳаракати муттаҳидаи қавмӣ бо сарварии Алтоф Ҳусайн санаи 1978 таъсис
ѐфт. Номи аслии он дар Ҳаракати қавмии муҳоҷирон буд, ки дертар соли 1997
тағйири ном кард. Ин ҳаракат бо омадани донишҷуѐни муҳоҷир, ки дар замони
озодихоҳӣ дар солҳои 1947 ба Покистон омада буданд, таъсис дода шуд ва ҳадафаш
риояи ҳуқуқи онон буд, ки бештар дар минтақаи Синд зиндагӣ ва кору фаъолият
мекарданд [18].
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Илова аз ин ҳизбњои умдаи кишвар баъзе созмону намояндагони миллию қавмӣ
ва мардумӣ низ мавҷуданд, ки дар кишвар расман фаъолият мекунанд.
Покистон баъд аз истиқлолият соли 1947 тавонист мароҳилеро тай карда,
рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва дифоии худро дарѐфт намояд. Ин кишвар аз давлатҳое
мебошад, ки дар бисѐре аз барномаҳои байналмилалии СММ саҳм ва фаъолона
иштирок менамояд. Аммо баъд аз хуруҷи қувваҳои Шуравӣ аз Афғонистон ва
вокеаи мудҳиши 11-уми сентябр кишвар қурбонии чолишу кашмакашиҳои бешуморе
гашт, ки яке аз он терроризм ва гурӯҳҳои террористии даҳшатафкан мебошад, ки
симои ин кишварро манфӣ нишондод мекунад. Ин буд, ки шумораи кушташудагон
аз ин вабои аср дар кишвар дар солҳои 2003 ва 2009 аз 164 нафар ба 3318 расид.
Тибқи гузориши ҷадвали “South Asia Terrorism Portal” шумораи адади фавтидагон
дар соли 2016 ва 2017 то 30 фоиз коҳиш ѐфтааст [19].
Таҳқиқот нишон медиҳад, ки масоил ва мушкилоти терроризм дар манотиќи
Осиѐ Ҷанубӣ, аз ҷумла Покистон аз соли 1979 маншаъ гирифтааст, аммо ҳодисаи 11и сентябр минтақаро ба хатару таҳдидҳои даҳшатноктар кашонд. Коршиносон
омилу сабабҳои зиѐдеро меоранд, ки терроризм минтақа ва алахусус Покистонро
фаро гирифтааст. Тибқи гузориши рӯзномаи "The Nation"-и Покистон дарки
нодурусти мафҳуми террорризм, кумак кардани гурӯҳҳои террористӣ, набуди
гуфтушунидҳо, набуди огоҳӣ аз хатарҳои он, ки худшиносии миллиро маҳв мекунад,
аз омилҳое мебошанд, ки Покистон қурбонии он гаштааст. Барои ҷилавгирӣ аз он
роҳбарони кишвар, аз ҷумла аъзоѐни порлумон нақши асосӣ мебозанд, то мардумро
аз хатароти он огаҳии дуруст диҳанд ва онро бо ҳар шакле, ки зоҳир шавад маҳкум
созанд. Зеро дарки дурусти он метавонад худшиносии миллиро ба вуҷуд орад.
Бояд зикр кард, ки Покистон бо дарназардошти қавм, фарҳанг, забон ва
миллиятҳои гуногун аз замони истиқлолият соли 1947 тақсимбандӣ шудааст. Ин
шаклгириро бисѐре аз созмонҳои дохилӣ ва хориҷӣ ноадолатона истифода карда,
ситезаҷуӣ ва ҷудохоҳиро дар миѐни қавму миллиятҳои инҷо барои касби манофеъи
худ тарвиҷ медиҳанд.
Тибқи назарсанҷиҳо, ки аз ҷониби муссисаи Галлап дар соли 2016 анҷом дода
шудааст, 87 фоизи мардуми Покистони навин Исломро дине медонанд, ки амн ва
муҳаббатро таблиғ мекунад, на экстремизмро [20].
Бояд зикр кард, ки Gallup Покистон яке аз муассисаҳои таҳқиқотии кишвар
мебошад, ки аз соли 1980 ин ҷо фаъолият мекунад. Солона он ба институтҳои ҷаҳон
ба мисли Ҳорворд, Оксфорд ва Яле маълумотҳои дақиқ ирсол менамояд. Маркази
мазкур аз маҳбубтарин муассисаи масоили иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар аст, ки
чун манбаъи илмӣ дар маҷаллаҳои дохилӣ ва хориҷӣ то имрӯз эътироф шудааст.
Таҳқиқот нишон медиҳад, ки бо сар задани ҷангҳои сард ва рух додани
ҳодисаҳои гуногун бештари мамолики олам, аз ҷумла Осиѐ ба вартаи кашмакашҳои
мазҳабӣ, забонӣ ва қавмӣ мубтало гаштанд. Яке аз омилҳои он мавҷудият ва
фаъолияти баъзе ҳаракатҳои характери ифротгароѐна мебошад, ки аз ҷониби
роњбарон ва бозигарони минтақа ташкил ва кӯмак меѐбанд, то ҳамгироӣ ва рушди
иқтисодӣ ва иҷтимоии кишварҳоро барҳам зананд ва нагузоранд, то кишварҳои рў
ба инкишофѐфта рушд ва тараққӣ ѐбанд.
Ба андешаи Доктор Ҷовид Иқбол, яке аз мушкилоте, ки Покистонро дар ҳоли
ҳозир таҳдид мекунад, ин терроризми мазҳабӣ аст, ки идомаи он назару мақосиди
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муассисони онро, ки эҷоди ҷомеаи шаҳрвандии демократӣ, касратгаро ва
адолатпарвар буд, маҳв хоҳад кард. "Ин падидаи номатлуб дар замоне, ки Покистон
ҳамкориашро бо Амрико барои мубориза бо терроризм оғоз кард, афзоиш ѐфт.
Аммо дар асл кишвари Покистон қурбонии ҳамаи анвоъи терроризм шудааст, ки
баъди ҳодисаи сентябри соли 2001 симои он дар дохилу хориҷ муғризона инъикос
меѐбад. Зеро имрӯз терроризм то ҳол мафҳуми ягонаи худро дар миѐни кишварҳои
дунѐ хусусан ҷаҳони ғарб пайдо накардааст. Ин падидаи номатлубро ҳар кишвар бо
дарку фаҳми худ баҳогузорӣ ва арзѐбӣ мекунад", дарҷ мекунад доктор Ҷовид Иқбол
дар китобаш зери унвони "Ислом ва шинохти Покистон" [6, с.364].
Бо мавҷуд будани чунин мафҳумсозиҳо дар бораи терроризм ва шаклҳои он
дар Покистон чунин созмону ҳаракатҳое ба мисли Лашкари Тайиба, Ҷайши
Муҳаммад ва Ҳаққонӣ Груп эҷод шудаанд, ки кишварро ба хадша ва самти норушан
мекашонанд. Дар байни онҳо боз гурӯҳҳои дигаре ба мисли Таҳрики Толибони
Покистон, “Ал-қоида” бахши Осиѐи Ҷанубӣ ва Лашкари ҷангӣ мебошанд, ки ба
давлат ҳамеша таҳдиду хатар меоранд. Бояд қайд кард, ки Таҳрики Толибони
Покистон соли 2007 таъсис ѐфта, ҳадафаш поксозии низомиѐн аз манотиқи
Шимолии кишвар буда, хостори хуруҷи неруҳои байналмаилалӣ аз Афғонистон
мебошад. Бо доштани характери ифротӣ созмони мазкур моҳи августи соли 2008 дар
кишвар мамнӯъ эълон шуд.
Ташкилот ѐ созмони Лашкари Ҷангӣ соли 1996 таъсис ѐфт, ки бар асоси
ихтилофот бо ҳаракати Сипоҳи саҳобаи Покистон аз он ҷудо гашт.Бо доштани
характерҳои ифротгароѐна, санаи 14-уми августи соли 2001 дар кишвар фаъолияташ
боздошта шуд. Созмони лашкари Тайиба дар соли 1990 дар минтақаи Кунари
Афғонистон таъсис ѐфта, ҳадафаш озодии Кашмир мебошад. Бо эҷоди ташаннуҷот
ва ихтилофот дар кишвар, фаъолияти он манъ карда шуд .
Гурӯҳи шабакаи Ҳаққонӣ дар соли 1970 дар ҷанубу шарқӣ Афғонистон ва
манотиқи шимолии Покистон таъсис ѐфт, ки ҳадафаш кумак ба Толибони буда,
хостори хуруҷи неруҳои амрикоӣ аз Афғонистон мебошанд. Бо доштани характери
экстремистӣ чун ташкилоти террористӣ эълон гардидааст [21].
Шинохт ва муаррифии ҳизбу ҳаракатҳо, ки характери ифротӣ доранд, қарзи
инсонии ҳар давлат буда, гувоҳи он аст, ки барои мубориза ва ҷилавгирӣ аз афроде,
ки эҳтироми инсониятро эътироф надоранд, якҷо амал кард, зеро ҳадафи ҳар
давлати қонунӣ ин ҳимоя ва ҳифзи шаҳрвандонаш мебошад, ки бояд таҳти ҳимояи
қонун қарор гиранд.
Хулоса, бо такя аз санадҳои овардашуда зимни таҳқиқот ба мо маълум гардид,
ки набуди мудирияти одилона, вазъи номуносиби иҷтимоиву иқтисодӣ ва низоми
таълимӣ аз масоили умдае маҳсуб мешаванд, ки диндорони ин кишвар омилони он
гардиданд. Барои ҳалли ин масоил кишварро лозим аст то низоми таълимиро ислоҳ
карда аз сарватҳо ва захоири худ ба нафъи иқтисодии ҷомеа кор гирад,
муборизаҳоро бо дастуроти намунавии исломӣ "ҳуқуқи ҳамсоягӣ, нармсуханӣ,
таҳаммулпазироӣ," идома бидиҳад.
Дар ин кор кишвари Ҳиндустон низ бояд аз модели роҳбари маънавии худ
Маҳатма Гандї "мубориза бидуни зуроварӣ" ва ѐ таҳаммулпазироӣ кор гирифта,
ҳамкории минтақавӣ ва иқтисодиро бо биниши нав идома бидиҳад, то ҳама якҷоя
тавонанд ҷаҳон ва минтақаи Осиѐро ба олами амну субот табдил диҳанд.
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Метавон хулосаронӣ намуд, ки Покистони имрӯза бо сарварии Имрон Хон
(қаҳрамон ва ситораи бозии крикет) зери шиори "на ѐ Покистон" ѐ "Покистони
навин" ҳамаи ин қурбониҳоро ба душ гирифта, талош дорад, то кишварро ба
қуллаҳои баланд расонад. Зеро он аз кишварҳоест, ки узви фаъоли Созмони милали
муттаҳид, Созмони конфронси исломӣ, Созмони минтақавии SAARC, ЭКО ва
Созмони Шанхай буда, дар бисѐр барномаҳо саҳм ва шарики стратегӣ эътироф
гардидааст. Туризм, саноат ва тиҷорати ин кишвар низ дар ҷаҳон хуб шинохта
шудааст, ки роҳбарияти он метавонанд аз чунин заминаҳо истифода карда,
ҳамкориро бо тамоми кишварҳои дунѐ ва минтақа тақвият бахшида, миллат ва
кишварро ба сӯи фардои дурахшон, зери чатри низоми давлатдорӣ равона созанд,
ки намунае барои дигар қишри ҷаҳон шуда тавонад.
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РАВАНДҲОИ ИСЛОМИКУНОНИИ ПОКИСТОНИ НАВИН
Дар мақола муаллиф ҷанбаҳои гуногунро оиди раванди исломикунонии
кишвари Покистон мавриди баррасӣ қарор додааст. Муаллифи мақола дар аввал
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назару баррасиҳоро дар бораи вуруди Ислом ба Осиѐи Ҷанубӣ, хусусан Покистон
баѐн карда, таъсис ва ташкили ин кишварро низ мавриди мутолиаи илмӣ қарор
додааст. Зимнан, раванди исломикунонии Покистонро таҳлилу баррасӣ карда,
дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Покистон ва чолишу хатарҳои минтақа ва
роҳҳои ҷилавгирӣ низ мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода шудаанд.
Калидвожаҳо: ҷанбаҳо, раванд, ислом, Осиѐи Ҷанубӣ, Покистон, чолиш,
Тоҷикистон, дурнамо.
Маълумот дар бораи муаллиф: Раҳмонов Мирсаид, ходими илмии шуъбаи
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ПРОЦЕССЫ ИСЛАМИЗАЦИИ НОВОГО ПАКИСТАНА
В статье автор обсуждает различные аспекты процесса исламизации в
Пакистане. Автор статьи впервые высказал свои взгляды на проникновение ислама
в Южную Азию, особенно в Пакистан, а также обсудил вопрос об учреждении и
создании этой страны. В то же время, анализируется и обсуждается процесс
исламизации в Пакистане, изучаются перспективы таджикско-пакистанских
отношений, а также проблемы и угрозы в регионе и способы их предотвращения.
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ISLAMIZATION PROCESSES OF NEW PAKISTAN
In the article, the author discusses various aspects of the process of Islamization in
Pakistan. The author of the article first expressed his views on the penetration of Islam
into South Asia, especially Pakistan, and also discussed formation of the country. At the
same time, Pakistan's Islamization process is analyzed and discussed, the perspectives of
Tajik-Pakistani relations and the challenges and threats in the region and ways of
preventing the extortions are also studied.
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ҲАМКОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҶУМХУРИИ ХАЛҚИИ ХИТОЙ
ДАР СОҲАИ ИЛМУ МАОРИФ
Мирзоев Ҳабибҷон,
ходими илмии
Институти омӯзиши масъалаҳои
давлатҳои Осиѐ ва Аврупои
АМИТ
Дар даврони навин бо дарѐфти истиќлолияти давлатї робитањо байни
Тољикистону Хитой мазмун ва мундариља, характер ва самтњои нав ба худ гирифтанд.
Дар тўли 28 соли соњибихтиѐрї робитањои ду њамсоякишвар ба сатњи баланди шарикии
стратегї расида, натиљањои судманд ба бор оварданд. Дар баробари њамкорињои
гуногунљанбаи иќтисодию иҷтимоӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Љумњурии халқии Хитой
дар соњаи фарњанг ва илму маориф робитањои густурдаро ба роњ андохтааст. Роҳбарони
Тоҷикистону Хитой нисбат ба ҳамкории ду кишвар дар соҳаи маориф аҳамияти бештар
медињанд. Ин мавзӯъ дар давоми ҳар як вохўрињо ба дараљаи олї садо медињад, ки
барои мусоидати ҳалли робитаҳои њамкорӣ вусъати тоза мебахшад.
Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон барои дар амал татбиќ намудани
Созишнома дар бораи њамкорињои фарњангї, ки 27 декабри соли 1993 байни Њукумати
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Халќии Хитой имзо гардида буд,
чорањои мушаххас меандешад. Тибќи ин Созишнома барномаи њамкорињои фарњангї
миѐни вазоратњои ду кишвар тањия гардида, як силсила чорабинињои хотирмони
фарњангї гузаронида шуданд [4]. Солҳои 2006, 2013, рўзњои фарњангии Љумњурии
мардумии Хитой дар Љумњурии Тољикистон баргузор гардид [5]. Сафорати Љумњурии
мардумии Хитой дар шањри Душанбе намоиши асбобњои мусиќии халќии хитоиро
ташкил намуд, инчунин рўзњои театри Ҷумҳурии Халқии Хитой доир гардид [5]. Дар
шањри Душанбе маркази омўзиши забони чинї таъсис ѐфт. 28 декабри соли 2006 дар
китобхонаи ба номи Абулќосим Фирдавсї гўшаи «Фарњанги Љумњурии мардумии
Хитой» ташкил шуд, ки бинандагон бо мароќи зиѐд аз он дидан мекарданд [13].
Дар Тољикистон таваљљуњ ба илм ва фарњанги Хитой хеле зиѐд аст. Аз ин рў, сафи
омўзандагони забони хитої сол то сол ба маротиб меафзояд. Дар донишгоњњои олии
љумњурї гурўњњои забони хитойї амал мекунанд. Дар Донишгоњи миллии Тољикистон,
Маркази фарњангии таълимии «Конфутсия» фаъолият менамояд, ки дар он донишљўѐни
тољик забон, фарњанг, расму ойин ва анъанањои халќи Хитойро меомўзанд. Дар донишгоњњои Љумњурии Халқии Хитой низ сафи донишљўѐни тољик сол то сол меафзояд.
Имрўз дар 112 макотиби олии Хитой беш аз 2000 донишљўи тољик тањсил мекунад.
Миѐни ду ҳамсоя кишвар чунин созишномаҳо дар соҳаи илму маориф ва техника
имзо шудаанд:
Ёддошти ҳамкорӣ байни Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи
илмҳои ҷамъиятии Хитой аз 13 майи соли 2013 [8];
Ёддошти тафоҳуми ҳамкории илмии Хитой ва Тоҷикистон дар таърихи 17 июни
соли 2006 [7];
Протокол дар бораи ҳамкорӣ дар байни Маркази илмӣ, техникӣ ва иттилооти
иқтисодии ОМ НАСУ Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон, 30 ноябри соли 2006 [6];
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Протокол дар бораи рушди илмию техникии байни Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Раѐсати илм ва технологияи СҲШ Ҷумҳурии Халқии Хитой, 21 августи
соли 2007 [6];
Созишномаи байни Идораи илм ва технологияи СҲШ Ҷумҳурии Мардумии Хитой
ва Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 21 августи соли 2007 [6];
Ёддошти ҳамкорӣ байни Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи
илмҳои ҷамъиятии Хитой 13 майи соли 2013 [10];
Ёддошти тафоҳуми ҳамкории илмии Хитой ва Тоҷикистон дар таърихи 17 июни
соли 2006 [6];
Протокол дар бораи ҳамкорӣ дар байни Маркази илмӣ, техникӣ ва иттилооти
иқтисодии ОМ НАСУ Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон, 30 ноябри соли 2006 [6];
Протокол дар бораи рушди илмию техникии байни Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Раѐсати илм ва технологияи НАСУ Ҷумҳурии Мардумии Хитой, 21
августи соли 2007 [6];
Созишномаи байни Раѐсати илм ва технологияи НАСУ Ҷумҳурии Халқии Хитой
ва Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 21 августи соли 2007 [7];
Созишномаи байни Раѐсати илм ва технологияи НАСУ Ҷумҳурии Мардумии
Хитой ва Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои илм, технология ва
тренингҳо 04.06.2009.
Фаъолият, ҳамкориҳо дар самти илмию техникӣ дар асоси созишномаҳои
байниҳукуматӣ ва бисѐрҷонибаи байниҳукуматӣ ва байниидоравӣ тавассути ташаккул
додани барномаҳои байнидавлатӣ ва соҳаҳои илмӣ-техникӣ, ташкили сохторҳои якҷояи
созмонҳои илмӣ, мубодилаи объектҳои илмӣ, омӯзиш ва бозомӯзии кадрҳои илмӣ,
мубодилаи мутахассисон, мубодилаи иттилооти илмӣ-техникӣ ва технология,
конфронсҳои муштарак ва симпозиум ба роҳ монда шудааст [2, с.178-179].
Дар доираи Созмони Ҳамкориҳои Шанхай, Тоҷикистон ва Хитой дар соҳаи
илмию техникӣ фаъолона ҳамкорӣ мекунанд, аз ҷумла муассисаҳои пешбари Академияи
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: Институти физикаю техникӣ, Институти геология ва
сохтмони сейсмикӣ ва сейсмологӣ, Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва
экология, Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳо ва ғайра фаъолона
ширкат меварзанд.
Асоси чаҳорчӯби қонунї дар ҳоли рушдро пойгоҳи шартномавӣ-ҳуқуқӣ ташкил
медиҳад, ки дорои тамоюли васеъшавӣ мебошад. Миѐни Тоҷикистону Хитой
Созишномаи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои илмӣ ва техникӣ (марти соли 1993) ва
Созишномаи байни Идораи илмҳои НАСУ Ҷумҳурии Мардумии Хитой ва Академияи
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм, технология ва омода намудани кадр
(Душанбе, 04.06.2008) [6]. Созишнома дар бораи ҳамкорӣ миѐни Академияи илмҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи илмҳои Хитой ба имзо расиданд.
Ин ҳуҷҷатҳо асос барои бастани созишномаҳои ҳамкорӣ бо муассисаҳои илмию
тадқиқотии Ҷумҳурии Халқии Хитой мебошанд. Иштироки олимон дар симпозиумҳои
байналхалқӣ, ки аз ҷониби тоҷикон ва чиниҳо ташкил карда шудаанд, яке аз самтҳои
соҳаи ҳамкориҳои илмӣ маҳсуб меѐбад. Аз тарафи олимони Ҷумњурии Халқии Хитой ва
Тоҷикистон экспедитсияҳои муштарак ба роҳ монда шуд, ки он барои гузаронидани
тадқиқоти объектҳои мушаххас мусоидат намудааст. Дар байни Институти экология ва
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ҷуғрофияи Академияи илмҳои Хитой ва Институтҳои шуъбаи биологӣ ва тиббии
Академияи илмҳои Тоҷикистон созишнома ба имзо расид [9].
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои васеи байналхалқиро бо
марказҳои илмии Хитой густариш дода истодааст. 3 сентябри соли 2013 вазирони илми
давлатҳои аъзои Созмони Њамкории Шанхай созишномаи ҳамкории илмиву техникиро
имзо карданд. Вазири илм ва технологияи Хитой Ван Ганг қайд намуд, ки вақти он
расидааст, ки кишварҳои узви Созмони Њамкории Шанхай дар соҳаҳои илмӣ ва техникӣ аз ҳамкориҳои дуҷониба ба ҳамкории бисѐрҷониба гузаранд [8, с. 186-186].
Самтҳои асосии дурнамои ҳамкориҳои кишварҳои Созмони Њамкории Шанхай
дар соҳаҳои илмӣ-техникӣ инҳоянд: ҳифзи захираҳои табиӣ ва истифодаи оқилонаи
онҳо, ҳаѐт ва илм, ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, нанотехнология, саноати компютерӣ
ва телекоммуникатсионӣ, технологияҳои энергетикӣ, мониторинги сейсмологӣ ва
пешгирии офат. Вазорати маориф ва технологияҳои Чин, якҷоя бо маъмурияти
Созмони Њамкории Шанхай, аллакай корро дар ин самт оғоз намудаанд, аз ҷумла,
Маркази илмию техникии Осиѐи Марказӣ таъсис додааст, ки тавассути он кишварҳои
узви Созмони Њамкории Шанхай метавонанд бо ҳамаи минтақаҳои Ҷумҳурии
Мардумии Чин ҳамкорӣ кунанд.
Маркази Осиѐи Марказӣ оид ба ҳамкории илмию техникӣ бо мақсади самаранок
гардонидани ҳамкориҳои бисѐрҷонибаи илмию техникӣ дар чаҳорчӯбаи Созмони
Њамкории Шанхай нақши фаъол мебозад. Маркази мазкур дар минтақа барои пешгирӣ
намудани заминҷунбиҳои эҳтимолӣ дар Осиѐи Марказӣ мувофиқи принсипи «ягона»,
инчунин барои бунѐд кардани базаи ягонаи иттилоотии илмию техникии Осиѐи Миѐна,
ки дар он мониторинги экологӣ гузаронидан имконпазир гардад, мусоидат мекунад.
Марказ инчунин барои хизматрасонии ҳамаҷониба, мубодилаи иттилооти илмӣтехникӣ, таҳқиқоти стратегӣ, ташкили мубодилаи илмӣ, муаррифии маҳсулоти нав ва
интиқоли технологияҳо, инкубатсия, омодасозии кадрҳои илмӣ, паҳн намудани
натиҷаҳои тадқиқот, идоракунӣ ва ҳамоҳангсозии кадрҳо ва ғайра пешбинӣ шудааст.
17 сентябри соли 2015 дар Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вохӯрии
президенти АИ ҶТ, академик Фарҳод Раҳимӣ бо муовини президенти Филиали
Синзяни Академияи илмҳои Чин, Муо Ченчанг ва муовини директори Институти
экология ва ҷуғрофияи Синзяни Академияи илмҳои Чин Абдувалӣ Ҷалилӣ рушди
ҳамкориҳои дуҷониба баррасӣ гардид, аз ҷумла таъсиси маркази илмии Осиѐи Марказӣ
оид ба экология ва муҳити зисти назди Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешбинї гардид. Ҷонибҳо ният доранд, ки ҳамкориҳои дуҷонибаро дар соҳаҳои
геология, биологии озмоишӣ, истифодаи устувори захираҳои табиӣ, инчунин таъсиси
шабакаи лавҳаҳои метеорологиро дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон барои
гузаронидани тадқиқоти ҳамаҷониба дар соҳаҳои мухталифи илмҳои дақиқ муайян
кунанд. Дурнамои ҳамкорӣ дар соҳаи энергияи таҷдидшаванда дар Душанбе (2015)
байни Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави Академияи илмҳои
Тоҷикистон ва Институти таҳияи стратегияҳо барои рушди илм ва технологияҳои
Синҷини Хитой баррасӣ карда шуданд. Ҷониби Чинро муовини сардори Раѐсати илм ва
технологияи НАСУ ҶМЧ Хэ Сзянгуо, директори Институти омӯзиши стратегияҳо оид
ба рушди илм ва технологияи НАСУ СҲШ профессор Ню Синмин ва дигар олимон
муаррифӣ карданд. Ҷонибҳо хусусиятҳои технологии хонаи офтобии «доно» ва
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параметрҳои тадқиқотию намоишӣ ва комплекси илмию таълимӣ барои энергияи
таҷдидшавандаро дида баромаданд.
Ташрифи олимони Чин ба Тоҷикистон сафари ҷавобӣ маҳсуб меѐбад: дар аввали
соли 2015 кормандони Марказ таҳти роҳбарии академик Мамадшо Илолов
ташкилотњои илмии махсусро дар шаҳрҳои Урумчӣ ва Tурфон дидан карда, самтҳои
асосии лоиҳаҳои тадқиқотии муштарак оид ба энергияи барқароршавандаро баррасӣ
намуданд. Олимони тоҷик нақша доранд дар ояндаи наздик бо дастгирии ҳамкасбони
хориҷӣ дар ҷумҳурӣ љињати гузаронидани таҷриба дар соҳаи энергияи ғайримаъмулӣ
комплекси илмию таълимї-намоишї: Роњандозии њамкорињои илмии муштарак барои
омўзиши мероси Шоњроњи Абрешим бунѐд кунанд. [10, с.273-274].
Имрўзњо дар љањон таваљљуњи зиѐд барои омўзиши мероси бузурги бисѐрљанбаи
Шоњроњи Абрешим мушоњида мешавад, ки дар ташаккул ва ѓанї гардонидани он
ниѐгони мо бохтарињо, суѓдиѐн, сакоињо ва дигарон, на кам аз чинињо хизмати шоѐн
кардаанд. Барои њамин дар чорчўбаи тахќиќотњои академикї, таърихиву фарњангї мо
бояд бо кишварњои хориљї ва дар навбати аввал, бо Хитой њамкорињоро пурзўр
намоем. Дар пеш бурдани ин њамкорињои илмї дар мадди аввал мо аз манфиатњои
миллиамон истифода барем. Барои њамин ба Академияи илмњои љамъиятшиносии Чин
ва институтњои он мавзуъоти гуногун пешнињод шавад, ки дар раванди љањонии эњѐи
Шоњроњи Абрешим хизмати шоѐни ниѐгони мо алоњида ќайд карда шавад. Бо тақвият
ѐфтани муносибатҳои гуногунҷанба ва шарикии стратегии Тоҷикистону Чин аҳамияти
робитаҳои фарҳангиву гуманитарии ду кишвар низ дучанд меафзояд. 11 июни соли 2018
дар шаҳри Ҷенҷоуи музофоти Хэнан Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Донишкадаи
тадқиқотии кишоварзии муосири назди Академияи илмҳои кишоварзӣ ташриф оварда,
бо таҷрибаи пешқадами олимони соҳа шинос шуданд. Масоҳати умумии заминҳои ин
маркази илмӣ қариб 400 гектарро ташкил дода, аз Майдони озмоишиву тадқиқотии
илмии кишоварзӣ, Майдони намоиши кишоварзии муосир ва Майдони натиҷаҳои
тадқиқотии кишоварзии озмоишҳои санҷишиву саноатии инкубатсионӣ иборат
мебошад. Дар майдони намоиши кишоварзии муосир барои намоиши илмиву
тадқиқотии кишоварзӣ, намоиши натиҷаҳои тадқиқот, муаррифӣ кардани дастовардҳои
илмӣ ва гузаронидани таҷриба шароити корӣ фароҳам овардаанд [14].
Дар маркази намоиши илмиву технологӣ корҳои намоишдиҳӣ, истеҳсолию сайѐҳӣ
ва мубодилаи технология гузаронида мешаванд.
Дар қитъаҳои алоҳидаи озмоишгоҳ Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ба парвариши зироати ғалладонагӣ, пахта, ангур ва полезӣ таваҷҷуҳи махсус
зоҳир карда, олимони чиниро ба ҳамкорӣ даъват карданд. Тавре маълум шуд, дар ин ҷо
66 навъи ангур, 96 намуди харбуза ва 68 навъи тарбуз парвариш меѐбанд. Олимон навъи
тарбузи зардро дар гармхонаҳо шинонидаанд, ки аллакай пухта расидааст. Дар як
қитъаи замини озмоишгоҳ баъди дарави ғалла бо даст пахтаи навъи “Юмен 88”
шинондаанд ва он ба таври қатрагӣ обѐрӣ мешавад. Ҳамин тухмии пахта дар шароити
Тоҷикистон то 50-сентнерӣ ҳосил медодааст ва тухмии он аллакай дар хоҷагиҳои
пахтакории кишвар истифода мешавад. Зимни шиносоӣ бо таҷрибаи коргарон Сарвари
давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастовардҳову комѐбиҳои олимони соҳа баҳои
баланд дода, изҳор доштанд, ки мақсади ташриф омӯхтани таҷрибаи якдигар баҳри
рушди соҳаи муҳимми иқтисодиѐт дар бахши кишоварзӣ мебошад.
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Пешниҳод мегардад, ки аз ҷониби Хитой барои омӯзиш ва таҳқиқи адабиѐтҳо ва
маъхазҳои бо хатҳои форсӣ ва арабӣ дар Маркази Дастхатҳои хаттии Хитой маҳфуз
буда шароит фароҳам оварда шавад. Њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии
мардумии Хитой дар соњаи маориф хеле назаррас аст.
Мубодилаи олимон, аспирантон ташкили конфронсҳои муштарак, семинарҳои
мавзӯӣ, симпозиум оид ба масъалаҳои актуалии илмҳои гуманитарӣ, иҷтимоӣ ва табиӣ
бо назардошти манфиатҳои тарафайн нигаронида шудаанд; экспедитсияҳои якҷояи
геологӣ, археологӣ, этнографӣ, биологӣ дар ҳудуди Тоҷикистон ва Ҷумњурии Мардумии
Хитой дар доираи њамкорињои муштараки ду љонибаи судманд дар бахши такмили
тахассусї оид ба коркардњо, тадњиќот ва тањлилњои илмї гузаронидани курсҳои
омўзишї, семинарҳо дар самтҳои гуногун барои кормандони илмии Академияи миллии
илмњои Тољикистон ва Академияи илмии Хитой ташкил карда шавад.
Бањри омўзиши услуб ва назари илмии донишмандони чинї дар самти омўзиши
масоили кишварњо, ташкили курсњои кутоњмуддат дар заминаи Донишкадањои
Академияи илмњои љамъиятшиносии Хитой ва мубодилаи таљрибаи илмї бо
ходимони илмии АМИТ, донишгоҳҳои олӣ ва дигар муссисаҳои илмӣ ташкил карда
шавад.
Таќвият ѐфтани робитањои илмӣ-фарњангї ва тайѐр намудани кадрҳо ин идомаи
мантиқии муносибатҳои дўстонаи байни ду кишвари бо ҳам дӯст буда, иқдоми нек дар
пешрафти муносибатҳои дипломатии ду кишвари ҳамҷавор мебошад.
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ҲАМКОРИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҶУМХУРИИ ХАЛҚИИ ХИТОЙ
ДАР СОҲАИ ИЛМУ МАОРИФ
Маќола ба баррасии робитањои байнидавлатии илму фарҳангӣ ва тайѐр намудани
кадрҳо миѐни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Халќии Хитой дар даврони навин
бахшида шудааст. Дар маќола санадњои байнидавлатии имзогардида, дутарафа,
самтњои афзалиятноки њамкорињои илмиву фарҳангии Тољикистон ва Хитой дар солҳои
истиқлолият тањлил гардида, натиљањои мусбї ва самаровари ин њамкорињо арзѐби
мегардад. Роҳбарони давлатҳои Тоҷикистон ва Хитой чун анъана бо наќшањои
дарозмуддати худ ҳамкориҳоро ба роҳ мондаанд, ки бо мурури замон ба натиҷаҳои
назаррас ноил мешаванд. Онњо лоињањои илмии калонњаљми худро амалї гардонида,
истењсолоти наву љойњои нави корї бунѐд ва технологияи пешќадамро љорї мекунанд.
Захирањои бойи табиӣ ва фаровони ќувваи кории баландихтисос дар Тољикистон
дар њамбастагї бо имкониятњои бузурги сармоягузории Хитой барои њамкорињои
самарабахш дар кишвари мо заминаи мусоид фароњам меорад. Дар маљмўъ њамкорињои
вусъатѐбанда бо Хитой барои рушди соҳаи илму маориф ва фарҳанги кишвар таъсири
мусбї расонида, боиси табдили љумњурї аз кишвари аграрї ба кишвари индустриалї
мусоидат хоњад намуд. Ин дар навбати худ ба болоравии сатњи зиндагии мардум оварда
мерасонад.
Калидвожаҳо: Конфутсий, фарҳанг, муносибатҳои Тоҷикистон ва Хитой, ҳамкорӣ,
лоиҳа, нақлиѐт, автомагистрал, сармоягузорӣ ба иқтисодиѐт, савдо, кишвар, шоир,
нависандагон, давлатӣ, аҳли, истиқлолият, муносибатҳои қарордод, илм, маориф,
фарҳанг, соҳибихтиѐрӣ, стратегия.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Статья посвящена рассмотрению межгосударственных научно-культурных отношений и подготовки кадров между Республикой Таджикистан и Китайской Народной
Республики на современном этапе. В статье анализируются подписанные межгосударственны документь приоритетные направления научно-культурного сотрудничества
двух стран, (РТ и КНР) в годы независимости и оцениваются положительные результаты плодотворного сотрудничества. Традиционно, таджикские и китайские руководители со своими долгосрочными целями наладили сотрудничества, что поэтапно будут достигать значительных результатов. Они реализовывают свои масштабные научные проекты, создают новые рабочие места и внедряют ведущую технологию.
Богатые природные ресурсы и высококвалифицированные рабочие силы в Таджикистане, в сплочѐнности с огромным потенциалом капиталовложения Китайской
Народной Республики в нашей стране, создадут благоприятные условия для плодотворного сотрудничества. В целом, распространение сотрудничества с Китаем для раз71
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вития образования и науки, а также культуры страны способствует и станет фактором
превращения Таджикистан из аграрной страны в развитую индустриальную страну.
Это, в свою очередь, приведѐт к повышению уровня жизни населения страны.
Ключевые слова: Конфуций, культура, отношения, Таджикистан, Китай,
сотрудничество, проект, транспорт, автомагистраль, инвестиции в экономику,
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COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN THE FIELD OF EDUCATION AND SCIENCE
The article is devoted to the consideration of interstate scientific and cultural relations
and training between the Republic of Tajikistan and the People's Republic of China at the present stage. The article analyzes the signed interstate documents, the priority areas of scientific
and cultural cooperation between the two countries (RT and PRC) during the years of independence and evaluates the positive results of fruitful cooperation. Traditionally, Tajik and
Chinese leaders with their long-term goals have established cooperation, which will gradually
achieve significant results. They implement their large-scale research projects, create new jobs
and introduce leading technology. The rich natural resources and highly skilled workforce in
Tajikistan, in unity with the huge potential for investment of the People's Republic of China in
our country, will create favorable conditions for fruitful cooperation. In general, the expansion of cooperation with China for the development of education and science, as well as the
country's culture, contributes and will become a factor in the transformation of Tajikistan
from an agrarian country into a developed industrial country. This, in turn, will lead to an increase in the standard of living of the country's population.
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МУНОСИБАТҲОИ МУОСИРИ ТОҶИКИСТОНУ ҚАЗОҚИСТОН ВА
ДУРНАМОИ РУШДИ ОН
Мирзоев Ҳ.Т.
Қозиева Ҳ.П.,
омўзгорони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Ҷумҳурии Қазоқистон дар минтақаи Осиѐи Марказӣ ҳамчун кишвари пешрафта ба
ҳисоб рафта, дорои аҳамияти иқтисодӣ, сиѐсӣ ва амниятӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон
мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони соҳибистиқлол шуданаш дар ҳалқаи сиѐсати
хориҷии худ Ҷумҳурии Қазоқистонро ҳамчун шарики боэътимод қабул кардааст, зеро
ин кишвар яке аз давлатҳое буд, ки истиқлолияти давлатии моро пазируфта,
муносибати дипломатии худро ба роҳ монд. Баъди ба расмият шинохтани истиқлоли
якдигар, ҳар ду кишвар ҳамкориҳои худро тақрибан дар ҳамаи соҳаҳо ба роҳ монданд.
Бо дарѐфти истиқлолияти сиѐсӣ ба Тоҷикистон лозим буд, ки барои ѐфтани мақом
ва мавқеи худ дар давраи мураккаби таърихӣ талош намояд. Зеро, Тоҷикистон аз
нигоҳи ҷуғрофӣ дар бунбасти коммуникатсионӣ қарор дошт ва ин омил аз кишвари мо
тақозо менамуд, то ҳамкорӣ ва муносибатҳоро бо кишварҳои дуру наздик, махсусан бо
кишварҳои ҳамсоя барқарор намояд.
Ҷумҳурии Қазоқистон кишварест, ки бо давлати мо пайванди таърихӣ, маънавӣ ва
динӣ дорад. Инчунин, бояд қайд кард, ки Қазоқистон ва Тоҷикистон тӯли 70-сол дар
ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ қарор доштанд [18, с. 65-69].
Илова ба ин, раванди инкишофи робитаҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Қазоқистон
хеле муҳимманд, чунки:

Қазоқистон дорои модели муваффақи берун баромадан аз буҳрони
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад;

Дар Қазоқистон ислоҳоти сохторӣ муваффақона амалӣ гардидааст;

Сохтори сиѐсӣ ва иқтисодии Тоҷикистон ва Қазоқистон тақрибан
монанд буда, имконияти ҳамкорӣ дар ҳама соҳаҳо мавҷуд мебошад;

Ҳар ду кишвар ба молу маҳсулоти якдигар эҳтиѐҷу зарурат доранд;
Робитаҳои дипломатии Тоҷикистону Қазоқистон 7-уми январи соли 1993 барқарор
гардидааст. Аз оғози робитаҳои дипломатӣ ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои сиѐсӣ,
иқтисодиву иҷтимоӣ, илмӣ-техникӣ ва маънавӣ-фарҳангӣ ҷараѐн гирифтанд. 13-уми
январи соли 1993 Сарвари давлат, Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Алмаатои Ҷумҳурии
Қазоқистон сафар намуданд. Дар рафти ин сафар “Аҳднома оид ба асосҳои муносибат
миѐни Тоҷикистон ва Қазоқистон” баста шуд. Дар ин санад самтҳои асосии робитаҳои
давлатҳо, истиқлолияти миллӣ, баробарӣ, дахолат накардан ба корҳои дохилии
якдигар, кӯшиши барқарор кардани ҳамкориҳо дар соҳаҳои гуногун ишора шудаанд.
Инчунин дар рафти ин сафар байни ду ҳукумат “Аҳднома оид ба асосҳои ҳамкории
иқтисодӣ-тиҷоратӣ” ба имзо расонида шуд [14, с. 115].
Муносибатҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон дар
ибтидои асри ХХI бо таъсири воқеаҳои замони муосир тафовути зиѐд доранд, ки саъю
кӯшиши дуҷониба ба пешрафти ҳамкориҳо мусоидат менамояд. Ҳамчунин таҳкурсии
шартномаҳо, ки имрӯзҳо ба 75 адад расидаанд, комилан тамоми соҳаҳои муносибати
дуҷонибаи байни кишварҳоро фаро мегиранд [13, с. 548].
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Соҳаи иқтисод: Самтҳои асосии ҳамкориҳои иқтисодии Тоҷикистону
Қазоқистонро саноати истихроҷи маъдан, металлҳои ранга, саноати сабук, кишоварзӣ,
обу энергетика, нақлиѐт ва коммуникатсия ташкил медиҳанд.
Аз Тоҷикистон ба Қазоқистон неруи барқ, пахта, аллюминий, меваю сабзавот ва
маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ интиқол дода мешавад. Дар навбати худ Тоҷикистон
қисмати зиѐди маводи ғаллагӣ, сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ, металл ва нуриҳои
минералиро аз Қазоқистон ворид мекунад [6, с. 59]. Инкишофи ҳамкориҳои иқтисодӣ тиҷоратӣ хусусияти мусбатро доро буда, ҳамасола дар ҳоли рушд мебошад. Маълумоти
оморӣ далели рушди босуръати гардиши моли байни кишварҳоро бори дигар тасдиқ
мекунад, ки:
 ҳаҷми он дар соли 2002 ба 75,7 млн. доллари ИМА;
 дар соли 2003 ба 100,4 млн. доллари ИМА;
 дар соли 2004 ба 139,4 млн. доллари ИМА;
 дар соли 2005 ба 160 млн. доллари ИМА;
 дар соли 2006 ба 315 млн. доллари ИМА.
Агар дар соли 1992 табодули мол байни кишварҳо 27,6 млн. доллари амрикоиро
ташкил медод, пас соли 2010 ин нишондод ба 347,3 млн. доллари амрикоӣ расид [5].
Гардиши молу маҳсулот дар соли 2016 ба 3,9 млн. доллари амрикої баробар буд.

Расми 1. Ҷараѐни содирот ва воридоти Тоҷикистон дар солҳои 2010-2016
(URL://htpp/www/stat/tj)
Харидорони асосии маҳсулоти Тоҷикистон дар соли 2016:
1.
Туркия-22%;
2.
Қазоқистон-22%;
3.
Швейтсария-11%;
4.
Афғонистон-8%;
5.
Россия-6%;
6.
Хитой-5% ва дигар давлатҳо 26% [5].
25 марти соли 2004 дар шаҳри Алмаато бизнес форуми тоҷику қазоқ бо иштироки
бархе аз вазирони ду кишвар доир гардид. Дар ҷараѐни форум байни корхонаҳои ду
кишвар алоқаҳои бевосита барқарор гардида, ба 27 лоиҳаи сармоягузорӣ, таваҷҷуҳи
дуҷониба зоҳир гашт [11, с. 22].
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Дар ин давра шумораи зиѐди коршиносони моли ширкатҳои Қазоқистон, аз
қабили АО “Инвестиционный Фонд Казахстана”, АО “Банк Развития Казахстана”, АО
“Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и
инвестиции”, АО “Туран-Алем Банк”, АО “Казкоммерцбанк” аз Тоҷикистон дидан
намуданд. Натиҷаи ин сафари корӣ боиси мустаҳкам гардидани ҳамкориҳои байни
бонкӣ ва рушди сармоягузорӣ гардид. АО “Туран-Алем Банк” моҳи августи соли 2005
намояндагии худро дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ намуд. АО “Инвестиционный Фонд
Казахстана” имкониятҳои сармоягузории васоити молиро ба иқтисодиѐти Тоҷикистон
тадриҷан вусъат бахшида истодааст. Натиҷаи арзишманди фаъолияти онҳоро афзоиши
босуръати сармоягузории мустақим ташкил дода, ҳаҷми он то соли 2006 ба беш аз 100
миллион доллари амрикоӣ расид [3, с. 6].
Фарҳангӣ-гуманитарӣ: Муносибатҳо ва ҳамкориҳои Тоҷикистону Қазоқистон дар
соҳаҳои фарҳангию гуманитарӣ хуб ба роҳ монда шудааст. Ҳайатҳои ҳар ду давлат дар
чорабиниҳое, ки дар соҳаҳои фарҳангию гуманитарӣ ва илму техника баргузор
мегарданд, ширкат меварзанд. Аз солҳои барқарор намудани робитаҳои дипломатӣ то
инҷониб байни ин ду кишвар чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ баргузор гардиданд, ба
монанди:
 Моҳи августи соли 2007 дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон рӯзҳои
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ярмаркаи маҳсулоти кишоварзӣ гузаронида шуд;
 Аз 21 то 24-уми октябри соли 2008 Рӯзҳои фарҳанги Ҷумҳурии Қазоқистон дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид;
 Моҳи декабри соли 2007 дар боғи “Дӯстии халқҳо”-и шаҳри Душанбе
Муҷассамаи 35-афсари қазоқистонӣ, ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар сарҳади
Тоҷикистону Афғонистон ҷони худро аз даст додаанд, кушода шуд [15.60].
 7-уми сенябри соли 2019 дар бинои Сафорати Тоҷикистон дар Нур-Султон ба
муносибати 28-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. Дар чорабинӣ муовини вазири корҳои хориҷии
Қазоқистон М. Сиздиков, роҳбарони воҳидҳои сохтории Вазорати корҳои хориҷӣ,
роҳбарони намояндагиҳои дипломатии кишварҳои Осиѐи Марказӣ ва созмонҳои
байналмилалӣ, ки дар Нур-Султон қарор доранд, олимон, ходимони фарҳанг ва санъат,
рӯзноманигорон, инчунин шаҳрвандон ва донишҷӯѐни тоҷики муқими Қазоқистон
иштирок намуданд. Дар чорабинии ҷашнӣ инчунин ҳайатҳои кории мақомоти давлатӣ
ва созмонҳои ҷамъиятии кишвар таҳти сарварии муовини вазири адлия Ш. Нодирӣ,
директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Д.
Қодирзода ва раиси Иттифоқи нависандагони кишвар Н. Қосим, ки дар доираи
сафарҳои хизматӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон қарор доштанд, ширкат варзиданд [11].
Барои боз ҳам мустаҳкам кардани ҳамкориҳо ва амалӣ намудани барномаҳои
омӯзишӣ ҳар сол аз тарафи Қазоқистон барои донишҷӯѐн бурсияҳо ҷудо карда
мешаванд. Инчунин, дар доираи барномаҳои мухталиф донишҷӯѐни Қазоқистон ба
ҷумҳурии мо омада, дар донишгоҳҳо ҳар гуна конфронсҳо ташкил мекунанд ва
донишҷуѐни мо низ дар навбати худ ба онҷо сафар намуда, аз рӯи барномаҳои
бакалаврият ва магистратура таҳсил менамоянд.
Сиѐсию амниятӣ: Ҳамкориҳои ҳарбӣ - фаъолияти якҷояи кишварҳо ва дигар
субъектонро дар бар мегирад. Он робитаҳои дӯстонаи кишварҳоро дар самти ҳарбӣ
ташкил карда, ба мақсади ҳадафҳои мудофиявӣ равона гардидааст.
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Хатари асосие, ки ба амнияти давлатҳои Осиѐи Марказӣ таҳдид дорад ин
вазъияти мураккаби низомии Афғонистон мебошад. Тоҷикистон бо дарназардошти
ҳамсарҳад будан бо ин кишвар ҳар лаҳза хатари нооромии он ба амнияти кишварҳои
Осиѐи Марказӣ, пеш аз ҳама ба Тоҷикистон таҳдид мекунад. Тибқи маълумоти мавҷуда,
баъд аз соли 2014 дар ҳудуди Афғонистон аз 6,0 то 13,6 ҳазор хизматчиѐни ҳарбии
хориҷӣ боқӣ мондаанд, ки ин шумора бе шубҳа ба таври комил бо гурӯҳҳои мухталифи
экстремистӣ мубориза бурда наметавонанд.
Ба хотири таҳкими амният ҳар гуна машқҳо дар ҳудуди Тоҷикистон таҳти унвони
“Норак-Зидди террор-2009” дар машқгоҳи Фахробод, 30 км дуртар аз шаҳри Душанбе
ва дар машқгоҳи Матбулақи Қазокистон таҳти унвони “Вазифаи сулҳхоҳона-2010”
баргузор гардидаанд. Ин амалҳо бевосита барои таҳкими робитаҳо миѐни Тоҷикистону
Қазоқистон ва дигар кишварҳо мусоидат карда, дар самти таъмини амнияти минтақавӣ
таъсири худро мегузорад [17].
Муносибатҳои бисѐрҷонибаи Тоҷикистон ва Қазоқистон
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳои бисѐрҷонибаи худро бо созмонҳои минтақавию
байналмилалӣ ба роҳ монда, яке аз самтҳои сиѐсати хориҷии худ меҳисобад. Ин
созмонҳоро яке аз воситаҳои муборизаи дастаҷамъона бо хатарҳои глобалии замони
муосир, ҳаллу фасли мушкилиҳо дар робитаҳои байнидавлатӣ ва воситаи таҳкими
амнияту субот мешуморад.
Бо мақсади якдигарфаҳмию мустаҳкам намудани ҳамкориҳо Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон муносибатҳои худро дар доираи созмонҳои
минтақавию байналмилалӣ аз қабили Созмони милали муттаҳид, Иттиҳоди давлатҳои
мустақил, Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, Ҷомеаи иқтисодии АвруОсиѐ ва
Созмони ҳамкории Шанхай ба роҳ мондаанд.
Самтҳои асосии муносибатҳои ду кишварро дар доираи ин созмонҳо ба бахшҳои
зерин метавон ҷудо кард:
 Тиҷоратӣ-иқтисодӣ;
 Ҳарбӣ-сиѐсӣ ва амниятӣ;
 Илмӣ-фарҳангӣ.
Ба роҳ мондани робитаҳои дуҷониба ва бисѐрҷонибаи кишварҳо дар соҳаҳои
номбаршуда имконият медиҳанд, то ки ин кишварҳо бештар ба ҳадафҳо ва мақсадҳои
худ расанд.
Дар низоми муносибатҳои байнидавлатии Тоҷикистон бо давлатҳои минтақа ва
ҳамсоя аз ҷумла Қазоқистон мақоми авлавиятнокро касб намудааст. Чи тавре, ки дар
Консепсияи сиѐсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ қайд гардидааст: “Умумияти
ҳадафҳо ва вазифаҳое, ки дар назди кишварҳои Осиѐи Марказӣ қарор доранд, зарурати
рушду тавсеаи муносибатҳоро бо кишварҳои Қазоқистон, Туркманистон ва
Қирғизистон бар пояи эътимод, дӯстӣ ва ҳамкории судманд тақозо менамояд” [7].
Яке аз созмонҳои хусусияти ҳамгироидошта дар минтақаи Осиѐи Марказӣ ин
Созмони ҳамкории Шанхай (СҲШ) мебошад.
Шомил шудани кишварҳои Осиѐи Марказӣ ба ин созмон, ҳамчун аксуламал ба
ситезаҷӯиҳо дар ҷаҳони муосир ба ҳисоб меравад, ки кишварҳои минтақа баъд аз
эълони истиқлолият бо он рӯ ба рӯ шудаанд.
Кишварҳои аъзои СҲШ дар назди худ ҳалли чунин масъалаҳоро аввалиндараҷа
мешуморанд:
76

Институти Осиё ва Аврупо №1, (3) 2020

Таъсиси механизми ҳамкорӣ дар самти таъмини амният дар ноҳияҳои
сарҳадӣ, мутобиқ гардонидани қувваи умумӣ дар самти мубориза бар зидди терроризм,
ҷудоихоҳӣ ва тундгароӣ;

Ба роҳ мондани ҳамкорӣ дар соҳаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ;

Ба роҳ мондани ҳамкориҳои иқтисодӣ;

Таъсиси механизми ҳалли ихтилофҳо миѐни кишварҳои иштирокчии
созмон.
Ҳамкориҳои тиҷоратӣ-иқтисодии Тоҷикистону Қазоқистон аз ибтидои таъсиси
созмон мунтазам ба роҳ монда шудааст. Масалан, соли 2008 савдои хориҷии
Тоҷикистон 3 млрд. 269 млн. долларро ташкил мекард. Дар самти кишварҳои СҲШ
бошад, ин нишондод ба 1 млрд. 569 млн. доллар баробар буда, байни Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Қазоқистон 9,8 млн. долларро ташкил медод, (нисбат ба соли 2000, 4,1
млн. доллар зиѐд гардид, ки 5,7 млн. долларро ташкил медод). Нишондоди мазкур сол
то сол афзуда, соли 2014 ба 177,7 млн. доллар баробар гардид, ки он назар ба соли 2008,
167,9 млн. доллар зиѐд аст [1].
Саҳми кишварҳои аъзои СҲШ дар тиҷорати хориҷиии Ҷумҳурии Тоҷикистон
назаррас буда, миѐни онҳо Қазоқистон ҷойи намоѐнро ишғол менамояд.

Соли 2013 саҳми умумии кишварҳои СҲШ дар тиҷорати хориҷии Тоҷикистон
тақрибан 50% ташкил дода, ин таносуб дар самти мубодилаи мол байни ин ду кишвар
содирот мутаносибан - 26,4%, воридот - 56,2 %-ро дар бар мегирад. Инчунин соли 2013
саҳми умумии Қазоқистон дар савдои хориҷии Тоҷикистон миѐни кишварҳои СҲШ ба
43,1 % баробар буда, мутаносибан содирот 27,9 ва воридот 15,2 %-ро ташкил менамуд
[4].
Ҳаҷми умуми мубодилаи тиҷорати хориҷӣ миѐни кишварҳои аъзои СҲШ дар соли
2013, 150 млрд. долларро ташкил дода, ин таносуб миѐни Тоҷикистон ва Қазоқистон ба
711,288 млн. доллари амрикоӣ баробар буд, ки таносуби содирот – 85,531 млн. доллар
ва воридот бошад – 625,757 млн. долларро ташкил мекард [12].
Бо вуҷуди фаъолияти мунтазам инкишофѐбанда дар созмон ҷиҳатҳои манфӣ низ
вуҷуд доранд:
 афзоиши номутаносиби иқтисоди кишварҳои Осиѐи Марказӣ;
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 шиддат гирифтани мушкилоти обӣ-экологӣ ва иҷтимоӣ;
 таъсири манфии бунѐдгароии исломӣ дар минтақа, бахусус ДИИШ;
 мавҷуд будани мушкилоти сарҳадӣ миѐни кишварҳо.
Пешниҳодҳо:

Иштироки фаъоли кишварҳо дар се лоиҳа (СҲШ, Иттиҳоди
иқтисодии АвруОсиѐ, Камарбанди иқтисодии Роҳи Абрешим) ба кишварҳо
имкони рақобатпазириро дар самти ҳамлу нақл, энергетикӣ ва тиҷоратӣиқтисодӣ фароҳам меорад;

Таъсиси Фонди рушд ва Бонки рушди СҲШ ба хотири дастгирии
ҳамаҷонибаи рушди иқтисодии кишварҳои аъзои созмон.
Созмони дигаре, ки фарогирандаи робитаҳои гуногунсамтаи Тоҷикистон ва
Қазоқистон ба ҳисоб меравад - Иттиҳоди давлатҳои мустақил мебошад. Тоҷикистон ва
Қазоқистон аз марҳилаи аввали таъсисѐбии ин созмон узви комилҳуқуқи он буда, усул
ва санадҳои онро эътироф мекунанд. Бояд таъкид кард, ки Тоҷикистон дар доираи
ИДМ тақрибан 2 ҳазор санад ба имзо расонидааст, ки шумораи умумии он то имрӯз ба
3 ҳазор расидааст.
Имрӯз Тоҷикистон ва Қазоқистон тақрибан дар доираи тамоми сохторҳои ИДМ
ҳамкорӣ менамоянд. Дар самти ҳамкориҳои фарҳангӣ, Шӯро оид ба ҳамкориҳои
фарҳангии кишварҳои иштирокчии ин созмон, ки дар асоси Созишнома дар бораи
таъсиси Шӯрои ҳамкориҳои фарҳангии кишварҳои ИДМ аз 26-уми майи соли 1995
сарони ҳукуматҳои 12 кишвар бо мақсади мусоидат ба рушди ҳамкориҳои фарҳангӣ
байни кишварҳо таъсис ѐфтааст, фаъолият мекунанд [2.51].
Дар доираи ин барномаи ИДМ робитаҳои Тоҷикистон ва Қазоқистон ба таври
фаъол ба роҳ монда шуда, 15-уми июни соли 2012 шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон
ва соли 2015 шаҳри Кулоби Ҷумҳурии Тоҷикистон пойтахти фарҳангии ИДМ эълон
гардидаанд [18].
Дар раванди фаъолияти созмони ИДМ мушкилотҳо низ мавҷуданд, ки онҳоро
метавон дар нуқтаҳои зерин иброз кард:
 Мавҷуд набудани механизми татбиқи меъѐрҳои дар доираи созмон қабулгардида;
 Ба тасвиб нарасидани санадҳои қабулгардида аз ҷониби давлатҳои аъзои созмон;
 Мавҷуд набудани возеҳияти мавқеи сиѐсӣ-ҳуқуқии созмон. Ҳарчанд таъсиси
ИДМ дар мохи декабри 1991 эълон шуда буд, аммо то ҳол раванди шаклгирии он анҷом
наѐфтааст;
Мушкилиҳои номбурда бевосита ба сатҳи рушди ҳамкориҳои тиҷоратӣ-иқтисодӣ,
сиѐсӣ ва иҷтимоии аъзоѐни созмон бахусус Тоҷикистон ва Қазоқистон таъсири манфии
худро мерасонад.
Пешниҳодҳо:

Фароҳам овардани мавқеи умумии сиѐсӣ-ҳуқуқӣ дар доираи созмон;

Таъсиси механизми назораткунанда дар самти иҷроиши санадҳои
дар доираи созмон қабулгардида, дар мисоли – Шӯрои назоратии ИДМ.
Ҳамкориҳои ҳарбӣ - фаъолияти якҷояи кишварҳо ва дигар субъектонро дарбар
мегирад. Он робитаҳои дӯстонаи кишварҳоро дар самти ҳарбӣ ташкил карда, ба
мақсади ҳадафҳои мудофиавӣ равона гардидааст.
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Ҳарду кишвар иштироки худро дар созмонҳои минтақавӣ ба хотири таъмини
манфиатҳои миллӣ ба роҳ мондаанд. Аз ин рӯ, узвияти кишварҳо дар СААД аз омилҳои
муҳимми таъмини амнияти кишвар ва ҳифзи субот дар минтақа ба ҳисоб меравад.
Дар доираи СААД Қувваҳои дастаҷамъии зудамал, Қувваҳои сулҳофар, Қувваҳои
дастаҷамъии зудамали кишварҳои Осиѐи Марказӣ, Қувваҳои ҳавоии дастаҷамъӣ
фаъолият карда, дар раванди фаъолияти дастаҷамъонаи онҳо Тоҷикистон ва
Қазоқистон ҳамкории худро ба роҳ мемонанд.
Дурнамои ҳамкориҳо. Аз оғози ҳамкориҳои дуҷониба ва бисѐрҷонибаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон то ҳол натиҷаҳои назаррас мушоҳида мешавад.
Сарвари давлат дар робита ба ин изҳор намуданд, ки мо наслҳои нави ин минтақа
имкон дорем ва инчунин вазифадорем, ки тағйироти бунѐди муносибатҳои
байналхалқии асри ХХI ва инкишофи робитаҳои Тоҷикистону Қазоқистонро дар арсаи
ҷаҳонӣ боло барем.
Қазоқистон ба таклифи Тоҷикистон дар бораи иштирок дар азхудкунии
самараноки захираҳои обӣ, аз ҷумла дар доираи консорсиуми байналмилалӣ оид ба
анҷом додани сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун таваҷҷуҳи махсус дорад. Дар
ҷараѐни муносибатҳои дуҷониба имконияти иштироки ин давлат дар сохтмони
нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар дарѐи Зарафшон ва як қатор нерӯгоҳҳои хурд дар назар аст.
Хулоса. Муносибати ду кишвар ба пешрафти минбаъда нигаронида шудааст ва
рушди ҳамкорӣ дар ҳама самтҳо, бахусус дар соҳаи тиҷорат ва иқтисодиѐт ба назар
мерасад. Ҳамкориҳои Тоҷикистону Қазоқистон ба таҳкими рӯҳияи дӯстӣ ва саҳмгузорӣ,
шарикии стратегӣ, ҳамсоягӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ, ки ин ба муҳити минтақавӣ таъсири
мусбат мерасонад, мусоидат хоҳад кард.
Бояд ѐдовар шуд, ки новобаста аз хуб ба роҳ мондани муносибатҳо, бояд самтҳои
афзалиятноки муносибатҳои тарафҳо барои рушди ҳамкории ҷонибҳо ва афзоиши
мунтазами нишондиҳандаҳои гардиши ду кишвар муайян гарданд.
Барои беҳтар намудани муносибатҳо ва сатҳи ҳамкориҳо бо Қазоқистон тавсияҳои
зерин пешкаш мешаванд:
1. Дар соҳаи амният ин барпо гаштани сулҳ дар Афғонистон аввалиндараҷа
мебошад. Чунки гурӯҳҳои террористие, ки дар онҷо мавҷуданд, ҳар лаҳза метавонанд
ба давлатҳои ҳамсоя ворид гарданд, ки мисоли ин - ҳодисае, ки рӯзи 6-уми ноябр дар
бунгоҳи сарҳадии “Ишқобод” рӯй дод, шуда метавонад;
2. Дар соҳаи маориф бошад ин ба роҳ мондани барномаҳои нав оиди ивази
талабагон ва донишҷӯѐн байни Тоҷикистон ва Қазокистон;
3. Инкишофи робитаҳои дуҷониба дар дарѐфти захираҳои зеризаминӣ ва коркарди
онҳо;
4. Рушди ҳамкориҳо дар соҳаи экологӣ ва заҳролудшавии муҳити зист;
5. Инкишофи соҳаи туризм;
6. Такмил додани ҳамкориҳо дар соҳаи нақлиѐт ва коммуникатсия;
7. Ташкили ҳамкорӣ дар соҳаи ҳалли мушкилоти муҳоҷирати меҳнатӣ;
8. Иштироки фаъоли Тоҷикистон ва Қазоқистон дар се лоиҳа (СҲШ, Иттиҳоди
иқтисодии АвруОсиѐ, Камарбанди иқтисодии Роҳи Абрешим) ба кишварҳо имкони
рақобатпазириро дар самти ҳамлу нақл, энергетикӣ ва тиҷоратӣ-иқтисодӣ фароҳам
меорад;
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9. Маблағгузорӣ барои рушди истеҳсолоти якҷоя дар сатҳи байниҳукуматӣ, бо
иштироки намояндагони бизнеси хурду миѐна ва инчунин рушди бизнеси
коммуникатсионӣ.
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МУНОСИБАТҲОИ МУОСИРИ ТОҶИКИСТОНУ ҚАЗОҚИСТОН
ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН
Мақола ба мавзӯи муносибатҳои дуҷониба ва бисѐрҷонибаи Тоҷикистону
Қазоқистон дар шароити муосир бахшида шудааст. Ҷумҳурии Қазоқистон кишварест,
ки бо давлати мо пайванди таърихӣ, маънавӣ ва динӣ дорад. Инчунин бояд кайд кард,
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ки Қазоқистон ва Тоҷикистон тӯли 70-сол дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ қарор
доштанд. Робитаҳои дипломатии Тоҷикистону Қазоқистон 7-уми январи соли 1993
барқарор гардидааст. Аз оғози робитаҳои дипломатӣ ҳамкориҳои дуҷониба дар
соҳаҳои сиѐсӣ, иқтисодиву иҷтимои, илмӣ-техникӣ ва маънавӣ-фарҳангӣ ҷараѐн
гирифтанд.
Муносибатҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қазоқистон дар
ибтидои асри ХХI бо таъсири воқеаҳои замони муосир тафовути зиѐд доранд, ки саъю
кӯшиши дуҷониба ба пешрафти ҳамкориҳо мусоидат менамояд. Ҳамчунин таҳкурсии
шартномаҳо, ки имрӯзҳо ба 75 адад расидаанд ва комилан тамоми соҳаҳои муносибати
дуҷонибаи байни кишварҳоро фаро мегиранд. Таҳлили ҳамкориҳо дар соҳаҳои иқтисод,
ҳарбӣ-сиѐсӣ ва фарҳангию гуманитарӣ анҷом ѐфтааст. Дар ҷамъбасти мақола тавсияҳо
барои рушди ҳамкорҳо дар соҳаҳои иқтисод, ҳарбӣ-сиѐсӣ ва фарҳангию гуманитарӣ
оварда шудаанд.
Калидвожањо: Қазоқистон, ҳамкорӣ, созишнома, илм, фарњанг, робита, таълим,
минтаќа, шарики стратегӣ, Осиѐи Марказӣ, наќлиѐт, минтаќа, рӯзњои фарњангї,
некуњамсоягї, тањќиќот.
Маълумот дар бораи муаллифон: Мирзоев Њ.Т., ассистенти кафедраи
муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Суроға: Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рӯдакӣ 17, Тел. 933.60.94.94, Поч. эл:
Diplomat.tj94@mail.ru.
Ќозиева Х.П., донишҷӯи курси 4, факултаи муносибатҳои байналмилалии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиѐбони
Буниҳисорак 205. Тел: 92.807.88.44, Поч. Эл.: qozievahumairo@gmail.com.
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ТАДЖИКИСТАНА И КАЗАХСТАНА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Статья посвящена двусторонним и многосторонним взаимоотношениям Таджикистана и Казахстана в современных условиях. Республика Казахстан - это страна, которая имеет исторические, духовные и религиозные отношения с нашим государством.
Следует также отметить, что Казахстан и Таджикистан входили в состав Советского
Союза в течение 70 лет. Дипломатические отношения между Таджикистаном и Казахстаном были установлены 7 января 1993 года. С момента установления дипломатических отношений двустороннее сотрудничество осуществляется в политической, экономической, социальной, научно-технической, духовной и культурной сферах.
Двусторонние отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан в начале XXI века в значительной степени зависят от развития современного мира,
способствующего двустороннему сотрудничеству. Проанализированы экономические,
военно-политические, культурно-гуманитарные сферы сотрудничества. В заключении
приведены рекомендации по развитию сотрудничества в экономической, военнополитической, культурной и гуманитарной сферах.
Ключевые слова: Казахстан, сотрудничество, военно-политические отношение,
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MODERN RELATIONSHIP OF TAJIKISTAN AND KAZAKHSTAN
AND PROSPECTS FOR THEIR DEVELOPMENT
The article is devoted to bilateral and multilateral relations between Tajikistan and Kazakhstan in modern conditions. The Republic of Kazakhstan is a country that has historical,
spiritual and religious relations with our state. It should also be noted that Kazakhstan and
Tajikistan have been members of the Soviet Union for 70 years. Diplomatic relations between
Tajikistan and Kazakhstan were established on January 7, 1993. Since the establishment of
diplomatic relations, bilateral cooperation has been carried out in the political, economic, social, scientific, technical, spiritual and cultural spheres.
Bilateral relations between the Republic of Tajikistan and the Republic of Kazakhstan at
the beginning of the XXI century depend to a large extent on the development of the modern
world that promotes bilateral cooperation. The economic, military-political, cultural and humanitarian spheres of cooperation are analyzed. The conclusion provides recommendations
on the development of cooperation in the economic, military-political, cultural and humanitarian spheres.
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РОБИТАҲОИ ГУНОГУНСАМТАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО ЯПОНИЯ:
САТҲ ВА ДУРНАМОИ ҲАМКОРИҲО.
Файзуллоева Н.Н.,
магистри бахши дуюми
Институти омӯзиши масъалаҳои
давлатҳои Осиѐ ва Аврупои
АМИТ
Ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд миѐни кишварҳо ва ниҳодҳои хислати
гуногундошта яке аз шартҳои рушди пайвастани ҳар як кишвар бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ба
шумор меравад. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз замони истиқлолияти худро ба даст
овардан аз ин қоида берун набуда, ҳамеша кушиш ба харҷ медиҳад, то бо давлатҳои
гуногун ба воситаи ҳамкориҳои дуҷониба, ҳамчунин бо ниҳодҳою созмонҳои
минтақавию байналхалқии хислати гуногундошта дар шакли муносибатҳои
бисѐрҷониба бо ташаббусу ибтикорот, ҳамкориҳои хуберо, ки ҷавобгўй ба манфиатҳои
тарафайн бошад ба роҳ монад. Сиѐсати пешгирифтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон далели он
аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад бо кишварҳои гуногун бидуни мамоният
ҳамкориҳои дуҷонибаю гуногунҷанбаро ба роҳ монад. Япония кишваре мебошад ки, аз
ҷиҳати илму техника ва технология рушд ѐфтааст ва Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин
кишвар муносибатҳои хуберо ба роҳ мондааст. Япония яке аз аввалин кишварҳои
Шарқи Дур мебошад, ки истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 28 декабри
соли 1991 эътироф намуд. Муносибатҳои дипломатӣ миѐни ду кишвар 2 феврали соли
1992 барқарор гардиданд [1, с. -56].
Барои тақвият додани рушди соҳаҳои гуногун бо Япония Ҷумҳурии Тоҷикистон
пайваста кӯшиш намуда, ҳамкориҳои худро бо ин кишвар ҳамавақт ба таври мувозинат
нигоҳ медорад. Муносибатҳо миѐни ин ду кишвар дар даврони истиқлолият оғоз
гардида, заминаи шартномавӣ - ҳуқуқии ду кишварро зиѐда аз 30 созишномаҳои
байниҳукуматӣ ташкил медиҳад. Дар тӯли муносибатҳои дуҷониба, бо мақсади таҳкими
ҳамкориҳои судманд, сафарҳои муштараки ҳайатҳои сатҳи баланд ва олӣ барпо
гардиданд. Ҷиҳати таҳкими ҳамкориҳои гуногунҷанба бо Осиѐи Марказӣ ва
Тоҷикистон бахусус, ба даст овардани сулҳу субот ва амнияти минтақавӣ, ҷоннок
намудани муносибатҳои тиҷоратӣ-иқтисодӣ мебошад.
Хусусиятҳои геосиѐсию геоиқтисодии таҳаввулоти ҷаҳони имрӯза тақозо
мекунанд, ки ин афзалиятҳо пайваста мавриди бозбинӣ қарор дода шаванд. Онҳо бо
дарназардошти сатҳ ва муҳтавои муносибатҳои мутақобилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
давлатҳои алоҳида ѐ гурӯҳи давлатҳо, созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, инчунин
бино ба ниѐзҳои манфиатҳои милливу давлатӣ метавонанд тағйир пазиранд [7, №332].
Дар ин самт баъди истиқрори муносибатҳо бо Ҷумҳурии Япония, Ҷумҳурии Тоҷикистон
пайваста саъйю кушиш менамояд, ки муносибатҳояшро бо ин кишвар боло бурда,
онҳоро ба сатҳи нав ба нав расонад.
Дар шароити босуръати ҷаҳонишавӣ ва тавсеаи рӯзафзуни равандҳои ҳамгироии
сиѐсиву иқтисодӣ дар арсаи ҷаҳон, Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозишавиҳои
ҳамкориҳои бисѐрҷониба бо созмонҳову ниҳодҳои минтақавию байналмилалиро аз
самтҳои афзалиятноки сиѐсати хориҷии худ мешуморад [8, №332].
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ин гуна созмону ниҳодҳоро воситаи муҳимми муборизаи
дастаҷамъона бо хатарҳои глобалии замони муосир, мушкилот дар низоми
муносибатҳои байналмилалӣ ва василаи муассири таҳкими амнияту суботи ҷаҳонӣ
медонад.
Дар ин замина муносибот бо Созмони милали муттаҳид, Созмони амният ва
ҳамкорӣ дар Аврупо, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Созмони ҳамкориҳои Шанхай,
Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, Созмони ҳамкории исломӣ, Созмони
ҳамкории иқтисодӣ, Машварату ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиѐ ва ниҳодҳои
байналмилалии молиявӣ афзалият доранд [10].
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо Япония дар доираи созмонҳои зиѐди молиявию
хусусияти тиҷоратӣ ва сиѐсидошта, аз қабили СММ, СУТ ва дигар ниҳодҳои
байналмилалию минтақавӣ ҳамкории худро ба роҳ мондааст.
Дар шароити ҳозира рушди кишвар ва муносиботи ҳамаҷониба бо кишварҳои
гуногун бидуни сиѐсати хориҷӣ ва дипломатияи нарм вуҷуд дошта наметавонад. Аз ин
ру Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сиѐсати хориҷию дохилӣ ва дипломатия таваҷҷуҳи махсус
зоҳир менамояд. Баъди ба даст овардани истиқлолияти сиѐсӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон
сиѐсати “дарҳои боз”-ро эълон намуд.
Бо даъвати Ҳукумати Япония аз 14 то 18 майи соли 2001 сафари кории Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Япония сурат гирифт. Зимни сафари мазкур гуфтушунидҳои
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Император Акихито ва Сарвазири мамлакат
Дзюнитиро Коидзуми ба вуқӯъ пайвастанд. Дар натиҷаи сафар Баѐнияи муштарак оид
ба дӯстӣ ва ҳамкорӣ миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Япония ба имзо расид. 15-16 январи соли 2002 сафари намояндаи махсуси Сарвазири Япония, узви Палатаи мушовирони
Япония ҷаноби Мунэо Судзуки ба Тоҷикистон анҷом ѐфт [2, с. 36].
Рушд ва пешрафти муносибатҳои дуҷониба пас аз сафари Эмомалӣ Раҳмон ба
Япония моҳи декабри соли 2007 далели он аст, ки изҳори қаноатмандӣ намуданд ва
ҳамақида буданд, ки мубодилаҳои байниҳукуматӣ ва байнипарлумонӣ барои тавсеаи
муносибатҳои дуҷониба абзорҳои муҳим мебошад.
Санаи 24 октябри соли 2015 бо даъвати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон Сарвазири Япония Синдзо Абэ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон боздиди
расмӣ анҷом дод [4, с. 68]. Дар рафти музокирот бо ҳайатҳои ҳар ду ҷониб ҳолат ва
дурнамои рушди босуръати муносибатҳои Япония бо Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
ҳамзамон масъалаҳои мубрами ҳамкориҳои минтақавию байналмилалиро баррасӣ
намуданд.
Президент Эмомалӣ Раҳмон аз боздиди ҷаноби Синдзо Абэ ба ҳайси нахустин
сафари Сарвазири Япония ба Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқбол намуданд. Дар ин
мулоқот Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон пеш аз ҳама Сарвазири Япония Синдзо
Абэро ба муносибати аз нав ба мақоми Сарвазири Япония интихоб шуданашон бори
дигар табрику таҳният намуда, чунин изҳор намуданд: “Ба роҳ мондани ҳамкории
мутақобилан судманд бо Япония барои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба
истиқлоли давлатӣ расиданаш аз самтҳои афзалиятноки сиѐсати хориҷӣ буд ва ҳаст.” Аз
ин ташрифоти нахустини Сарвазири Япония ба Ҷумҳурии Тоҷикистон умед бар он
намуданд, ки ин метавонад барои рушду таҳкими муносибатҳои дуҷониба ва заминаю
қарордоди ҳуқуқии ҳамкорӣ мусоидат хоҳад намуд.
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Дар ин мулоқот масъалаҳои муҳимми минтақавию ҷаҳонӣ ва дохилӣ, доир ба
густариши робитаҳои сиѐсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, илмию техникӣ,
фарҳангӣ мавриди таваҷҷуҳи ҳар ду ҷониб гуфтугӯйи судманд сурат гирифт [9].
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Япония барои дастгириҳои пайвастаи ин кишвар аз
рушди иҷтимоии Тоҷикистон изҳори сипос намуданд ва чунин қайд карданд, ки бо
кӯмаки техникию молиявии Япония дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 340 лоиҳаи
иҷтимоӣ татбиқ шудааст. Ҳамзамон дар доираи ин гуна муносибатҳои дуҷониба дар
бахшҳои саноат, кӯҳкорӣ, энергетика, нақлиѐту роҳсозӣ, кишоварзӣ ва дигар бахшҳои
бунѐдии иқтисодии Тоҷикистон таваҷҷуҳи хос зоҳир намуданд. Дар заминаи ин вохӯрӣ
аз фаъолияти босамари нахустин корхонаи муштараки Тоҷикистону Япония бо номи
“Аввалин” аз ҷониби соҳибкорони тоҷик ва ширкати ҷопонии Коки дар вилояти
Хатлон таъсис гардидааст, зикр намуданд ва инчунин таъкид намуданд, ки барои
таъсиси шумораи зиѐди чунин корхонаҳои муштарак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
имкониятҳои фаровон мавҷуд аст.
Муколамаи байниҳукуматӣ, ки солҳои охир аз ҳарду ҷониб фаъолона сурат
мегирад, дар тақвият додани муносибатҳои дуҷониба нақши муҳимро мебозад ва
инчунин нияти худро барои мусоидати беш аз пеш ба рушди муколамаи дуҷониба
ибрози андеша карданд. Ҳамзамон Сарвазири Япония Синдзо Абэ аз фурсати муносиб
истифода бурда, оиди таъин намудани Сафири Фавқулодда ва мухтори Япония Ҳаҷиме
Китаока дар Тоҷикистон аз оғози соли 2016-ро пешниҳод намуданд ва аз ҷониби
Тоҷикистон ин пешниҳод қабул шуд.
Соли 2015 сарони ду кишвар бар аҳамияти баргузории ин сафар, ки ба 70 солагии
анҷоми Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва ташкилѐбии Созмони милали муттаҳид мувофиқат
мекунад, таъкид намуданд. Сарвазири Япония ҷаноби Синдзо Абэ нияти Японияро
ҷиҳати саҳми беш аз пеш гузоштан дар таъмини сулҳу суботи ҷаҳонӣ ва инчунин
шукуфоӣ аз мавқеи “саҳми фаъол барои сулҳ”, ки бо принсипҳои ҳамкориҳои
байналмилалӣ аз ҷумла “Бастаи қонунҳо оид ба сулҳ ва амният”-и Япония асос ѐфтааст,
шарҳ доданд. Эмомалӣ Раҳмон гузориши пайгиронаи Ҷопонро дар роҳи кишвари
сулҳҷӯѐна дар даврони пас аз ҷанг саҳми Ҷопонро дар таъмини сулҳи ҷаҳонӣ баланд
арзѐбӣ намуданд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кумакҳои башардӯстона дар бахшҳои зерсохторӣ,
тандурустӣ, беҳдошт, некуаҳволии мардум, омӯзиш ва такмили ихтисоси кадрҳо дар
чорчӯбаи “Кумакҳои расмӣ ба ҳадафи рушд” (ОDA) ба Ҷопон изҳори сипос намуданд.
Фаъолияти Агентии ҳамкориҳои байналмилалии Ҷопон (JICA), ки барномаҳои ODA-ро
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ менамояд, баланд арзѐбӣ шуд. Ҷонибҳо барои фаъол
намудани ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи сармоягузорӣ ва идомаи мусоидати Япония
дар талошҳои Тоҷикистон ҷиҳати ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ба иқтисодиѐти
кишвар, аз ҷумла зиѐд намудани сармоягузории муассисаҳои Япония дар Тоҷикистон
изҳори минатдорӣ намуданд.
Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи шарикии Япония ва Тоҷикистон, аз ҷониби
Тоҷикистон Комиссияи байниҳукуматии Япония ва Тоҷикистон оид ба ҳамкории
иқтисодӣ, техникӣ ва илмӣ қайд карда шуданд ва ташкили онро зарур донистанд, аз
ҷониби Япония бошад ин пешниҳод барои баррасӣ қабул карда шуд. Ҷонибҳо аҳамияти
муҳимми табодули фарҳангӣ ва робитаҳои инсониро дар муносибатҳои дуҷониба
таъйид намуданд. Аз ин лиҳоз, аз ҳар ду ҷониб ба як андешаи аниқе омаданд, ки дар
85

Институт Азии и Европы №1, (3) 2020
оянда низ масъалаҳои расонидани кумаки зарурӣ барои беҳтар намудани сифати
омӯзиши забони японӣ дар Тоҷикистон равона шудааст, баррасӣ хоҳанд намуд [12].
Ба ҳадафи пешрафти ҳамкориҳои минтақавӣ дар Осиѐи Миѐна ҳамкории зичро ба
роҳ мемонанд. Ҷонибҳо бори дигар аҳамияти Муколамаи “Осиѐи Марказӣ + Япония”ро, ки ҳадафи он талошҳои муштараки кишварҳои минтақа ва Ҷопон ҷиҳати ҳалли
масоили минтақавӣ ба хотири рушди босуботи Осиѐи Марказӣ ҳамчун минтақаи
мустақил ва кушода барои ҷаҳон мебошад, таъйид намуданд [3, с. 172].
Дар раванди фаъолсозии сиѐсати хориҷии Япония, ба рушди робитаҳо бо
кишварҳои Осиѐи Марказӣ низ аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. Дар солҳои охир Япония
дар ҳамаи кишварҳои минтақа сафоратҳои худро таъсис дода, соли 2015 аввалин сафари
силсилавии Сарвазири Япония Синдзо Абэ ба кишварҳои Осиѐи Марказӣ баргузор
шуд. Ҳадафи асосии сиѐсати хориҷии Япония дар Осиѐи Марказӣ “ ин аз бумбасти
иртиботию иқтисодӣ баровардан ва глобалӣ кардани ин минтақаи муҳимми стратегии
ҷаҳон” дониста мешавад. Мазмуни иқтисодии ин сиѐсат таъмини дастрасии Осиѐи
Марказӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ ва дар айни замон, дастрасии иштирокчиѐни ҷиддии
бозорҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла Япония, ба имкониятҳо ва сарватҳои ин минтақа мебошад [5,
с.75].
Барои рушди минтақаи Осиѐи Марказӣ таҳкими иртиботи нақлиѐтии
байниминтақавӣ ва дохилиминтақавӣ бисѐр муҳим арзѐбӣ шудааст ва ба вазирони
корҳои хориҷии ду кишвар дастур доданд, ки тадбирҳои минбаъдаро барои ҳамкории
минтақавӣ дар соҳаи нақлиѐт ва логистика дар чорчӯбаи Муколамаи “Осиѐи Марказӣ +
Япония” омӯзанд. Аз тарафи Япония барои роҳандозии ҳамкорӣ ҷиҳати баланд
бардоштани сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва нарм кардани масъалаҳои минтақавӣ,
аз ҷумла истифодаи оқилонаи захираҳои обию энергетикӣ назариѐташро баѐн карданд.
Аз ҷониби Тоҷикистон изҳори умед карда шуд, ки ин ҳамкорӣ саҳми худро дар ташвиқи
ҳамкориҳои минтақавӣ низ хоҳад гузошт.
Ҷонибҳо назари яксон доштанд, ки амали ҳар як кишвар бар асоси принсипи
“Волоияти Қонун” барои сулҳу субот дар минтақа зарур аст [13]. Тарафҳо аҳамияти
идомаи фаъолиятеро, ки бар андешаи амнияти инсон асос ѐфтааст ва ба ҳалли чунин
масъалаҳои ҷаҳонӣ мисли рушд, тағйирѐбии иқлим, ҳифзи муҳити зист, коҳиши
паѐмадҳои офатҳои табиӣ равона шудааст, тасдиқ карданд. Япония ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои саҳм гузоштан дар баргузории бомуваффақиятона Конфронси 3-юми
ҷаҳонии СММ оид ба коҳиши хатари офатҳои табиӣ арзи сипос намуд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон дастовардҳоеро, ки дар рафти ин Конфронс ҳосил шуданд,
баланд арзѐбӣ намуданд. Инчунин аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон пуштибониро аз
пешниҳоди Япония оид ба эълон кардани 5-ноябр чун “Рӯзи ҷаҳонии тсунамӣ” бо
ҳадафи дарки амиқтари хатари тсунамӣ ва боло бурдани эътирофи аҳамияти тадбирҳо
ҷиҳати коҳиши паѐмадҳои он иброз намуд. Бояд зикр намуд, ки аз ҳар ду ҷониб роҷеъ
ба зарурати ҳамкорӣ барои ташкили шарики ҷаҳонӣ дар чорчӯби “Ҳадафҳои рушди
устувор то соли 2030”, ки моҳи сентябри соли 2015 қабул шуд, мувофиқат намуданд.
Онҳо инчунин оид ба зарурати ба тавофуқ расидан ҷиҳати ташкили низоми
байналмилалии одилона ва муассир бо иштироки ҳамаи кишварҳои ҷаҳон дар чорчӯби
Конфронси 21-уми тарафҳои Конвенсияи СММ оид ба тағйирѐбии иқлим “СОР-21”
назари яксон доштанд [14].
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Бо ишора ба саҳми арзандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешбурди ”Рӯзномаи
ҷаҳонии об”, тарафҳо тасдиқ намуданд, ки бино ба аҳамияти махсуси об чун захираи
муҳимми стратегӣ, масъалаҳои марбут ба об таваҷҷуҳи бештарро ба худ тақозо
мекунанд ва дар замони муосир ҳамчун мушкилоти мубрам арзѐбӣ мешаванд. Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба Япония барои пуштибонӣ ва иштироки фаъол дар баргузории
Конфронси сатҳи баланд аз рӯи натиҷаҳои татбиқи Даҳсолаи байналмилалии амалиѐт
“Об барои ҳаѐт”, 2005-2015, арзи сипос намуд. Япония ҷиҳати дар оянда низ
пуштибонӣ кардан аз ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон марбут ба об ҳам дар сатҳи
дуҷониба ва ҳам дар сатҳи бисѐрҷониба омодагии худро иброз дошт. Ҷонибҳо бар
зарурати баланд бардоштани самаранокӣ, шаффофияти фаъолият ва ҷойгоҳи СММ, ки
ҷавобгӯи вазъи воқеии ҷомеаи байналмилалии асри XXI бошад, таъкид намуданд.
Аз ҷумла, ҷонибҳо зарурати ҳамкориро барои расидан ба натиҷаҳои мушаххас дар
раванди ислоҳоти Шӯрои Амнияти СММ, ки дар таъмини сулҳ ва амният нақши муҳим
дорад, қайд намуданд. Ҷониби Тоҷикистон пуштибонии худро аз номзадии Япония
барои шомил шудан ба ҳайати васеи аъзои доимии Шӯрои Амнияти СММ дар сурати
ислоҳоти ин созмон баѐн намуд. Ҷонибҳо ҳамагуна амалҳои ғайри инсонӣ, зӯроварӣ,
ваҳшоният ва амалҳои террористиро қотеъона маҳкум карданд. Ҷонибҳо дар мавриди
зарурати ҳамроҳ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ саҳми фаъол гузоштан барои таъмини сулҳу суббот
дар тамоми ҷаҳон ва роҳ надодан ба пирӯзии терроризм назари муштарак доштанд.
Робитаҳои дуҷонибаи Япония бо Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ҳоли густариш
буда, дар солҳои охир хеле фаъол гаштаанд. Аммо баррасиҳои мо нишон медиҳанд, ки
сиѐсати Япония нисбат ба Ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз бо чанд масъала рӯбарӯ
будааст: [6, с.76].
1. Дар сиѐсати хориҷии Япония, Тоҷикистон асосан “яке аз кишварҳои Осиѐи
Марказӣ” шинохта шуда, муносибот бо он дар чорчӯбаи консепсияи умумии
муносибати Япония нисбат ба минтақаи Осиѐи Марказӣ ба роҳ монда шудааст. Чун
сиѐсатгузорони ҷопонӣ ба Осиѐи Марказӣ ҳанӯз ҳамчун ба як воҳиди ягонаи сиѐсию
иқтисодӣ менигаранд, ҷойгоҳ ва аҳамияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ба таври
алоҳида муайян намешавад. Ин аст, ки ҳаҷм ва сатҳи муносиботи Япония бо
Тоҷикистон дар муқоиса бо кишварҳои дигари минтақа бисѐр маҳдуд мебошад.
(Оморҳо барои муқоиса дастрасанд.)
2. Маҷмуи баррасиҳо нишон медиҳанд, ки сиѐсати хориҷии Япония иқтисодиѐти
Ҷумҳурии Тоҷикистонро иқтисодиѐти вобаста ба маҳсулот ва сармоягузории Чин
дониста, аз воридшавии фаъолона ба он худдорӣ менамояд. Албатта, ин хулоса дидгоҳи
муайянкунандаи сиѐсати хориҷии Ҷопон нест, аммо ба мавқеи сармоягузорон ва
соҳибкорони ҷопонӣ таъсири ҷиддӣ мегузорад.
3. Дар айни замон, сармоягузорони ҷопонӣ бо сабаби камбудии иттилоот, дар
бораи вазъият ва дурнамои амнияту суботи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасаввуроти
боварибахш надошта, онро осебпазир эҳсос менамоянд. Хусусан, аз сар гузаронидани
низои мусаллаҳони дохилӣ, сар задани баъзе фаъолиятҳои гурӯҳҳои эктремистию
террористӣ ва бештар аз ҳама, ҳамсоягии Тоҷикистон бо Афғонистон ва ғайра дар
зеҳни сармоягузории ҷопонӣ тасаввури эҳтиѐткоронаеро нисбат ба Тоҷикистон
ташаккул додааст.
4. Ҳамчунин, дар масъалаи рушди сармоягузории Япония дар иқтисодиѐти
Тоҷикистон, аксари коршиносони ҷопонӣ онро аз назари иқтисодӣ ва тиҷорӣ камсуд
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меҳисобанд. Мушоҳида нишон медиҳад, ки сармоягузорони японӣ ҳангоми арзѐбии
фазои сармоягузории Тоҷикистон ба маълумотҳои созмонҳои байналмилалӣ, ҷадвалҳои
ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ ва ахбори бунѐду ширкатҳои калони тиҷории хориҷӣ
таваҷҷуҳи ҷиддӣ медиҳанд. Масалан, онҳо аз мақоми муайяни Тоҷикистон дар
ҷадвалҳои байналмилалии сатҳи андозбандиҳо ва коррупсия, дидгоҳи баъзе
сармоягузорони хориҷӣ, аз фазои Тоҷикистон рафтани баъзе ширкатҳои нефтии хориҷӣ
ва ғайра аз шабакаҳои иттилоотӣ огоҳӣ ѐфта, ба он аҳамияти ҷиддӣ зоҳир менамоянд.
Ин ҳолат бори дигар вобастагии байни имиҷи мусбати ҳар кишвар ва ҳаҷми
воридшавии сармояи хориҷӣ ба он кишварро нишон медиҳад.
Ҷонибҳо мухолифати худро бо амалҳое, ки ташаннуҷро дар нимҷазираи Корея
афзоиш медиҳад, эълон намуда, бори дигар аҳамияти иҷрои содиқонаи қатъномаҳои
дахлдори Шӯрои Амнияти СММ-ро роҷеъ ба масъалаҳои амниятӣ ва ғайра, аз ҷумла
тарҳрезӣ ва сохтани силоҳи ҳастаӣ ва мушакҳои баллистикӣ, ки ӯҳдадориҳои
байналмилалиро нақз мекунанд ва инчунин роҳандозии иқдомҳои мушаххас ҷиҳати аз
минтақа зудудани силоҳҳои атомиро таъкид карданд. Ҷонибҳо ҳамчунин аҳамияти
ҳалли масъалаҳои гуманитарӣ дар ин минтақа, аз он ҷумла мушкилоти одамрабоиро, ки
мавриди нигаронии ҷомеаи ҷаҳонӣ аст, қайд намуданд.
Дар хотима Сарвазири Япония Абэ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
тамоми мардуми тоҷик барои истиқболи гарм ва меҳмоннавозие, ки нисбат ба ҳайати
Ҷопон сурат гирифт, изҳори сипос намуд. Роҳбарони ҳарду кишвар нияти қатъии худро
барои дар оянда низ идома додан ба робитаҳои Ҷопон ва Тоҷикистон дар сатҳҳои олию
баланд таъйид намуданд. Сарвазири Япония Синдзо Абэ изҳори умед кард, ки
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Япония сафари расмӣ анҷом
хоҳад дод. Таърихи сафар бо роҳҳои дипломатӣ мувофиқа хоҳад шуд [11].
Хулоса, метавон гуфт, ки аз замони шинохти истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз тарафи Япония муносибатҳои дипломатии ин ду кишвар оғоз гардид ва то кунун
идома дорад. Дар аввал муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Япония дар шароити
ниҳоят бад будани вазъи дохилии кишвар ба роҳ монда шуда буд. Вале ба ин нигоҳ
накарда ҳар ду кишвар аз оғоз талош бар он доштанд, ки муносибатҳои худро дар
тамоми ҷанбаҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ ба роҳ монда, пайваста барои густариши
онҳо шароити мусоид фароҳам меоварданд.
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РОБИТАҲОИ ГУНОГУНСАМТАИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО ҶОПОН:
САТҲ ВА ДУРНАМОИ ҲАМКОРИҲО
Дар мақолаи мазкур робитаҳои гуногунсамтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷопон:
сатҳ ва дурнамои хамкориҳо мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор гирифтааст. Баъди ба
даст овардани истиқлолияти сиѐсӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон сиѐсати “дарҳои кушод”-ро
эълон намуд. Муаллиф бар он назар аст, ки ба роҳ мондани муносибатҳои
гуногунсамта миѐни кишварҳои дуру наздик барои Ҷумҳурии Тоҷикистон хело муфид
ва зарур аст. Алалхусус ба роҳ мондани муносибатҳои густурда бо Ҷопон, ки барои
тақвият додани рушди соҳаҳои гуногун иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ-илмӣ, сайѐҳӣ,
техника ва технология муҳим мебошанд. Муносибатҳо миѐни ин ду кишвар дар
даврони истиқлолият оғоз гардида, заминаи шартномавӣ-ҳуқуқии ду кишварро зиѐда аз
30 созишномаҳои байниҳукуматии дутарафа ташкил медиҳад. Дар тӯли муносибатҳои
дуҷониба, бо мақсади таҳкими ҳамкориҳои судманд, сафарҳои муштараки ҳайатҳои
сатҳи баланди ҳукуматӣ ва олӣ барпо гардиданд.
Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Ҷопон, ҳамкорӣ, илм, маориф, созишнома, технология,
шарикӣ, дуҷониба, чандҷониба, ҳайат, табодулот, маҳсулот, Осиѐи Марказӣ,
Созмонҳои байналмилалӣ, сиѐсат, судманд, муштарак.
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МНОГОГРАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И
ЯПОНИЕЙ: УРОВЕНЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В статье “Многогранные отношения между Республикой Таджикистан и Японией:
уровень и перспективы сотрудничества”, были рассмотрены и обсуждены насыщенные
проблемы. После получения политической независимости Республика Таджикистан
объявила политику “открытых дверей”. Автор предполагает, что установление многогранных отношений между дальними и ближними странами очень полезно и необходимо для Республики Таджикистан. Особенно выстроить долгосрочные отношения с Японией очень важно для развития отраслей как экономики, общества, науки, культуры,
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туризма, техники и технологии. Отношения между двумя странами начали складываться в период государственной независимости. Правовая база сотрудничества двух стран
состоит из более чем 30 двусторонних, межправительственных соглашений. В годы развития двусторонних отношений укрепились взаимовыгодное сотрудничества, были
осуществлены совместные визиты высокопоставленных правительственных делегаций.
В статье мы приложили усилия, что в соответствии с возможностями и условиями взаимоотношения проблемы и перспективы сотрудничества между Таджикистаном и Японией расширяются.
Ключевые слова: Таджикистан, Япония, сотрудничество, наука, просвещение, соглашение, технология, соучастие, двусторонние и многосторонние отношения, состав,
обмен, продукция, Центральная Азия, Международная организация, политика, выгода.
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изучения проблем стран Азии и Европы НАНТ. E-mail: Nigora.f94@mail.ru, тел: 901 22
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MULTILATERAL RELATIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH JAPAN:
LEVEL AND PROSPECTS OF COOPERATION
This article discusses and explores the multifaceted relations of the the Republic of Tajikistan with Japan: levels and prospects of cooperation. After gaining political independence,
the Republic of Tajikistan proclaimed its “open door” policy. The author believes that the establishment of multifaceted relations between near and far abroad is very useful and necessary
for the Republic of Tajikistan. Methods and technologies are especially important forestablishing broad relations with Japan to strengthen economic, social, cultural technology and
tourism. Relations between the two countries began during the period of independence, and
the legal basis of the two countries is more than 30 bilateral intergovernmental agreements.
During bilateral relations, joint visits were made at the highest level of government and senior
delegations to strengthen mutually beneficial cooperation. In the article we tried we consider
the problems and prospects of cooperation between the Republic of Tajikistan and Japan in
accordance with the possibilities and conditions.
Keywords: Tajikistan, Japan, cooperation, science, educayion, agreement, technology,
partnership, bilateral, multilateral, exchange of delegations, products, Central Asia, international, organizations, politics, mutual, joint.
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ҲАМКОРИЊОИ ҶУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ҶУМЊУРИИ ИСЛОМИИ
АФЃОНИСТОН ДАР СОҲАИ МАОРИФ ВА ИЛМ

Раҷабалиев Хайрулло,
ходими хурди илмии
Институти омӯзиши масъалаҳои
давлатҳои Осиѐ ва Аврупои
АМИТ

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумњурии
Тољикистон муњтарам, Эмомалӣ Рањмон борњо аз минбари бонуфӯзи Cозмони милали
Муттањид аз ҷомеаи байналмилалӣ даъват намуд, ки “...сулҳу суботи пойдор дар
Афѓонистон омили калидии таъмини суботу амният дар ҳавзаи Осиѐи Марказию
Ҷанубӣ ва дигар минтақаҳои ҳамсоя мебошад ва ба Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар
эҳѐи ҳаѐти иҷтимоиву иқтисодӣ ва рушди инфрасохтори нақлиѐтиву иртиботии он
мусоидату кумакњои ҳадафрас намояд” [11].
Дар самти маориф ва илм Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди захираҳои инсонии
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон аз эълони Истиқлолият то ҳол кӯшиш ба харҷ дода
истодааст. Ҳангоми сафари Президенти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Бурҳониддин
Раббонӣ (19-22 декабри соли 1993) [3, с. 27] ба Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд
шартномаҳо миѐни ин ду кишвар ба имзо расид, муҳимтарини он дар соҳаи фарҳанг ва
илм ба ҳисоб мерафт.
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди татбиқи њадафҳои созандаи сиѐсати хориљии
худ ҳамчунин кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки дар њалли мушкилот ва ихтилофу низоъҳо дар
минтақаҳои Осиѐ бар асоси Ойинномаи Cозмони милали Муттаҳид меъѐрњои
пазируфташудаи муносибатҳои байнидавлатӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ сањмгузор
бошад.
Қобили тазаккур аст, ки талошҳо ва нақши Пешвои миллат, муњтарам Эмомалӣ
Рањмон барои љалби таваљљуњ ва кумакњои љомеаи љањонї ба Ҷумҳурии Исломии
Афѓонистон љињати зудтар хотима додани низоъњои дохилӣ ва рањоии ин кишвари
азияткашида аз буњрони сиѐсиву иќтисодӣ дар тўли ин солњо бениҳоят арзишманд ва
бузург мебошад.
Албатта, мављудияти муносибатњои расмии ду кишвар дар замони Шӯравӣ
заминаи фароњам шудани падидаҳое буд, ки ҳанӯз мавриди омӯзишу мутолиаи
коршиносӣ қарор нагирифтаанд. Дар он солҳо ҳузури садҳо нафар мушовир, тарҷумон,
афсар ва сарбози тоҷик дар сохторҳои мухталиф ва артиши Шӯравӣ дар Ҷумҳурии
Исломии Афғонистон, ки ба таври рӯзмара бо мардуми он тамос доштанд, имкони
ошноии лозими тоҷикони муқими Ҷумҳурии Исломии Афғонистонро бо ҳамнажодони
ин тарафи дарѐи Омӯ ба миѐн оварданд. Солњои Ҳукумати Шўравї, чӣ пеш аз
воридсозии неруњои мусаллањ ба Ҷумҳурии Исломии Афѓонистон ва чӣ баъд аз он, дар
доираи Анљумани дўстии Иттињоди Шўравї ва Ҷумҳурии Исломии Афѓонистон дањњо
њайатњои илмию фарњангї ва њунарии Ҷумҳурии Тољикистон ба Ҷумҳурии Исломии
Афѓонистон сафар дошта, муносибатњои наздик барќарор намуда будаанд.
Аз сӯи дигар, ҳузури сершумори мутахассисони тоҷик дар Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон низ ба рӯҳияи худшиносии миллии онҳо ва махсусан таваҷҷуҳ ба покиза
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нигоҳ доштани забони тоҷикӣ таъсири мусбат дошт. Ин таъсир дар солҳои баъдӣ дар
расонаҳо ва таълимоти адабиву илмӣ бараъло мушоҳида мешуд. Фарҳангиѐни тоҷике,
ки дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон кору фаъолият доштанд, аз тарҷумаи
таҳтуллафзӣ ва шаклии истилоҳот парҳез карда, ибораву калимаҳои бисѐр зиѐди барои
он давра комилан тозаву ҷаззобро ба гардиш дароварданд [9].
Бояд зикр намуд, ки 70% ањолии Ҷумҳурии Исломии Афѓонистон бо забони
форсии дарї ѐ тољикї ҳарф мезананд. Имрӯз бо забони зебои тоҷикӣ сухан гуфтани на
танҳо фарҳангиѐн, балки роҳбарону мансабдорон чун як амри табиӣ пазируфта
мешавад, вале дар он замон ин падида бисѐр арзишманд буд.
Дар асоси супоришҳо 22-уми феврали 2005 Вазорат лоиҳаҳои созишнома байни
Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маорифи Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф ва дар навбати худ лоиҳаи нави
созишнома миѐни ҳукуматҳои ҳарду кишвар оид ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф,
фарҳанг, илм ва техника чунин қарорҳоро қабул намуданд [1].
1)
Тарафҳои Аҳдкунанда ҳамкориҳои ду кишварро дар соҳаҳои маориф,
фарҳанг, ҳунар, тармим ва нигоҳдории мероси фарҳангӣ, осорхонаҳо, китобхонаҳо,
муҳофизат ва ташвиқи мероси бойгонӣ ва санадҳо, ҳамкориҳо дар соҳаи маориф ва
байни донишкадаҳо, саѐҳат, табодули иттилоот ва санадҳои навтарин доир ба таълими
мактабӣ таъмин намоянд.
2)
Тарафҳои Аҳдкунанда ба робитаҳои мустақими соҳаҳои илмӣ – техникӣ аз
тариқи ба имзо расонидани созишномаҳои ҷудогона миѐни Академияҳои улум,
марказҳо, донишкадаҳо, иттиҳодияҳои илмӣ ва техникӣ, табодули коршиносон татбиқи
барномаҳои муштарак ва таъсиси марказҳои муштараки тадқиқотӣ ва дигар шаклҳои
ҳамкориро мусоидат менамояд.
3)
Тарафҳои Аҳдкунанда ҳифзи ҳуқуқи таълиф, ихтироъ ва моликияти зеҳнии
шаҳрвандони кишварҳои якдигарро мутобиқи қонунгузории кишварҳои худ ва
уҳдадориҳои тарафҳои Аҳдкунанда, ки аз санадҳои байналмилалӣ бармеояд, таъмин
менамоянд.
Ҳамкории тарафҳои Аҳдкунанда дар соҳаи маориф, таълим ва тарбия аз тариқи
чорабиниҳои зерин сурат мегирад.
а) табодули таҷриба дар тадбиқи воситаҳо ва услубҳои таълимӣ, табодули мавод
ва барномаҳои таълимӣ, ки дар низоми таълими мактабии ҳарду кишвар мавриди
истифода қарор доранд;
б) табодули устодони донишгоҳҳо ва дигар муассисаҳои таълимӣ ва таҳсилоти
олӣ, коршиносони соҳаи маориф, донишҷӯѐн, ҳамчунин намояндагони созмонҳо ва
муассисаҳое, ки ба таълиму тарбия ва тайѐр намудани кадрҳо машғул мебошанд;
в) барқарор намудани муносибатҳои бародарӣ ва робитаҳои мустақими ҳамкорӣ
миѐни донишкадаҳо ва дигар муассисаҳои таълимӣ;
г) мусоидат ба барқарор намудани ҳамкорӣ дар соҳаи маориф миѐни мақомоти
маҳаллӣ, иттиҳодияҳо ва дигар муассисаҳо ва созмонҳои ҷамъиятии вобаста ба таълиму
тарбия;
д) ташвиқ ва пуштибонӣ аз ташаббусҳои марбута ба рушди соҳаи маориф, таълим
ва тарбия дар ҳарду кишвар [1].
Ҳадафи ин созишнома аз таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, фарҳангу ҳунар ва
илму техника ба мақсади мусоидат ба ҳамдигарфаҳмии бештари мардумони ду кишвар,
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ташвиқи мутақобили мероси илмӣ ва фарҳангӣ бар асосҳои баробар ва мутаносиб бо
назардошти қонунгузории дахлдор ва риояти уҳдадориҳои байналмилалии тарафҳои
аҳдкунанда иборат мебошад.
Моҳи феврали соли 2006 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи якуми Комиссияи
байниҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон оид ба
ҳамкориҳои илмӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва техникӣ барпо шуда, Протоколи ҳамкорӣ ба
имзо расид. Бояд тазаккур дод, ки ин Комиссия имконияти баррасии ҳаматарафаи
ҳамкориҳои байни ду кишварро дар соҳаҳои мухталиф фароҳам овардааст.
Дар соли 2006 кормандони илмии Институти биологии Помир дар доираи мавзӯи
тадқиқотӣ: “Захираҳои генетикӣ ва гуногуннамудии биологии киштзорҳо ва ҷойҳои
муқаддаси Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бадахшони Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон” бо деҳаҳои наздисарҳадии музофотҳои Ишкошим ва Шуғнони
вулусволии Бадахшон ду маротиба сафар намуданд. Ҳангоми сафар дар бораи
гуногуннамудии зироатҳои кишоварзӣ, махсусан ғалладонагиҳо ва зироатҳои хӯроки
чорво маълумоти муфиди илмӣ гирд оварда шуд. Зиѐда аз 200 адад гербарияи
растаниҳо таҳия шуда, ба Институт ворид карда шуд. Инчунин дар деҳаи Зебоки
ноҳияи Ишкошими Бадахшони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар замине, ки барои
таҷрибагузаронӣ ҷудо шуда буд, бори аввал навъҳои нави гандуми серҳосил, лашак,
бокло, мушунг, ки пеш дар он ҷо мавҷуд набуданд, кишт карда шуда, ҳосили дилхоҳ
гирифта шуд. Инчунин кишти навъҳои сабзавот, коркард ва истифодаи онҳо ба
деҳқонони маҳаллӣ фаҳмонида шуд. Ҳамчунин генофонди навъҳои нави гандум, лашак,
ҷав ва алафҳои хӯроки чорво ҷамъ карда шуда, дар участкаи тадқиқотии ноҳияи
Ишкошимбудаи институт кишт карда мешавад. Тадқиқоти илмӣ дар ҳудуди Бадахшони
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон аз рӯи мавзӯи номбурда дар солҳои 2007 ва 2008 низ
идома ѐфт [1]. Ин таъсир дар солҳои баъдӣ дар расонаҳои ҷамъӣ ва таълифоти адабиву
илмӣ бараъло мушоҳида мешуд.
Ҳангоми сафари президенти қаблии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Ҳомид
Карзай ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 – 26 октябри соли 2010 масъалаҳои рӯзмарраи
муносибатҳои дӯстонаи кишварҳо ва мавзӯъҳои мубрами сиѐсати байналмилалӣ ва
минтақавӣ, аз ҷумла дар доираи маориф ва илм, баррасӣ гардид. Баъди баррасӣ ва
қабул гардидани ин санадҳо соли 2010, 100 нафар донишҷӯѐн ва хизматчиѐни сарҳадӣ
ва 300 нафар духтурон муддати 6 – моҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаомӯзи карда
ба ватани худ баргаштанд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз
баромадҳояш чунин қайд намуданд: “Мо омода ҳастем, ки ҳар сол 100 нафар
донишҷӯѐни афғонро ба Коллеҷи тиббӣ ба тариқи буҷавӣ қабул намоем” [1].
Имрўз, байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба хотири
фароҳам намудани заминаи густариши муносибатҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии
дуҷониба беш аз 40 санади байниҳукуматӣ имзо шудааст. Дар ҳошияи татбиқи
Аҳдномаи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ҳамсоягии нек вохӯриву мулоқоти Сарони ҳар ду кишвар
солҳои 1993, 1996, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014, 2018 ва 2019 дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои 1993, 1995, 2005 ва 2010 дар Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон баргузор гаштанд, ки дар тавсеаи ҳамкориҳои дуҷониба ва таъйини
иқдомҳои муштарак дар самти таъмини амният ва ҳамкориҳои минтақавӣ нақши
барҷастаи таърихӣ доранд [12].
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Ба роњ мондани муносибатњои судманд бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва
сањмгузорї дар њалли буњрони ин кишвар яке аз самтњои муњимми сиѐсати хориљии
Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. Сиѐсати хориљии Ҷумуҳурии Тољикистон дар
ин самт бар асоси манфиатњои миллии кишвар, асли њамсоягии нек, бо назардошти
муштаракоти љуѓрофї, таърихї, фарњангї, динию мазњабї ва ѓайра бо Ҷумҳурии
Исломии Афѓонистон ва њамчунин, бо таваљљуњ ба моњияти мураккаби равандњои
геополитикї дар минтаќа шакл мегирад.
Дар доираи њамкориҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон
дар соҳаи маориф ва илм барои рушди захираҳои инсонии Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон низ кишвари мо пайваста кушиш ба харҷ медиҳад. Барои донишҷӯѐни ин
кишвар њамасола беш аз 50 бурсияи ҳукуматӣ барои таҳсилоти олӣ дар ихтисосҳои
барои рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон муҳим
ҷудо карда мешаванд. Масалан, бар асоси Созишномаи њамкории миѐни вазоратњои
дифои Ҷумҳурии Тољикистон ва Ҷумҳурии Исломии Афѓонистон дар Коллељи њарбї
дар шањри Душанбе аз моњи марти соли 2003 гурўњи низомиѐни Вазорати дифои
миллии Ҷумҳурии Исломии Афѓонистон тањсил намуданд [7, с.78]. Њамеша Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар ҳадди тавону имконоти худ дар раванди барқарории сулҳу субот ва
рушди маориф ва илм дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон саҳм мегирад. Аз ҷумла, ба
манзури тақвияти зарфияти инсонӣ ва кадрии ниҳодҳои қудратӣ ва низомии ин
кишвари ҳамсоя Ҷумҳурии Тоҷикистон таълими намояндагони ин ниҳодҳоро дар
муассисаҳои омӯзишии марбутаи худ ва аз ҷумла Коллеҷи минтақавии САҲА дар
шаҳри Душанбе ба роҳ мондааст [10].
Ба қавли Шамсулҳаққи Ориѐнфар (вобастаи фарҳангии Сафорати Ҷумҳурии
Исломии Афғонистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон), бархе аз шоирону нависандагони
тоҷик дар фестивали «Гули Сурӣ», ки дар шаҳри Кобул доир гардида буд, ширкат
карданд. Донишмандони ин кишвар дар конфронсҳои илмии Кобул иштирок намуданд.
Бахшида ба устоди сухан Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар шаҳри Ҳироти Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон бузургдошти байналмилалӣ сурат гирифт, ки ҳайати калони расмӣ ва
фарҳангӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ширкат дар он даъват шуда буд [13].
Ҳамчунин ба муносибати ҷашни истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1150-солагии
устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ фарҳангиѐн ва донишмандони Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват шуданд. 20 тан аз устодони вилояти Балх
барои кор ва таҷрибаомӯзӣ ба Донишгоҳи давлатии омӯзгории Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ омаданд ва як давраи омӯзишии 20-рӯзаро сипарӣ карданд.
Донишмандони Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бо даъвати Вазорати маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
донишмандони арсаи физик ва риѐзӣ конфронс доданд [13].
Ба хотири иҷрои ин ҳадафҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари имконоти
мавҷуди мавриди истифода, инчунин ташкили Маркази бисѐрсоҳаи касбӣ-техникӣ
барои омодасозии кадрҳои хоҷагии халқи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бо
мусоидати ҷомеаи ҷаҳонӣ дар назар гирифта шудааст. Забон, фарҳанг ва расму одоти
муштарак харҷу хазинаҳои чунин тарҳро коҳиш дода, самаранокии онро бамаротиб
афзоиш медиҳад [9].

94

Институти Осиё ва Аврупо №1, (3) 2020
Донистани мавҷудияти кишваре бо номи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳарф задани
аҳолии он бо забони тоҷикӣ барои хеле аз сокинони одии Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон падидаи хушҳолкунанда ва ҳувиятдиҳанда мебошад [2, с. 23].
Таваҷҷуҳ ба ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Исломии Афѓонистон аз ин назар аҳамияти
бештар касб карда буд, ки аз ибтидо Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди ҳамкорӣ бо
кишварҳои ҳамзабонро яке аз ҳадафҳои усулии сиѐсати хориҷии худ мушаххас намуд.
Бар изофаи ҳамзабонӣ, таърих, дин, фарҳанг, расму оин, арзишҳо ва суннатҳои
муштараки ҳамсоягӣ низ аҳамияти Ҷумҳурии Исломии Афғонистонро хеле афзалятнок
намудааст. Бо шинохти аҳамияти хоссаи масъала аст, ки тайи даврони истиқлолияти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва махсусан дањаи ахир ҳатто як иљлосия, ҳамоиши минтақавиву
байналмилалӣ ва мулоќотњои ду ва чандљонибаро наметавон пайдо кард, ки дар онҳо
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалӣ Рањмон аз Ҷумҳурии Исломии Афѓонистон ва
зарурати кумаку мусоидати воќеии љомеаи љањонї ба њаллу фасли мушкилоти он
таъкид накарда бошад [4, с. 125].
Муассисаи таълимии Сомониѐн аз Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
литсензияи фаъолият гирифт. Тафоҳумнома дар заминаи маориф ва бахусус фаъолияти
Муассисаи таълимии Сомониѐн дар шаҳри Душанбе барои омӯзиши фарзандони
муҳоҷири афғон байни Вазорати маорифи Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва Вазорати
маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо шуд, ки тибқи ин шартнома фарзандони
муҳоҷирини афғон дар он таҳсил мекунанд.
Ҷумҳурии Тољикистон бо Ҷумҳурии Исломии Афѓонистон пайванди наздики
љуѓрофї ва умумиятњои таърихї, фарњангї, забонї, динї, ќавмї, урфї ва ѓайра доранд.
Ин пайвандњо ва умумиятњо то њадде амиќанд, ки дар ду љониби марзи сиѐсї амалан, на
ду кишвари хориљї, балки дар воќеъ, идомаи як фазои фарњангї ва бахшњои як њавзаи
таърихию мардумї ќарор гирифтаанд.
Хулоса, яке аз муќаддимањои ба сатњи табиї ва барои њар ду љониб комилан
муфид баромадани муносибатњои Ҷумҳурии Тољикистон ва Ҷумҳурии Исломии
Афѓонистон њарчї зудтар расидан ба шинохти воќеї дар бораи љомеањои њамдигар
мебошад. Барои дарки то чї њад наздик будани мардуми ду кишвар, зарур аст, ки ба
њамдигар мањз аз дидгоњи манфиатњои миллии худ назар намоянд.
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ҲАМКОРИЊОИ ҶУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ҶУМЊУРИИ ИСЛОМИИ
АФЃОНИСТОН ДАР СОҲАИ МАОРИФ ВА ИЛМ
Дар мақолаи мазкур равобити Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон
дар соҳаи маориф ва илм мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар доираи њамкориҳо Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар соҳаи маориф ва илм барои рушди
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон низ кишвари мо пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳад. Инчунин
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша дар ҳадди тавону имконоти худ дар раванди барқарорзозии
сулҳу субот ва рушди маорифу илм дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон саҳми худро мегузошт
ва айни ҳол низ гузошта истодааст, ки барои донишҷӯѐни ин кишвар њамасола беш аз 50
бурсияи ҳукуматӣ барои таҳсилоти олӣ дар ихтисосҳои гуногун барои рушди соҳаҳои
иҷтимоию иқтисодии муҳим ҷудо мекунад.
Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, илм, маориф,
фарҳанг, равобит, ҳамкорӣ, сулҳ ва амният.
Маълумот дар бораи муаллиф: Раҷабалиев Хайрулло, ходими хурди илмии шуъбаи Шарқи
Миѐна ва Наздики Институт. Тел: 93 858 58 15.

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИИ И НАУКИ
В данной статье рассматриваются отношения между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан в области образования и науки. В рамках этого сотрудничества
между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан в области образования
и науки наша страна прилагает усилия для развития Афганистана. Кроме того, Республика Таджикистан, насколько это возможно и всеми возможными способами, внесла вклад в процесс
восстановления мира и стабильности, развития образования и науки в Исламской Республике
Афганистан.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, Исламская Республика Афганистан, наука,
образование, культура, общение, сотрудничество, мир.
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COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN IN THE FIELD OF EDUCATION AND SCIENCE
This article discusses the relationship between Tajikistan and the Islamic Republic of Afghanistan in the field of education and science. In the framework of cooperation between the Republic of
Tajikistan and the Islamic Republic of Afghanistan in the field of education and science, our country is
also making efforts to develop the human resources of the Islamic Republic of Afghanistan. In addition, the Republic of Tajikistan, as far as possible in all possible ways, has contributed to the process of
restoring peace and stability and the development of education and science in the Islamic Republic of
Afghanistan.
Key words: Republic of Tajikistan, Islamic Republic of Afghanistan, science, education, culture,
communication, cooperation, peace.
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ҶУМҲУРИЊОИ ТОҶИКИСТОН ВА ТУРКМАНИСТОН:
25-СОЛИ ДӮСТӢ ВА ҲАМКОРӢ
Шамсуддинов Ш.С.,
ходими хурди илмии
шуъбаи Осиѐи Марказии
Институти омӯзиши масъалаҳои
давлатҳои Осиѐ ва Аврупои АМИТ
Туркманистон баъди ба даст овардани соњибистиќлолї дар сиѐсати
байналмилалиаш самти ҳамроҳ нашудан ва бетарафиро интихоб намуда, 16 декабри
соли 1995 парлумони Туркманистон бо ташаббус ва дастгирии Президенти љумҳурӣ
мақоми бетарафии кишварро эълон кард. Тибқи талабот ва стандартҳои байналмилалӣ
лозим буд, ки мақоми бетарафиро қонунӣ гардонанд. Ин ташаббус низ аз тарафи Созмони милали муттаҳид ҷонибдорӣ карда шуд. Бори нахуст қарори Ассамблеяи Генералии СММ №50.80 қабул гардид ва қайд карда шуд, ки мақоми мазкур барои сулҳу амнияти ин минтақа мусоидат хоҳад кард.
11 феврали соли 2007 баъди марги Сафармурод Ниѐзов, президенти Туркманистон
Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов интихоб шуд. Пӯшида нест, ки Сафармурод Ниѐзов дар
солҳои роњбарии худ барои гулгулшукуфоии кишвар ва бахусус мардуми Туркманистон
корҳои хеле назаррас карда буд. Дар ҳақиқат шаҳрҳо дар Туркманистон тағйир ѐфта,
илм, фарҳанг тараққӣ кард, инчунин дар як муддати кӯтоҳ ба барқарорсозии анъанаҳои
миллӣ низ ноил гардиданд. Навсозии саноат ва истифодаи технологияњои пешрафта,
дар бахши кишоварзї, фаъолияти худро ҳамчун самти афзалиятнок, барои қонеъ кардани эҳтиѐҷоти ҳалқ равона карда буд. Миллиардҳо доллар барои сохтмони роҳҳои нав
ва эҳѐи “Роҳи Абрешим” равона шуд. Роҳбарияти кишвар соҳаи иҷтимоиро ба таври
ҷиддӣ таҳти назорат қарор дод. Халқи туркман аз ҳаққи пардохти хидматрасонии комуналӣ озод карда шуд. Чоряк аср инҷониб аҳолӣ аз қувваи барқ, гази табиӣ, об ва намак
ройгон истифода мебаранд. Як қатор тағйироти назаррас ва баъзе навъҳои ислоҳот дар
низоми идоракунӣ ба амал омад. Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов дар як муддати кутоҳ
мањбуби мардуми худ гардид. Дар замони идоракунии ӯ корҳои зиѐде барои беҳбудии
зисту зиндагонии аҳолӣ анҷом дода шудааст. Аз ҷумла:
- ислоҳоти системаи маориф;
- қонунигардонии Интернет;
- таъсиси комиссияи давлатӣ оид ба баррасии шикоятҳо ва пешниҳоди шаҳрвандон;
- ворид кардани тағйирот ба қонунгузории андоз;
- аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод намудани муассисаҳои тиббӣ ва воридоти таҷҳизоти тиббӣ - техникӣ;
- ислоҳот дар соҳаи Академияи илмҳо;
- кушодани биржаҳои байнибонкӣ ва нуқтаҳои мубодилаи асъор;
- тасдиқи қонун «Дар бораи сензура» ва қонун «Дар бораи ВАО»;
- ташкили комиссияи махсус дар назди Дастгоҳи Президент оид ба арзѐбии сатҳи
санъати рассомӣ ва додани иҷозатнома барои чоп, ба саҳна гузоштан ва филмбардорӣ
[10].
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Дар соли 2017 маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 40,16 миллиард доллари
ИМА расида, ба ҳар сари аҳолӣ 6389 доллари ИМА-ро ташкил дод. Шумораи аҳолии
кишвар ба 5 663 000 нафар расид [9].
Маълумоти оморӣ нишон медиҳанд, ки маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар Туркманистон асосан аз ҳисоби соҳаи хизматрасонӣ - 70,3%, саноат ва сохтмон 21,4%, кишоварзӣ
- 8.3%-ро ташкил медод. Бо назардошти нишондодҳои зикршуда, дарозии умри миѐнаи
аҳолии Туркманистон соли 2017 аз 65 ба 74 сол расид.
Дар ҷумҳурӣ корхонаҳои коркарди нафту гази табиӣ, саноати шиша, саноати сабук, пахта, либос ва саноати хӯрокворӣ инкишоф дода шудааст. Корҳои ҷустуҷӯии кӯҳӣ
нишон медиҳанд, ки Туркманистон аз захираҳои табиии канданиҳои фоиданоки арзишманд ва муфид, ба монанди нафт, гази табиї, сулфур, сурб, йод, бром ва як қатор
ашѐҳои хом бой аст. Қобили қайд аст, ки дар солњои аввали соњибистиќлол шудан
Туркманистон ба гурӯҳи калонтарини содиркунандаи захираҳои бузурги нафт (2 миллиард тонна) ва гази табиӣ (25 триллион метри мукааб) ворид гардид. Ҳаҷми зиѐди
маҳсулоти нафти истеҳсолкардаи худро тавассути роҳи оҳан ва гази табииро тавассути
лӯла интиқол медиҳад [2, с.10].
Бо назардошти захираҳои азими дар боло зикргардида, дар айни замон қубурҳои
зерини интиқоли газ фаъолият мекунанд:
- интиқоли гази “Назди Каспий”;
- интиқоли гази “Осиѐи Марказӣ”;
- интиқоли гази “Туркманистон-Чин”;
- интиқоли гази “Туркманистон - Эрон”.
Илова бар ин, солҳои охир бо бастани як қатор шартномаҳои байналхалқӣ чунин
сохтмонҳои интиқоли газ бошиддат роҳандозӣ шуда истодааст:
- қубури интиқоли гази “Туркманистон-Афғонистон-Покистон- Ҳиндустон” (ТАПИ);
- қубури интиқоли гази “Туркманистон-Афғонистон-Покистон-Чин (Набуко);
- қубури интиқоли гази “Туркманистон-Афғонистон-Тоҷикистон-Чин” (ТАТК).
Дӯстии мардумони Тоҷикистону Туркманистон аз қаъри асрҳо сарчашма гирифта,
имрӯз муколамаи доимии сиѐсӣ ва заминаи қарордодию ҳуқуқӣ дар сатҳи зарурӣ нигоҳ
дошта шудааст [3].
Муносибатҳои Тоҷикистон ва Туркманистон ҳамчун ду давлати мустақил аз 27
январи соли 1993 то имрӯз дар сатҳи хуб қарор доранд. Аз моҳи феврали соли 1995 Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ашқобод фаъолият дорад. Сафорати Туркманистон
дар шаҳри Душанбе низ аз 4 майи соли 1999 фаъолият мекунад.
Новобаста аз иваз шудани ҳокимон аз давраи қадим туркманҳо риштаҳои дӯстиро
бо мардуми тоҷик нигоҳ дошта, асрҳо зери ҳукмронии давлатҳои гуногун ба мисли як
оила паҳлу ба паҳлу зиндагӣ мекарданд.
Ҳамкориҳои байни ду давлат на танҳо дар соҳаи сиѐсат, балки дар соҳаҳои
тиҷоратию иқтисодӣ, илмӣ-техникӣ ва фарҳангӣ рушд мекунанд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои мутақобиланд судмандро бо Туркманистон
дар асоси ҳусни ҳамҷаворї, дӯстиву бародарї ва шарикї, инчунин мавқеъгирии якҷоя
оиди масъалаҳои мубрами байналхалқӣ ва минтақавӣ ба роҳ монда истодааст.
Умумияти ҳадафҳо ва вазифаҳое, ки дар назди давлатҳои минтақа қарор доранд,
зарурати рушду тавсеаи муносибатҳоро аз рӯи эътимод, дӯстӣ ва ҳамкории судманд бо
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Туркманистон тақозо мекунад. Роҳбарияти давлати Тоҷикистон ҳамкории густурдаи
минтақавиро воситаи муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва
таъмини амнияту субот дар Осиѐи Марказӣ медонад ва ин бардоштро дар амалияи
сиѐсии худ дар тӯли бист соли охир борҳо намоиш додааст.
Нуқтаи сароғози муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
Туркманистон ин баъди ба имзо расидани Протокол “Дар бораи барқарор намудани
муносибатҳои дипломатӣ миѐни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон ” 27-январи
соли 1993 сурат гирифтааст. Аз лаҳзаи барқарор гаштани муносибатҳо таҳким ва
тавсеаи минбаъдаи онҳо дар маркази диққати Сарвари давлати Тоҷикистон қарор
дорад. Ифтитоҳи намояндагии дипломатии Ҷумҳури Тоҷикистон моҳи марти соли 1993
дар Ашқобод сурат гирифт. Туркманистон дорои иқтидори бузурги нақлиѐтӣ ва
комуникатсионӣ буда, пайвасткунандаи минтақаи Осиѐи Марказӣ бо манотиқи дигари
ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ки ин амр барои роҳандозии ҳамкориҳои мутақобилан
судмандро бо кишвари мазкур афзуд.
Аз лаҳзаи роҳандозии муносибатҳо пайваста сафарҳо ва мулоқотҳои гуногуни
сатҳи байниҳукматӣ миѐни ин ду кишвари ба ҳам дӯст ва ҳамҷавор баргузор мегардад.
Моҳи июли соли 1995 Президенти Ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо
сафари корї ба пойтахти Туркманистон - шањри Ашқобод ташриф овард. Зимни
ташриф Президенти Љумњурии Тољикистон бо Президенти Туркманистон Сафармурод
Ниѐзов мулоқот анҷом дод, ки зимни он роҳбарони ҳарду давлат Баѐнияи муштарак
қабул карданд, инчунин оид ба густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва соҳаҳои
мавриди таваҷҷуҳ табодули назар намуданд. Моњи апрели соли 1999 сафари кории
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Туркманистон сурат гирифт, ки
зимни он роҳбари кишвар дар кори ҷаласаи Сарони давлатҳои Осиѐи Марказӣ ширкат
варзид. Мақсади мулоқоти «Саммити Ашхобод» муайян кардани ҳадафҳои ҳамкориҳои
минбаъда, ки ба ҳамгироии кишварҳои Осиѐи Марказӣ равона гардидаанд, ба ҳисоб
мерафт [7, с. 57].
Бояд қайд намуд, ки дар доираи вохўриҳои бисѐрҷонибаи сарони давлатҳои Осиѐи
Марказӣ мулоқотҳои роҳбарони давлатҳои Тоҷикистону Туркманистон мунтазам сурат
мегирифтанд, ки зимни онҳо зарурати ташкили шароити мусоид барои ҳамкориҳои
судманд байни ду кишвар дар соҳаҳои сиѐсӣ, иқтисоду савдо ва илму техника таъкид
мегардид. Зимни вохўриҳои сатҳи олӣ дар марҳалаҳои минбаъда (солҳои 2006-2007)
президентҳои ҳарду давлат оид ба самтҳои гуногуни муносибатҳои дуҷониба табодули
афкор намуда, таваҷҷуҳи худро ҷиҳати таҳким ва тавсеа бахшидан ба ҳамкориҳо дар
соҳаҳои табодул ва интиқоли мол, нерўи барқ, маҳсулоти нафтӣ ва алюминий таъкид
карданд. Сафарҳои расмии Президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов ба
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба
Туркманистон дар соли 2007-ро метавон ҳамчун оғози марҳалаи нав дар таърихи
муносибатҳои тарафайн арзѐбӣ кард. Зимни ин сафарҳо чанд санади фарогири
ҳамкориҳо дар соҳаҳои мухталифи муносибатҳои дуҷониба ба имзо расонида шуданд.
Рӯзҳои 9-ум ва 10-уми октябри соли 2009 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба Туркманистон ташриф овард. Қобили таъкид аст,
ки ин сафари корӣ бо ҷараѐни мулоқотҳои Эмомалӣ Раҳмон ва Гурбонгулӣ
Бердимуҳамедов масоили ҳамкории дуҷониба ва минтақавиро нахуст дар мулоқоти хоса
ва сипас бо иштироки ҳайатҳои бонуфузи ду ҷониб баррасӣ намуданд ва 4 санади нави
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ҳамкорї ба имзо расид. «Муносибот бо Туркманистони бародарӣ барои мо аҳамияти
хоса дошт, дорад ва хоҳад дошт», - изҳор намуд зимни суҳбати хосса Сарвари давлати
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон афзуд, ки мутобиқат ва ѐ наздикии мавқеъҳо дар масоили
минтақавӣ ва байналмилалӣ худ заминаи мусоиди сиѐсӣ аст барои рушди робитаҳои
судманди ду кишвар дар ҳама самтҳо. Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов дар навбати худ
посух дод, ки дар муносиботи Туркманистону Тоҷикистон боварии байниҳамдигарӣ,
ҳусни ҳамсоягию тафоҳум ва дӯстию рафоқат ҳамеша мақоми хосса доранд. Таъкид
гардид, ки миѐни Тоҷикистону Туркманистон имкону захираҳои истифоданашудаи
ҳамкорӣ хеле зиѐданд, аз ҷумла баҳри беҳтар намудани равобити нақлиѐтӣ, шароити
рафтуомади шаҳрвандон, рушди тиҷорати дуҷониба ва ғайра. Кушодани хатсайрҳои
мустақими ҳавоӣ ва роҳи оҳан миѐни ду кишвар зарур шумурда шуд. Ҳамгироӣ баҳри
истифодаи босамар аз захираҳои обию энергетикии минтақа аз самтҳои афзалиятноки
муносибатҳои ду кишвар арзѐбӣ гардид.
18 марти соли 2010 Президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов бо
сафари давлатӣ ба Тоҷикистон ташриф овард.
Зимни баррасии масоили ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Туркманистон ба
таҳким ва густариши ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ, нақлиѐтӣ, энергетикӣ ва
гуманитарӣ таваҷҷуҳи зиѐд зоҳир карда шуд. Таъкид гардид, ки ҳарду ҷониб барои
кашидани хатҳои интиқоли нерўи барқ, лўлаҳои нафту газ ва бунѐди роҳҳои оҳану
мошингард миѐни Тоҷикистону Туркманистон аз тариқи қаламрави Афғонистон талош
хоҳанд намуд. Сарони ду давлат азм доранд, ки баҳри ба сатҳи боз ҳам болотар
баровардани муносиботи дўстию ҳамкории Тоҷикистону Туркманистон ҷаҳду талош
намоянд, зеро ҳарду ҷониб ба ин андешаанд, ки имкону захираҳо барои рушди
ҳамкории бисѐрсоҳа хеле зиѐданд. Баъди анҷоми музокироти расмӣ бо иштирок ва дар
ҳузури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти
Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов 7 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. Дар
охир Президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов бо фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи 1 мукофотонида шуд. Тавре
Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон изҳор дошт, Президенти Туркманистон Гурбонгулӣ
Бердимуҳамедов бо ин мукофоти олии давлатии Тоҷикистон барои нақши намоѐнаш
дар таҳкими дўстӣ ва рушди ҳамкорӣ миѐни ду кишвар сарфароз гардонда мешавад.
3-юми сентиябри соли 2011 Президенти Туркманистон
Гурбонгулӣ
Бердимуҳамедов, ки барои иштирок дар ҷаласаи Шўрои сарони давлатҳои узви
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ба Тоҷикистон ташриф овард, бо Эмомалӣ Раҳмон
мулоқот намуд. Дар мулоқот масоили ҳамкории гуногунпаҳлуи ду кишвар, аз ҷумла
татбиқи амалии санадҳои сершумори ҳамкории дуҷониба баррасӣ шуд. Гуфтугўи
судманд, ҳамчунин доир ба роҳҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, саноат,
металлургия, нақлиѐту роҳсозӣ, пайвасти мустақими шабакаҳои барқию нақлиѐтии ду
кишвар ва атрофи масоили минтақавию байналмилалӣ сурат гирифт.
5-уми майи соли 2014 Президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов бо
сафари расмӣ вориди Тоҷикистон шуд. Зимни мулоқот баррасии масоили вобаста ба
рушди муносиботи дӯстӣ ва густариши ҳамкории бисѐрпаҳлӯи ду кишвар дар мулоқоти
хоссаи сарони давлатҳо оғоз ѐфт. Пас аз анҷоми мулоқоту музокироти расмӣ 10 санади
нави ҳамкорӣ миѐни Тоҷикистону Туркманистон ба имзо расид. Дар натиҷаи
гуфтушунидҳо дар сатҳи олӣ, самтҳои ҳамкориҳои минбаъда дар соҳаҳои энергетика,
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нақлиѐт, нафту газ, маориф ва фарҳанг ба таври муфассал мавриди баррасӣ қарор
гирифт. Сарвари давлати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла изҳор дошт, ки “рушди
муносибат бо Туркманистон аз самтҳои афзалиятноки сиѐсати хориҷии Тоҷикистон
аст”. Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов дар навбати худ муносиботи ду кишварро “босуръат
рушдѐбанда” номида, ҳамзамон ба роҳбарияти Тоҷикистон барои дастгирии пайваста
аз ташаббусҳои байналмилалии Туркманистон арзи сипос намуд. Масоили вобаста ба
тезондани сохтмони роҳи оҳани Тоҷикистон-Афғонистон-Туркманистон дар маркази
таваҷҷуҳи ҳарду ҷониб қарор дошт. Гуфтугӯйи судманд, ҳамчунин доир ба авзои кунунї
ва ояндаи Афғонистони ҳамсоя ва ҳам дигар мавзӯъҳои минтақавию байналмилалии
мавриди таваҷҷуҳ ќарор гирифт. Пас аз анҷоми музокирот 9 санади нави ҳамкорӣ ба
имзо расиданд, ки барои густариши ҳамкориҳои тарафайн заминаи воқеӣ гузоштанд.
17 сентябри соли 2017 Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати анҷоми сафари
корӣ ба Туркманистон ташриф овард. Зимни сафар Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри
Ашқободи Туркманистон дар ҳошияи маросими ифтитоҳи 5-умин бозиҳои осиѐӣ бо
Президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов мулоқоти дуҷониба намуд.
Таъкид гардид, ки ин гуна чорабинии муҳташами варзишӣ дар Осиѐи Марказӣ бори
нахуст баргузор мегардад ва умед аст, ки он ба рушди варзиш ва оммавияти бештари он
дар минтақа такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. Эмомалӣ Раҳмон ва Гурбонгулӣ
Бердимуҳамедов аз рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ, ки дар ин самт кишварҳо имконоти
зиѐд доранд, ѐдовар шуда, баргузории комиссияҳои байниҳукуматии ду кишварро дар
соҳањои энергетика, ҳамлу нақл, кишоварзӣ ва соҳаи туризм дар ин ҷода муҳим арзѐбӣ
намуданд.
Ҷонибҳо иброз доштанд, ки Тоҷикистону Туркманистон имрӯз имконот ва
лоиҳаҳои зиѐдеро барои рушди ҳамкориҳо дар соҳаи энергетика доранд. Дар ҳамин
замина, аз сохтмони хати лӯлаи гази Туркманистон – Ӯзбекистон – Тоҷикистон –
Қирғизистон – Чин ва лоиҳаи бунѐди роҳи оҳани Туркманистон – Афғонистон –
Тоҷикистон ѐдоварӣ гардид. Мавриди таъкид аст, ки соли 2017-ро метавон марҳалаи
ҷадиди ҳамкориҳо номид, чунки маҳз дар ҳамин сол ташрифҳои тарафайн анҷомида
шуд, ки дар натиҷа миѐни ин ду кишвар ҳамкориҳо ба шарикии стратегӣ табдил дода
шуд.
2-юми ноябри соли 2017 Президенти Туркманистон бо сафари расмӣ ба Душанбе
ташриф овард. Зимни ташриф Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов таъкид намуд, ки давоми
даҳсолаҳои охир равобити кишварҳо марҳалаҳои нави рушдро касб карда, барои амиќ
гаштани ҳамкории ду давлат ва мардумони дӯст такони ҷиддӣ мебахшад. Яке аз
омилҳои мусоидаткунанда ба ин раванд имзои Шартнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Туркманистон оид ба шарикии стратегӣ арзѐбӣ карда шуд. Ҷонибҳо нақши
Комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоратӣ-иқтисодӣ ва илмию техникӣ ва
баргузории бизнес-форумҳо байни доираҳои соҳибкории ду кишвар барои ноил шудан
ба нишондиҳандаҳои баланди иқтисодӣ муҳим маънидод карданд.
Тоҷикистону Туркманистон дорои иқтидори бузурги захираҳои на танҳо иқтисодӣ,
балки имкони таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои бузурги нақлиѐтию энергетикӣ мебошанд.
Сохтмони роҳи оҳани Тоҷикистон-Афғонистон-Туркманистон намунаи олии ҳамкорӣ
дар ин самт номида шуд. Дар соҳаи нақлиѐт ҷонибҳо ҳамчунин ба масъалаи ба роҳ
мондани хатсайри мустақими ҳавоии байни ду кишвар аҳамияти махсус зоҳир карданд.
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Зимни мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои фарҳангӣгуманитарӣ ва маорифро баррасӣ карда, баргузории рӯзҳои фарҳанги кишварҳоро
омили муҳимми таконбахши равобити дуҷониба маънидод карданд. Дар охири
мулоқоти ҷонибҳо, ки дар фазои дӯстӣ ҷараѐн гирифт, ҳар ду ҷониб омодагии худро
барои таҳкиму густариши ҳамкорӣ дар арсаи байналмилалӣ ба хотири ҳалли
мушкилоти глобалӣ, муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир,
терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи нашъаовар, таъмини амну
субот дар минтақа ва ба эътидол овардани вазъи сиѐсӣ дар Афғонистонро баѐн
доштанд. Пас аз анҷоми мулоқоту музокироти расмӣ 13 санади нави ҳамкорӣ миѐни
Тоҷикистону Туркманистон ба имзо расид.
То имрӯз заминаи қарордодию ҳуқуқии муносибатҳои Тоҷикистону
Туркманистонро зиѐда аз 60 санад ташкил медод, акнун бо имзои санадаҳои нав, ки
бахшҳои тиҷоратию иқтисодӣ, сохтмону саноат, мудофиаи гражданӣ, кишоварзӣ,
илмию техникӣ, фарҳангӣ ва сармоягузориро дар бар мегирад, шумораи он ба беш аз 70
адад расид. Мавриди таъкид аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Туркманистон дар
доираи созмонҳои байналмилалию минтақавӣ ва барномаҳо аз ҷумла СММ, ИДМ,
СҲИ, Бунѐди байналмилалии наҷоти Арал (ББНА), С5+1, Конференсияи ҳафтуми
Ҳамкориҳои минтақавии иқтисодӣ барои Афғонистон (RECCAVII) фаъолият
менамоянд [8].
Муносибатҳои ду кишвари бо ҳам дўст ва шарик дар соњаи фарњанг дар сатњи
баланд ќарор дошта бо ибтикороти тарафайн рўзҳои фарҳанги кишварҳо баргузор
мегардад. Соли 2010 Рӯзҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Туркманистон, худи
ҳамон сол Рӯзҳои фарҳанги Туркманистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гадид.
Мавриди таъкид аст, ки моҳи июни соли 2013 дар Ашќобод зимни оғози расмии роҳи
оҳани Туркманистон–Афғонистон–Тоҷикистон Рӯзҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
баргузор гардид. Соли 2013 ба муносибати барқарор шудани муносибатҳои дипломатӣ
рузҳои фарҳанг дар ҳарду кишвар баргузор гардид. 14 июни соли 2017 Рӯзҳои фарҳанги
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Туркманистон баргузор гардид. Ин амр барои рушди
ҳамкориҳои илмию фарҳангӣ ва равобити дўстонаи миѐни кишварҳо замина фароҳа
меорад. Инчунин мавриди таъкид аст, ки теъдоди зиѐди донушҷуѐни туркман дар
донишгоҳҳои олии Тољикистон ба тахсил фаро гирифта шудаанд. Қайд кардан
бамаврид аст, ки барои рушду равнақи муносибатҳои илмиву фарҳангӣ миѐни ду
кишвар “Ҷаъмияти туркманҳои ҷаҳон” таъсис дода шудааст [9].
Мавриди таъкид аст, ки дар рушду тавсеаи ҳамкориҳо саҳму азми сулњљўѐнаи
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов
бузург буда, барои ба роҳ мондани хамкорихои гуногунсамтаи тарафайн бо фарогирии
манфиатҳои миллии ҷонибҳо мусоидат намуда истодаанд. Азми пайвастаи тарафҳо буд,
ки 2-юми ноябри соли 2017 баъди мулоқоти сатҳи олӣ Туркманистон шарики стратегии
4-уми Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид.
Айни ҳол муносибатҳои ҳамҷавории тарафайн ба сифати шарики стратегии
Тоҷикистон ва Туркманистон расида, умед аст, ки он барои халқҳои дўсту бародари
тоҷику туркман хизмат хоҳад намуд.

102

Институти Осиё ва Аврупо №1, (3) 2020
Адабиѐт:
1. Назаров Т., Сатторзода А. Дипломатияи муосири тоҷик. Душанбе -2006;
2. Эмомалӣ Раҳмон Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 соли истиқлолияти давлатӣ Душанбе 2016;
3. Саҳифаи нави дипломатияи тоҷик (зери назари Ҳамрохон Зарифӣ). Душанбе 2013;
4. 25- қадам дар паҳнои олам. Зери таҳрири Сироҷиддин Аслов Душанбе -2016;
5. Маҷаллаи илмиву назариявӣ ва иттиллоотии ВКХ ҶТ №1/2016, 2014;
6. Зарифӣ Ҳамрохон. Эмомалӣ Раҳмон – бунѐдгузори сиѐсати хориҷии Тоҷикистон.
Душанбе - 2012;
7. Саидов З. Внешнаяя политика Республики Таджикистан (1991-2016) Душанбе 2017;
8. Mts.tj;
9. www.mfa.tj;
10. www.president.tj;
11. www.khovar.tj.
ҶУМҲУРИЊОИ ТОҶИКИСТОН ВА ТУРКМАНИСТОН:
25-СОЛИ ДӮСТӢ ВА ҲАМКОРӢ
Аҳамиятнокии мавзӯи мақоларо дӯстии мардумони Тоҷикистону Туркманистон,
нақши рӯзафзуни ду давлат дар муносибатҳои байналмилалӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ ва
хусусан минтақавӣ, инчунин дар иқтисодиѐти ҷаҳонӣ муайян мекунад. Ҳамаи ин
таваҷҷуҳи баланди илмӣ ва амалии Туркманистону Тоҷикистонро муайян мекунад, ки
дар натиҷаи фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ дар соли 1991 давлатҳои мустақил
гардиданд.
Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Туркманистон, давлат, муносибатҳои байналмилалӣ,
иқтисодиѐти ҷаҳонӣ, Иттиҳоди Шӯравӣ, давлатҳои мустақил.
Маълумот дар бораи муаллиф: Шамсуддинов Ш.С., ходими хурди илмии шуъбаи
Осиѐи Марказии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва Аврупои
Академияи милли илмҳои Тоҷикистон. Тел: 934 77 40 39, E-mail: Shuhratjonsh@mail.ru.
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН И ТУРКМЕНИСТАН: 25 ЛЕТ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА
Актуальность статьи - дружба между народами Таджикистана и Туркменистана.
Растущая роль двух стран в международных отношениях на глобальном и региональном уровнях, а также в мировой экономике. Все это определяет высокий научный и
практический интерес Туркменистана и Таджикистана в результате падения Советского
Союза в 1991 году стали независимыми государствами.
Ключевые слова: Таджикистан, Туркменистан, государство, международные
отношения, мировая экономика, Советский Союз, независимые государства.
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The relevance of this article conducts friendship between the people of Tajikistan and
Turkmenistan. The growing role shows the best ways of various spheres of these two friend
countries in international relations at the global and regional levels, as well as in the global
stage. All these analyses determines the high scientific and practical interests of Turkmenistan
and Tajikistan as a result of the Post-Soviet Union until their independence in 90s years.
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ТАЪРИХ, ҲУҚУҚШИНОСӢ, ИҶТИМОИЁТ
ПАЙВАНДИ АЌИДАТЇ ВА РАФТОРИИ ТЭТ НАЊЗАТИ ИСЛОМЇ
БО ЊИЗБУ ЊАРАКАТЊОИ ТЕРРОРИСТИВУ ЭКСТРЕМИСТИИ
ШАРЌИ НАЗДИК ВА МИЁНА
Ниѐзї Ё.Б.,
номзади илмҳои фалсафа,
директори Институти омўзиши масъалањои давлатњои
Осиѐ ва Аврупои Академияи миллии илмњои Тољикистон,
Н.Холназаров,
ходими калони илмии Институти мазкур.
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат - Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон доир ба масъалаи бисѐр мубрам ва доѓи рўз - терроризм, њанӯз хеле барваќт иброз дошта буданд, ки: «терроризм ва экстремизм њамчун вабои аср ба амнияти љањон ва њар як сокини сайѐра таҳдид карда, барои башарият хатари
на камтар аз силоњи ядроиро ба миѐн овардааст» [7].
Барои равшанї андохтан ба мавзўи болозикр, ба таърихи мухтасари пайдоиш ва
пањншавии созмону ташкилотњои экстремистї-террористї дар Шарќи Наздик мурољиат менамоем.
Яке аз созмонњои сернуфус, пурќудрат ва фаъоли исломї бо номи «Ихвону-лмуслимин» њанўз аз солњои 1928 ба фаъолият пардохта, дар сафњои худ то 2 миллион
нафарро муттањид карда буд. Аз ин рў, созмони «Афсарони озод» тањти сарварии
Љамол Абдулносир то солњои 50-уми асри сипаришуда маљбур буд, ки бо ин созмон мадоро намояд.
Дар охири солњои 70-уми асри гузашта, боз як ќатор созмону ташкилотњои террористии дигар бо номњои «ал-Љињод», «ал-Љамоа-ал-исломия», «ат-Такфир-вал-њиљра»
ва дигарњо дар Миср пайдо шуданд.
Пайдоиши чунин созмону ташкилотњои ифротї ва террористї дар Миср, сабаби
зуњури мазњаби «Вањњобия» дар як ќатор кишварњо, аз љумла дар кишвари мо гардид ва
зуњури ин мазњаб иртиботи ногусастанї дорад, бо таъсиси «Њизби нањзати исломї» дар
Тољикистон.
Марњум, С. Кенљаев дар љилди аввали китоби худ - «Табаддулоти Тољикистон» ба
њамин мавзўъ ишора карда њамчун далел менависад: «Аввалин маротиба мазњаби
«Вањњобия» пардапўшона бо номи «Созмони љавонон» дар вилояти Ќурѓонтеппа
таъсис ѐфта буд. Соли 1978 созмони мазкур бо сарварии Абдуллоњи Нурї дар назди бинои кумитаи вилоятии њизби коммунист гирдињамої гузаронида, ба бинои мазкур
њуљум намуда, тартиботи љамъиятиро вайрон карда, дару тирезањои бинои Кумитаи вилоятии њизби коммунистии вилоятро шикаст. Вале њукуматдорон ба ин амалиѐти љинояткоронаи мазњаби «Вањњобия» аз паси панља нигариста, ањамияти лозима надоданд…»
[2, с.259].
Чунин бетафовутї ва хунукназрии низоми ваќт боис гашт, ки гурўњњои љиної
тањти ниќоби дини ислом бо истифода аз таљрибањои дањшатафкании гурўњњои ифротии динї ва ќавмї ташаккул ѐбанд ва барои пиѐда кардани њадафњои ќудратталабию
људоихоњона даст ба куштору нооромї ва зиддияти иљтимої зананд.
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Ин таљрибањо аввалан дар ибтидои асри XX дар Шарќи Миѐна, махсусан Миср, аз
тарафи созмони «Афсарони озод» тањти роњбарии подполковник Љамол Абдулносир
арзи вуљуд намуда буд. Созмони мазкур соли 1952 шоњ Форуќро аз тахт дур ва аз
кишвар хориљ намуд ва аз њамин даврањо сар карда, террори мардони сиѐсї ѐ ба тарзи
дигар агар иброз намоем, сиѐсатмардон дар Шарќи Наздик шурўъ шуд. Сарвазири
Ироќ Нури Саид ба ќатл расонида шуда љасадашро соатњо дар кўчањои Баѓдод кашола
карда гардониданд. Шоњи љавони Ироќ Файсал њам новобаста аз он, ки ў ба ќабилаи
Њошимињо, яъне ба авлоди Паѐмбари Ислом, њазрати Муњаммад (С.С) тааллуќ дошт,
кушта шуд. Њамин гуна њодисањо дар Тунис, Алљазоир, Яману Ливия, Сурияву Судон
ва ѓайрањо ба амал омаданд.
Дар Љумњурии Тољикистон бошад, дар солњои навадум, дар аввали замони
ошкорбаѐнию истиќлолталабї, митингбозињо ва зииддиятњо аъзои Њизби нањзати
исломї бо маќсади тарсонидан (ногуфта намонад, ки яке аз ањдофи терроризм - ин
тарсафканї ва дањшатпароканї дар љомеа мебошад) чанд тан аз љонибдорони сохти
конститутсиониро вањшиѐна ба ќатл расонида, рўи љасади онњо рафторњои
ѓайриинсонї намуда, онњоро дар кўчањо гардонида, баъдан дар чуќурие бе шустану
кафан кардан 20 нафариву 30 нафарї партофта бо трактор аз болояшон хок гардонида,
муњофизини хешро дар сари ин «ќабрњо» таъин намуда буданд, то ки хешу табор ва
пайвандон онњоро пайдо ва гирифта натавонанд. Њолатњое буданд, ки муњофизин бар
ивази пул хокљои љасадњоро ба пайвандони онњо нишон дода, аз ин амал њам «фоида»
ба даст меоварданд.
Таъсиси кушторгоњ ва шиканљахонањо дар њаммоми «машњур»-и совхози
«Туркманистон»-и ноњияи собиќ Бохтар, њоло Кушониѐн, дар тањхонањои театри
Лоњутї ва Ќозиѐт, дар муассисаи наќлиѐтии раќами 3, дар мањаллаи «Южный», дар
комбинати гўшти Душанбе ва љойњои дигар аз фаъолиятњои дигар ва «ќањрамонињо»-и
солњои аввали навадуми Њизби нањзати исломии Тољикистон дарак медоданд.
Раиси созмони «Ошкоро» Рустами Абдурањим, намояндаи мардумї Мавлон
Олимов, шоир Махсум Олимї дар шањри Душанбе ва падари Файзалї Саидов дар
вилояти Ќурѓонтеппа аз дасти њамин гуна љиноятпешањои Њизби нањзати исломї ва
дар њамин кушторгоњҳо бо тарзу усулњои вањшиѐна ва ѓайриинсонї ба ќатл расида
буданд.
Дар замони љанги аввали Фаластин дар соли 1948 Љамол Абдулносир дар Фелуљ
баъд аз оташбас бо ду нафар афсарони исроилї, яке бо номи Игол Аллон ва дигаре бо
номи Мордахем Коэн мулоќот намуд. Њарду афсари соњаи кашшофии Исроил буданд
ва таљрибаи ѓании иљрои амалњои террористиро доштанд. Игол Аллон баъдњо то ба
мансаби сардори Ситоди генералии Исроил расид. Бурди Љ. Абдулносир дар он буд, ки
вай новобаста аз ошної бо разведчикњо ва террористњои машњури исроилї, дар тамоми
давраи рањбарияш аз террор кор нагирифт.
Новобаста аз ин, баъди заиф шудан ѐ аз сањнаи сиѐсат дур шудани миллатгароии
миллии арабї њаракатњои террористии исломие, ки дар солњои 70-ум арзи вуҷуд карда
буданд, ба фаъолият пардохтанд. Њадафашон аз байн бурдани режими дунявї дар
Миср ва роњбари ин кишвар Анвар Содот буд. Мутаассифона, онњо Содотро ба ќатл
расониданд. Чанд маротиба ба љони Њуснӣ Муборак сўиќасд ташкил намуда, алайњи
вазирони Миср ва сайѐњони хориљї низ амалњои террористї анљом додаанд, ки айни
њамин њодисот дар солњои аввали истиќлолият анљом дода шуда буданд.
Солњои 90-ум исломгароѐни тољикистонии аз мактаби ифротї-террористї гузашта
дар Тољикистон низ ба корњое даст заданд, ки хоњ-нохоњ пайванди аќидатї ва рафтории
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онњоро бо њизбу њаракатњои террористиву экстремистии Шарќи Наздик, ки зикрашон
дар боло рафт, исбот менамояд. Ќатли Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон
Нурулло Њувайдуллоев дар моњи августи соли 1992, ќатли љонишини аввали раиси
кумитаи иљроияи вилояти Кўлоб С. Сангов дар њамин моњ, аз тарафи Ризвон Содиров
гаравгон гирифтани 12 нафар соњибкорону њамрањони ширкати «Восток-Меркурий» ва
аз љониби ў мусодира кардани моли онњо ва ба ќатл расонидани соњибони молу ширкат
ва њамрањони онњо дар њудуди ш. Ваҳдат ва ш. Норак, қатли кормандони милитсияи
вилояти Кулоб дар ағбаи Чормағзак, ќатли 170 нафар зодагони минтаќаи Кулоб ва
водии Фарѓона дар ш. Ќурѓонтеппа (Бохтар) аз тарафи љангиѐни исломгаро дар моњи
октябри соли 1992, ба ќатл расонидани љонишини Сарвазири кишвар, Мунавваршо
Назриев октябри соли 1994 ва ѓайра далели раднашаванда ба гуфтањои болоянд [6].
Акнун бармегардем ба ибтидои давраи «террори Шарќи Наздик». Дар сарчашмаи
фаъолиятњои террористии он замон созмони дар солњои Љанги дуюми љањон дар
Фаластин созмонѐфтаи Лехи меистод. Роњбари ондавраи Лехи Авраам Штерн (шоир,
ходими намоѐни сионист, асосгузор ва рањбари ташкилоти пинњонкори террористї)
ном шахс буд ва ў феврали соли 1942 тавассути пулиси Британияи Кабир кушта шуд.
Баъди кушта шудани А. Штерн роњбарии Лехиро иттињоди сегона (триумвират) ба
уњда гирифт ва аъзои њамин иттињод Ицхак Шамир баъдњо Сарвазири Исроил шуд.
Лехи соли 1943 ба љони комиссари Олии Фаластин сўиќасд ташкил намуда, баъд аз чанд
моњ дар Миср вазири мустамликаи Британияи Кабир лорд Мойнаро ба ќатл расонид.
Баъд аз итмоми Љанги дуюми љањонї, соли 1948 Лехи намояндаи СММ, дипломати
шведї Ф. Бернадотаро, ки њамчун нозир барои мушоњидаи ќатъи оташбас таъйин шуда
буд, ба њалокат расонид.
Њамин тавр, кор бо террорњои инфиродї ба охир нарасид. Дар ќатори Лехи боз як
созмони террористии дигар бо номи Эцель низ ба фаъолиятњои террористї машѓул буд
ва ин созмони террористиро соли 1944 Сарвазири дигари ояндаи Исроил Менахем Бегин роњбарї мекард. Террористњои ин созмон 22 июли соли 1946 мењмонхонаи «Кинг
Девид»-ро, ки дар як ќаноташ идорањои маъмурии англисї љойгир буданд, таркониданд. Дар натиља, 91 нафар кушта ва 45 нафар захмї гаштанд, ки дар миѐни онњо англисњо, арабњо ва яњудињо низ буданд. Њадафи аслии ин амалњои террористї аз чї
иборат буд?
Ањдофи аслии ин амалњои террористї пеш аз њама, куштори њар чї бештари
арабњои тањљої, маљбуран рондани онњо аз љойи сукунаташон, пур кардани мањалњои
холишудаи арабнишин бо яњудињо буд. Ин гуфтањоро амалњои террористии дар моњи
январи соли 1948 дар гулгашти шањри Яффа ба иљро расида, ки он замон арабнишин
буд ва дар яке аз дењањои арабнишини канори Иэрусалим, бо номи Дейр-Ясин анљом
додаи Лехи ва Эцеля пурра исбот намудаанд. Дар натиљаи ин амалиѐти ѓайриинсонї,
љамъан, наздик ба 280 нафар аз ањолии осоишта кушта шуда, миќдори зиѐди одамон
захм бардоштанд. Ё тирборони ањолии арабнишини дењаи Кафр-Ќасим, воќеъ дар
њудуди Исроил, дар моњи октябри соли 1956 аз љониби патрули исроилї, ки сабаби љон
бохтани 43 нафар гардид, аз мисолњои дигари тасдиќкунандаи ин даъвост [9, с. 33-34].
Баъд аз таъсиси давлати Исроил, террор ба яке аз олатњои муборизаи фаластинињои муќими кишварњои њамсояи арабї табдил гашт. Амалњои террористї натанњо
ањолии яњудии манотиќи соли 1967 ишѓол намудаи Исроилро аз байн мебурд, балки бар
асари ин амалиѐт ањолии осиштаи муќими худи Исроил низ ќурбон мешуданд.
Амалњои террористї тибќи ќоида, дар љойњои серодам - дискотекањо, магазинњо ва
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мењмонхонањо анљом дода мешуданд. Мањалњои ањолинишини Исроил дар шимоли Галилеро аз њудуди Лубнон тавассути «Њизбуллоњ» ракетаборон мекарданд.
Дар солњои 90 дар кишвари мо низ исломгароѐн ба русњо ва русизабонони дигар
миллатњо фишору тањдидоти зиѐдеро ворид намуданд. Куштори афсарони дивизияи
201, гаравгон гирифтани хонандагони русзабони мактаби раќами 8, воќеъ дар маркази
пойтахти кишвар, тањдидњо ба яњудиѐни муќими ш. Душанбе ва атрофи он аз амалњои
носавоби исломгароѐн дар солњои 90 буданд.
Њангоми аз кўњи Маъбад боздид намудани генерал Ариэль Шарон (дар ин љо яке
аз љойњои барои мусалмонони дунѐ муќаддас-масљиди Ал-Аќсо љойгир аст), амалиѐтњои
терористии тавассути террористњои маргталаб иљрошаванда ба ављи аъло расиданд.
(Ариэль Шарон солњои 2001-2006 Сарвазири Исроил буд. 04. 01. 2006 ба њолати бењушї
афтод ва баъд аз 8 сол, яъне 11.01.2014, аз дунѐ гузашт).
Террор ѐ «террори Шарќи Наздик» дорои хусусиятњои хоси хеш буд. Ин террори
ду тарафа, террори тарафњои ба муноќишањои Шарќи Наздик љалб шуда буд.
Хусусияти ин террорњо сиѐсї буда, ягон шакл ѐ ниќоби динї надоштанд ва аз љониби
дигар, ин амалњо аз чорчўбаи минтаќа берун намерафтанд.
Агар оиди терроризми байналмилалии њозиразамон, ки асосан аз љониби созмони
террористии «ал-Ќоида» созмон дода шудааст, сухан ронем, ба натиљае хоњем расид, ки
терроризми муосири байналхалќї аз њаракати Фаластинї барнахостааст. Ангезањои
динї-экстремистии «ал-Ќоида» аз љониби ИМА дар шароити љанги сард бисѐр
моњирона истифода шуда буданд.
Ин созмони байналхалќии террористї бо кўмак ва дастгирии ЦРУ (РМК) ва бо
маќсади мубориза бо артиши Шўравї дар Афѓонистон ба вуљуд омад. Ба яке аз
сарварони чунин созмони террористї Бен Лодан иљоза дода шуда буд, ки њаммаслаку
њамаќидањояшро њатто дар њудуди ИМА пайдо ва ба созмонаш љалб намояд. Роњзанњои
ўро пинњонї яроќнок карданд, онњоро соњиби силоњи «Стингер» намуданд, то ба
муќобили њавопаймо ва чархболњои Шўравї истифода шаванд [10, с. 33-35].
Чї тавре, ки дар боло ќайд шуд, имрўзњо дар тамоми љањон асосан 2 созмони
пурќудрати террористї («ал-Ќоида» ва «Толибон») ба таври фаъол бо дастгирии
абарќудратњо кору фаъолият анљом дода истодаанд. Созмонњои зикргардидаи
террористї аз гурўњњои љиноии абарќудратњо ва њампаймонњояш аз њама љињат бо сару
либос, пул, хўрока, яроќу аслиња, техникаву дастгоњњои њозиразамони алоќа ва љангї
таъмину муљањњаз карда мешаванд. Маблаѓи масрафшуда бештар аз њисоби закот,
садаќа ва хайроти мусалмонон љамъоварї шуда, бар зидди худи кишварњое, ки
ањолияшон пайрави дини мубини ислом њастанд, истифода мешаванд.
Дар давраи майдоннишинињо дар майдони «Шањидон», исломгароѐн мардуми
бечораро бо фиребу найранг ба майдон кашонида, тамоми анвои хўрокаи ин майдонро
аз њисоби худи мардум ва боз њам бо роњњои ѓайриќонунї ва ѓайриинсонї таъмин
менамуданд.
Барои тасдиќи даъвои ташкилу таъсиси созмону њизб ва њаракатњои экстремистїтеррористї аз љониби кишварњои абарќудрат ба мусоњибаи Сарвазири собиќи
Покистон-хонуми аз њар љињат зебо ва сиѐсатмадори варзида Беназир Буњутто, ки худ
низ ќурбони террор гашта буд, рўй меорем. Ў ба саволњои хабарнигори ВВС оиди
масъалаи кўмак ва дастгирии созмонњои террористии дар Покистон будаи «ал-Ќоида»ву «Толибон» чунин посух медињад: «Фарзи дигари мо дар мавриди низоми сиѐсии
Толибон ин буд, ки Толибон дастнишондаи ќудратњои бузурги љањон ва минтаќа
њастанд. Покистон танњо њомии Толибон нест, балки муљрии сиѐсатњои гурўњњои
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љиноии Амрико ва Инглистон аст. Ў дар идома меафзояд: Инглистон мубтакир ва
тарроњи аслии љунбиши “Толибон” аст ва Покистон бо таслињот (яроќу аслиња) ва
дуллорњои гурўњњои љиноии Амрико ва Арабистони Саудї онњоро созмондењї ва басиљ
менамояд [5, с. 28].
Дар солњои 80-уми асри гузашта маќсади асосии он кишварњое, ки Љињод, яъне
Толибонро сармоягузорї мекарданд, љазо додани Иттињоди Шўравї барои ба
Афѓонистон даровардани ќуввањояш буд ва онњо ният доштанд, ки барои шўравињо як
«Ветнами худї» ташкил намоянд.
Сиѐсатшиноси машњури Фаронса Жиль Капель дар китоби худ: «Джихад:
экспансия и закат исламизма» дар бораи кумакњо ва пуштибонии Толибон аз љониби
ИМА борњо ишора кардааст ва мо яке аз ин иќтибосњоро зикр менамоем: «…њамон сол,
яъне соли 1979 пирўзии инќилоби исломї дар Тењрон бо шиорњои «Нест бод Амрико»
оѓоз гардида, бо воридшавии ќуввањои Шўравї ба Афѓонистон ба охир расид, ки
иштироки бенињоят васеи РМК (ЦРУ)-ро дар њаѐти муљоњидони афѓон дар пай дошт.
Кўмакњои амрикої ва Саудї ба муљоњидон асосан аз тариќи Покистони Зиѐ-ул-њаќ
мерасид [1, ќ.1,боби 1, с.2-3].
Маълум гардид, ки таърих ба онњое, ки гумон мекарданд, ки «ал-Ќоида» то охир
њамчун як олоти итоаткор боќї мемонад, хандаи талхе кардааст.
Оњиста-оњиста амалњои террористии дањшатафканї, куштор, одамрабої ва ѓайра
ба тамоми дунѐ пањн гардида, хусусияти зиддимардумї ва умумиљањонї пайдо
намуданд. Њоло дар дунѐ таќрибан кишваре вуљуд надорад, ки аз ин вабои аср дар
канор ва дар амон монда бошад ва ба танњої аз уњдаи таъмини амнияти хеш баромада
тавонад. Ба болои ин дањшатњо боз дањшати дигар, истењсол ва пахши маводи мухаддир
илова гардид. Ягона роњи њалли ин мушкилот љалби таваљљуњи тамоми кишварњо ба ин
масъала, даст ба даст додани тамоми ќуввањои солимаќли љомеаи љањонї ва муборизаи
беамон аз љониби тамоми нињодњои зидди террористї мебошад.
То нимаи дувуми солњои 70-уми асри сипаришуда тамоми мусулмонони
Тоҷикистон (ѓайр аз шиањои исмоилии Бадахшон) дорои як мазњаби воњид буданд ва ин
мазњаб бо номи мазњаби њанафї ѐд мешуд. Пушт андар пушти мо аз ин мазњаби
одилонаю оќилонаи дини мубини ислом пайравї мекарданд ва дур аз тафриќаандозиву
гурўњбандї, аз даъвову васвасаи шайтонии сиѐсат буда, њаргиз тарафдори рехтани хуни
њаммазњабон набуданд.
Асосгузори мазњаб Абуњанифа ибни Собит Њайбонї буд, ки байни солњои 699 767 умр ба сар бурда, яке аз барљастатарин олимони замони хеш буд ва ин мазњабро
асос гузошта ба пайравони дини мубини ислом таълим додааст.
Тибќи маълумоти сарчашмањо аз нимаи дувуми солњои 70-ум сар карда, дар
натиљаи фориѓболї, бемасъулиятию кундфањмї, ноӯњдабароии роњбарони давр,
фалаљшавии маќомоти давлатї, бахусус маќомоти њифзи њуќуќ, созмонњои љосусии
хориљї ба кишвари мо сар халонида иддае аз њамватанони сустирода ва њариси моро,
бо нисор кардани пулу мол ва долларњои хориљї ба ѓуломи зархарид табдил додаанд.
Пош хўрдани Иттињоди Шўравиро њамаљониба истифода бурда, дар миѐни ќишрњои
мухталифи љомеа мавќеи худро мустањкам намуданд.
Солњои 1970-1992-юм ин созмонњо бо истифода аз вазъияти ба амал омада, барои
пайдо намудани љонибдорон ва њамаќидањо дар симои нимчамуллоњои љоњил, њарисони
пулу мол, унсурони љиної, ватанфурўшону бесаводон, ташкили зиѐрату сафарњо ба
хориља, аз љумла ба зиѐрати макони Муќаддаса ва дигар кишварњои исломї, ба хусус он
кишварњое, ки дар макотибу мадорисашон тарзу усулњои мубориза бо низомњои
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мављуда, террор кардани одамони маъруфу машњур, сиѐсатмадорон, радикализми
исломї таълим дода мешуд кўшишњо ба харљ доданд. (Террори одамони маъруфу
машњури љумњурї: Б. Исњоќї, М. Ѓуломов, М. Осимї, М. Назаршоев, С. Кенљаев, М.
Олимпур ва ѓайра аз њамин љо сарчашма мегирад).
Ин амалњоро аъзои љараѐну равияњои «Вањњобия» ва «Ихвону-л-муслимин», анљом
медоданд, ки бо роњњои сунъї ба Тољикистон ворид кунонида шуда буданд.
Њизби нањзати исломии Тољикистон (ЊНИТ) мањз дар пояи таълимоти њамин
љараѐну равияњо таъсис ѐфта, њаммароми онњо буда, бо онњо пайвандњои аќидатї ва
амалии ногусастанї дошт. Љараѐну равияњои номбурда дар аксари кишварњои исломї
мамнўъ эълон шуда буданд. Вале дар солњои 70-90-уми асри гузашта беназмињое, ки дар
Тољикистон амал мекард, мувофиќи табъи чунин љараѐну равияњо буд.
Марњум С. Кенљаев дар љилди аввали китоби худ «Табаддулоти Тољикистон»
таъкид мекунад, ки аз ќозикалони љумњурї Њољиакбар Тураљонзода сар карда, то њамаи
роњбарони ЊНИТ њама аз мактаби «Вањњобия» ва «Ихвону-л-муслимин» гузашта
буданд. Дар њамин љо барои тасдиќи ин фикр суханњои Тураљонзодаро овардааст, ки
мегўяд: «…Ба љањонбинии ман Ихвону-л-муслимин», ки дар матбуоти Ѓарб онњоро
њамчун иртиљоиѐн ба ќалам медињанд, таъсири зиѐд расондаанд. Ман онњоро
файласуфњои хуб мешуморам» [3, с. 259].
Њодисањои солњои 90-ми асри гузашта дар кишвари мо, парда аз рўи њар гуна
њизбу љараѐнњо ва созмонњои ифротиву људоихоњ бардошт. Маълум гардид, ки ЊНИТ
дар њаќиќат бо кўмак ва дастгирии ташкилотњои ба ном динї ва дар амал террористии
хориљї арзи вуљуд намудааст. Оиди њамин мавзўъ Муњаммадшариф Њимматзода, раиси
ваќти Њизби нањзати Ислом мегўяд: «Кору амали мо асосан тавассути кутубу дастуроте,
ки аз љониби хољагони хориљї барои иљрои вазоиф дастраси мо мешуданд, ба роњ
монда шуда буд. Дар ин маврид, донишљўѐне, ки муњассилини мамолики хориљї
буданд, ба мо кўмакњои хубе карданд. Кутубу рисолоти пешгомону пешвоѐни давлат ва
њаракатњои исломии олам Шайх Њасани Банно, бародарон Саид Ќутб ва Муњаммад
Ќутб, Саид Њавво, Абдуллои Мавлудї боис гардиданд, ки мо бо худ роњ ѐбем, тарзу
усули муборизаро биомўзем. Ислом танњо ибодат нест. Ислом њам дин, њам давлат, њам
сиѐсат, њам дунѐ ва њам охират аст» [4, с. 259].
Дар натиљаи рехтани хуни њазорон њаммиллатон, њамватанону њаммазњабон ин
гурўњњои тундрави террористї, то дараљае тавонистанд ба њадафњояшон бирасанд. Вале
ба кадом ќимат ва оќибати корашон ба куљоњо расид, барои њамагон маълум аст.
Масъалаи ифротгароию тундгарої ва хатарњои ба он вобаста њамеша мавриди
таваљљуњи Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалӣ Рањмон ќарор дорад.
Сарвари кишварамон ин масъаларо пайваста зимни маърўза ва баромадњояшон дар
чорабинињои сатњи байналмилалию минтаќавї ва мањаллї мавриди њаллу фасл ќарор
додаанд.
Дар моддаи 179-и Кодекси љиноятии Љумҳурии Тоҷикистон пешбинї гардидааст:
«Терроризм содир намудани амалњое мебошад, ки ба одамон хатари марг ба миѐн
меоварад, истифодаи он маќсади љисман бартараф кардани раќиби сиѐсї, вайрон
кардани бехатарии љамъиятї, тарсонидани ањолї ѐ расонидани таъсир барои аз тарафи
њокимият ќабул кардани ќарорњо мебошад» [7].
Њаводиси солњои 1990-1992 дар пойтахти кишварамонро ба ѐд меорем. Нањзатињо
доду фарѐд бардошта, бо фиристодани вакилонашон ба дохили Шӯрои Олї ва ширкати
онњо дар њаллу фасли масоили њаѐтии љомеа, фишору зўрї ба намояндагони миллат,
гаравгонгирї ва тарсонидани депутатњо ба кори Шўрои Олї халал расонида, саъй
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мекарданд, ки ќарорњоро ба нафъи онњо ва бар зарари љомеа ќабул карда, вазъияти
сиѐсї-њарбиро муташанниљ созанд. Чунончи: фишор ба Шўрои Олї (раис Ќ. Аслонов)
ва ќабули ќарор барои кандани њайкали В.И. Ленин (соли 1992), гаравгонгирии
кормандони масъули Дастгоњи Иљроияи Президент ва Девони Вазирон (2 дафъа:
моњњои апрел ва августи с-1992), гаравгонгирии 2 љонишини Сарвазири Љумҳурии
Тоҷикистон ва 17 нафар аз намояндагони Шўрои Олї (соли 1992) ва ѓайра. Бо њамин
роњ онњо муваффаќ шуданд, ки амалан њукумати конститутсиониро муддате ѓасб
намоянд.
Њамин аъмоли шуми нањзатињоро ба инобат гирифта, бо маќсади дур будан аз
шарру фишори онњо ва дар љои бехавфу хатар, дур аз дастрасии ифротгарони исломї
ва дар шароити мусоид пеш бурдани кори Сессияи XVI, Фронти халќии Тољикистон 24
октябри соли 1992 вориди Душанбе-шањр гардид ва имзои зимомдорони ваќтро барои
даъвати Сессияи XVI дар шањри бостонии Хуљанд гирифт.
Яке аз созмонњои њизбии дар Кўњистони Мастчоњ будаи ЊНИТ-ро дар он солњо
Шамсиддинхоља ном шахс, ки дар миѐни мардум бо лаќаби «Карасинхоља ва
Светофор» (чун ронандаи мониши бензину керосинкашонї буда, чашмњои калон-калон
дошт, машњур буд), рањбарї мекард. Ў худро «Амир-ал-мўъминин» эълон карда, борњо
таъкид карда буд, ки: «Иншоаллоњ мо ба ќарибї пирўз хоњем шуд ва куштани
коммунистону тарафдорони сохти Конститутсиониро аз дењоти Фалѓар шурўъ мекунем.
Рўйхати онњое, ки аз њар дења бояд кушта шаванд, омодааст». Ман итминон дорам, ки
нањзатињо чунин рўйхатро дар њамаи нуќоти кишвар тартиб дода буданд. Хайрият, ки
натанњо ў, балки њамаи нањзатињое, ки дар сар чунин андешаи ботил доштанд, низ ба
ин нияти нопокашон нарасиданд.
Дар моддаи 3-юми Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бо
экстремизм» бошад омадааст: «Ифротгароиро њамчун зуњуроти аз љониби ашхоси
њуќуќї ва воќеї дар шакли амалњои номатлуб инъикос ѐфтае маънидод мекунанд, ки ба
бенизомї, таѓйири сохти конститутсионї дар мамлакат, ѓасби њокимият ва аз они худ
кардани ваколатњои он, барангехтани низоъи нажодї, миллї, иљтимої ва динї даъват
мекунад» [12].
Боз њам месазад, ки њаводиси солњои 1990-1992-ро ба ѐд биѐрем. Ташкили созмони
љиноятпешае бо номи «Наљоти Ватан», ки аз љониби як нафар кўрдил ва мардумозор бо
номи Шодмон Юсуф таъсис ѐфта буд ва дар доираву чањорчўбаи ЊНИТ фаъолият мекард, комилан шабењи созмону ташкилотњои фашистї дар даврони Љанги Бузурги Ватанї буд. Ин созмон дар њамон давра миѐни мардум бо номи «Љаллоди Ватан» шинохта
шуда буд. Аъзои ин созмон барои ба њадафњои нопок ва зидди миллии худ расидан аз
њељ бадкирдорие рў намегардониданд. Гўѐ миѐни демократњои норафтароњ, ки аслан ба
демократ монанд набуданд ва исломињо як иттињод ба вуљуд омада буд, вале мо дар
сањифањои таърих эътилофи гургу гўсфандро ѐд надорем.
Ба номгўи нопурраи гурўњњои террористї созмону њизб ва њаракатњои: «Алќоида», ДИИШ, «Њизбу-т-тањрир», «Бародарони мусулмон», љунбиши «Толибон»,
«Њаракати исломии Узбакистон», «Салафия», «Љамоати даъват ва таблиѓ», «Ихвону-лмуслимин», «Њизби исломии Туркистони Шарќї», «Акрамия», «Љамоати муљоњидони
Осиѐи Марказї», «Аш-Шабоб», «Боко Њарам» ва «Ансоруллоњ» дохиланд. Дар
Љумҳурии Тоҷикистон бошад, тибќи ќонунгузории љорї фаъолияти чунин созмонњои
экстремистї, ба мисли: «Ал-ќоида», «Толибон», «Бародарони мусалмон», «ЊИУ»,
«Њизбу-т-тањрир» «Салафия», «Љамоати таблиѓ», «Љамоати Ансоруллоњ», «Љабњат-анНусра», «Гурўњи 24» ва «ЊНИТ» ѓайриќонунї эълон карда шуда, фаъолияти онњо дар
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њудуди кишвар манъ карда шудааст. (Чи тавре, ки иттилоъ дорем, рўзи 9 сентябри соли
2019 боќимондањои фирории ЊНИ, «Њаракат барои ислоњот ва пешравї», «Форуми
озодфикрони Тољикистон», «Ассотсиатсияи муњољирони Осиѐи Миѐна», «Гурўњи 24» ва
«Тољикистони озод» дар Варшава љамъ омада як эътилоф, яъне коалитсияи нав таъсис
доданд, то дар конференсияи ОБСЕ њузур пайдо кунанд. Як рўз баъд ОБСЕ дар њамин
љо аз 10 то 21-уми сентябри соли 2019 конференсия доир намуд. Коалитсияи навташкил
аз љониби Прокуратураи Генералї ѓайриќонунї ва террористї эълон гардид.
Чи тавре, ки дар боло ќайд кардем, солњост, ки терроризму њаракатњои террористї, экстремизму ифротгарої аз њудуди кишварњо ва минтаќањо берун рафта, ба
миќѐси љањон баромадаанд ва љањонї гаштаанд. Имрўзњо бештар аз 100 кишвари дунѐ
аз ин вабо ранљ мекашад. Танњо дар кишвари њамсояи мо Афѓонистон дар соли 2017
беш аз 10 њазор нафар ањолии осоишта зарар дидаанд. Аз ин миќдор 4 њазор нафар
кушта шуда, њазорњо нафар захмї гаштаанд, ки 53 фоизи онњоро занону кӯдакон ташкил медињанд.
Агар солњои пеш дар сафи «Толибон» намояндагони 15 кишвар мељангиданд, њоло
дар сафњои ДИИШ ва дигар гурўњњои террористї намояндагони бештар аз 100 давлати
љањон шомиланд.
Тибќи маълумоти оморї љангиѐни гурӯњњои террористие, ки дар Ироќу Сурия
гирд омада буданд, аз 100 њазор бештар буданд. Хушбахтона то имрўз тавассути амалиѐтњои зиддитеррористї аз нисф зиѐди онњо мањв гардидаанд.
Тољикистон аз назари демографї кишвари дар њоли рушд аст. Аз нисф зиѐди
ањолии онро, яъне ќувваи пешбарандаи онро љавонон ташкил медињанд.
Президенти мамлакат барои ташкили љойњои кори доимї ва ба тањсилу тарбия
фаро гирифтани љавонону наврасон тамоми чорањоро андешида истодаанд, то ки онњо
њамеша машѓули кору омўхтан ва аз бар кардани дониш бошанд. Ба ин хотир, дар
тамоми мањаллањои ањолинишин сохтани майдончањои варзишї ва корхонаљоти хурду
калон дар кишвар яке аз он амалњои солење мебошанд, ки дар амал татбиќ шуда
истодаанд.
Ё мисоли дигар, то соли 2015 танњо дар хориљи кишвар ва аз њисоби давлат
бештар аз 12 њазор љавонон машѓули омўзиш буданд. Њоло бошад, шумораашон боз
њам бештар шудааст. Дар дохили кишвар бошад, теъдоди онњо аз 200 њазор мегузарад.
Мутаассифона ва новобаста аз њамаи ин кўшишу ибтикорњои наљиб, њоло њам
шомил шудани љавонон ба њизбу њаракат ва гурўњњои террористию ифротї идома
дорад. Чунончи, аз љониби маќомоти РВКД вилояти Суѓд тайи солњои 2010-66 нафар,
2011-73 нафар, 2012 -5, 2013-31, 2014-84 ва дар 2 моњи аввали соли 2015 -52 нафар, чамъ
311 нафар боздошт гардиданд, ки ба гурўњњои болозикр мансуб буданд. Тањлилњо
нишондињандаи онанд, ки 70 фоизи ин ашхос дар хориљи кишвар њангоми дар
муњољирати мењнатї будан ба ин гурўњњо пайвастаанд.
Аз 1140 нафар љавони тољик, ки дар сафҳои ДИИШ мељанганд, 521 нафараш аъзои
Ташкилоти террористї–экстремистии ҲНИТ мебошанд. Тибқи маълумоти расмї то
моҳи сентябри соли 2018 аз Тољикистон танҳо ба “Давлати исломї” (фаъолияташ дар
кишвар мамнўъ) 1899 нафар шаҳрванди тољик пайваст шудаанд, ки аз ин шумора 75% ро муҳољирон ташкил медиҳанд. То соли 2018 аз љониби КДАМ алайҳи 110 нафар
барои ифротгарої ва терроризм ва нисбати 74 нафар барои ширкат дар љангҳои
Сурияву Ироқ парвандаи љиної боз шудааст.
Аз љумла, дар зарфи 6 моњи аввали соли 2019 тибќи маълумоти Вазири корњои
дохилї, генерал-полковники милитсия Рањимзода Р.Њ., ки дар љамъбасти нимсолаи
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фаъолияти ВКД дар соли 2019 ироа гашт, аз тарафи ВКД 1 амали террористї ошкор ва
2 суиќасд ба амали террористї пешгирї карда шудааст. Дар муддати 6 моњи соли 2019
дар њудуди љумњурї 226 љинояти дорои хусусияти террористї дошта ва 378 љинояти
ифротгароиро ошкор ва 97 нафар аъзои ташкилоти террористиро муайян ва дастгир
намудаанд. Њамчунин бо доир кардани чорабинињои оперативию фањмондадињї 169
нафар шањрвандоне, ки дар амалиѐти мусаллањонаи дигар кишварњо иштирок доштанд,
бо мусоидати маќомот ихтиѐрї ба ватан баргардонида шудаанд.
Баста шудани ЊНИТ, манъи фаъолиятњои тахрибкоронаи он дар ќаламрави
љумњурї ва њамчун њизби террористї эълон шудан ва шиносонидани симои аслии он ба
мардум, яке аз иќдомњои пурсамари давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон
мебошад. Амали мазкур барои тарбияи љавонон ва пешгирии онњо аз њамроњ шудан ба
њар гуна њизбу њаракат ва љараѐнњои динии экстремистї хидмати босазое хоњад кард.
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ПАЙВАНДИ АЌИДАТЇ ВА РАФТОРИИ ТЭТ НАЊЗАТИ ИСЛОМЇ БО ЊИЗБУ
ЊАРАКАТЊОИ ТЕРРОРИСТИВУ ЭКСТРЕМИСТИИ
ШАРЌИ НАЗДИК ВА МИЁНА
Дар маќолаи мазкур, таърихи пайдоиши созмону ташкилотњои террористї дар
Шарќи Наздик, ба хусус дар Миср, аз ќабили: «Ихвону-л-муслимин», «ал-Љињод», «алЉомаа-ал-исломия», «ат-Такфир-вал-њиљра» ва дар асоси таълимоти ин созмонњо зуњур
намудани мазњаби «Вањњобия» ва пайравони «Ихвону-л-муслимин» дар як ќатор
кишварњо, аз љумла дар Тољикистон дар солњои 70-ум, пайвандњои аќидатї ва рафтории
ТЭТ ЊНИТ бо ин ташкилоту созмонњо бо далелу бурњонњои раднопазир мавриди
баррасї ќарор дода шудааст.
Муаллифон бо истифода аз сарчашмањои мухталиф ва боэътимод нишон
додаанд, ки ташкилотњои террористии сионистии «Лехи» ва «Эцель» кай, дар куљо ва
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бо чї маќсад созмон дода шуданд. Вобаста ба мавзўъ, муаллифон њамчун далел чанде аз
амалњои анљомдодаи террористии ин созмонњо дар минтаќаи Шарќи Наздикро ба
таври возењ нишон додаанд. Ѓайр аз ин, муаллифон пайдоиши созмонњои террористїэкстремистии байналхалќии ангезањои динї-мазњабї дошта ба мисли: «ал-Ќоида»,
«Толибон» ва созмондињандагону пуштибонњои онњоро бо далелњо исбот намудаанд.
Калидвожањо: ТЭТ Нањзати исломї, амалњои террористї, созмону ташкилотњои
террористї-экстремистї, пуштибон ва сарпарастони созмонњои террористї, Миср,
Фаластин, Покистон, «Ихвону-л-Муслимин», «Толибон», «Вањњобия», Шарќи Наздик.
Дар бораи муаллифон: Ниѐзї Ёрмањмад Бобо, н.и.ф., директори Институти
омўзиши масъалањои давлатҳои Осиѐ ва Аврупои Академияи миллии илмњои
Тољикистон. Тел: 919-16-90-42, E-mail: niyozi74@mail.ru.
Холназаров Назар Мирзоевич, ходими калони илмии Институти мазкур. Тел:
(+992) 501 99 50 33.
ИДЕЙНЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ИСТОКИ ТЭО ИСЛАМСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
И ЕЁ СВЯЗЬ С ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ И ЭКСТРЕМИСТСКИМИ ПАРТИЯМИ
И ДВИЖЕНИЯМИ СРЕДНЕГО И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
В данной статье рассматривается история становления таких террористических
организаций на Ближнем Востоке, особенно в Египте, как «Ихвану-л-муслимин», «алДжомаа-ал-исламия», «ат-Такфир-вал-хиджра» и другие, ставшие впоследствии идейными и нравственными источниками «Вахабизма» и последователей «Ихвану-лмуслимин» в некоторых странах, в том числе в Таджикистане в 70-ые годы прошлого
столетия, которые стали идейным и нравственным связем ТЭО ПИВТ.
Сылаясь на официальные источники, авторы показали, что сионистские террористические организации «Лехи» и «Эцель» когда, где и с какой целью были созданы. В
связи с этим, авторы привели конкретные цифры о завершенных терактах этих организаций в регионе Ближнего Востока. Вместе с тем авторы, приведя убедительные факты,
показали процесс возникновения международных террористически-экстремических организаций «Ал-Каида» и «Талибан», рассказали об их организаторах и покровителях.
Ключевые слова: исламское возрождение, террористические действия, террористическо-экстремистские организации, покровители и инвесторы, Египет, Палестина, Пакистан, «Ихван-ул-муслимин», «Талибан», «Ваххабизм», Ближный Восток.
Об авторах: Ниѐзи Ёрмахмад Бобо, кандидат философских наук, директор Института изучения проблем стран Азии и Еропы Национальной Академии наук Таджикистана, Тел: 919-16-90-42, E-mail: niyozi74@mail.ru.
Холназаров Назар Мирзоевич, старший научный сотрудник института. Тел: (+992)
501 99 50 33.
THE IDEOLOGICAL AND MORAL ORIGINS STUDY OF THE ISLAMIC REVIVAL
FEASIBILITY AND RELATIONSHIPS WITH THE TERRORIST AND EXTREMIST
GROUPS AND THEIR MOVEMENTS IN THE MIDDLE AND MIDDLE EAST
This article discusses the issues of history formation of the terrorist organizations in the
Middle East, such as in Egypt Ihvan-ul-muslimin and al-Jomaa-al-Islam. Some groups asAtTakfir-val-hijrah and others, which later became ideological and moral sources of Wahhabism
and followers of Ihvan-ul-muslimin in some countries, including Tajikistan in the 70-s of the
last century became ideological and moral link of feasibility studies.
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Referring to the official sources the authors showed that how? When and where was created the Zionist terrorist organizations "Lehi" and "Etzel" and for what purpose were created.
In this regard, the authors cited specific figures on the completed terrorist attacks of these organizations in the Middle East region. At the same time, the authors citing convincing facts,
showed the process of the emergence of the international terrorist, extremist organizations AlQaida and the Taliban, and spoke about their organizers and creators.
Keywords: Islamic revival, terrorist acts, extremist terrorist organizations, patrons and
investors. Egypt, Palestine, Pakistan, Ihvan-ul-Muslimin, Taliban, Wahhabism, the Middle
East and etc.
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МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ ДАР ТАЊКИМИ СУЛЊУ
ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ВА СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ ТОЉИКИСТОН
Назарзода Н.Љ.,
доктори илмњои њуќуќшиносї,
сарходими илмии Шуъбаи Шарќи Наздик ва Миѐнаи
Институти омўзиши масъалањои давлатњои Осиѐ ва Аврупои
Академияи миллии илмњои Тољикистон,
Назарзода А.Н., адъюнкти Академияи ВКД
Љумњурии Тољикистон, подполковники адлия.
Истиќлолият, соњибихтиѐрї, озодї ва комилњуќуќии њар як халќу миллати дунѐ аз
љумлаи дастовардњои бузург мањсуб меѐбад. Зеро ин мафњумњои воќеан њам пурарзиш
барои одамон, кишвару миллатњо на танњо неъмати бебањо, балки инчунин тимсоли
мустаќилияти хос, манбаъи ифтихору осоиш, оромию суббот, сарчашмаи созандагию
бунѐдкорї, мояи ифтихору фарањ њисобида мешаванд.
Истиќлолияти кишвари мо низ дар ибтидо одатан тифли навзодеро мемонд, ки ба
чунин рўзи сайид имрўз расидааст. Ба њамагон маълум аст, ки агар дар хонадони обод
тифле ба дунѐ ояд, парваришу тарбияи вай гарчанд зањматталаб бошад њам, ба осонї
сипарї хоњад гашт. Вале, баръакс дар хонадоне, ки ба њар балою кашмакашї ва
бесарусомонињо дучор гаштааст, тарбияи чунин фарзанд хеле гарон хоњад гузашт.
Истиќлолияти Тољикистони мо ба ибораи дуюм мутааллиќ мебошад. Зеро, ваќте
ки ин тифл, ин дастоварди бузург ба хонадони мо ќадам гузошт, хонаи ободи мо ба
мотамхона табдил ѐфта буд. Ба сари мардуми тољик кулфатњои зиѐде пеш омад, вале,
мардуми тољик, бо мушкилињо њам бошад онњоро пушти сар кард.
Тољикистони азизи мо 9- сентябри соли 1991 соњибистиќлол гашт. Аз 2 марти соли
1992 ба аъзогии Созмони миллали муттањид (СММ) пазируфта шуд. Муддати беш аз 4сол (1992-1996) љанги мусаллањонаи гражданї идома ѐфт.
Гуфтушуниди миѐни тољикон ба таври расмї аз моњи апрели соли 1994 оѓоз ѐфта,
27 июни соли 1997 бо имзои «Созишномаи умумии сулњ ва ягонагии миллї дар Тољикистон», ки дар ш. Москва ба имзо расида буд, анљом ѐфт [21].
Аз 27 июни соли 1997 то 1-апрели соли 2000-ум татбиќи ин Созишномаи умумї дар
симои фаъолиятњои «Комиссияи оштии миллї» сурат гирифт ва баъди иљрои вазифањояш Комиссияи мазкур фаъолияташро ќатъ сохт [3].
Аз апрели соли 2000-ум раванди мустањкам кардани комѐбињои бомашаќќат ба даст
оварда шуда, яъне, тањкими эъмори сулњи бо мушкилињо муваффаќ гашта идома ѐфт.
Гарчанд, дар Тољикистон ниммаи якум ва миѐнаи солњои 90-ум њоло дар манотиќи
гуногуни он љанг мерафт, раванди гуфтушунидњо бошад миѐни сохторњои њукуматї ва
фармондењони сањрої дар њудуди кишварњои Афѓонистон, Эрон, Ќазоќистон, Россия,
Туркманистон, Ќирѓизистон ва дигар љойњо бо монеањо њам бошанд, яке паи њам мегузаштанд [19, с.66-67].
Мардуми тољик дар зери сарварии марди оќилу фозил, хирадманд, Асосгузори
сулњу ваҳдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,Љаноби олї,
муњтарам Эмомалї Рањмон дар њаѐти иќтисодї, сиѐсї, иљтимоию фарњангї ба комѐбињои чашмрасе ноил гаштанд.
Аз нав зинда кардани таъриху фарњанги аљдодон, гузоштани њисси эњтиром ба
олимон, донишмандон ва арбобони гузашта ва имрўза, муттањидшавї дар атрофи Пре116
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зидент ва Њукумати Љумњурї тамоми сокинони ин марзро ба сулњ, вањдат ва ягонагї
рањсипор сохт.
Њаллу фасл ва бунѐди зиндагии навин барои кишвари мо хеле гарон афтод. Зеро аз
як тараф даргирињои байнињамдигарї монеаи њалли масъалањо мегашту, аз тарафи дигар дар чунин рўзњои сангин мо масоили иќтисодї, сиѐсї, фарњангї, иљтимої, дипломатї, њарбї, ва амсоли онро баррасї мекардем.
Ба ноумедию нобоварињо, хастагию афсурдагињо, нокомию талафоти азим нигоњ
накарда Сарвари азизи кишварамон, Пешвои миллат, Љаноби олї, Эмомалї Рањмон
тавонист, ки бо талошњои фидокорона, љасурона, мардона ва ватандӯстона мамлакати
љангзадаро аз вартаи њалокат барорад.
Бо ташвиќу тарѓиби мењру вафо, њамфикрию њамзистии сокинони кишвар, эњѐи
ѓайрату ѓурур ва панду ахлоќи ниѐгон, бедор кардани њисси ифтихори миллї, муттањидсозии ќавму ќабоили парокандаи мамлакат, Сарвари тољикони љањон Эмомалї
Рањмон тавонист, ки мардумро муттањид созад ва роњи ояндаи дурахшонро ба њамватанон фурўзон намояд.
Дар тӯли 28 соли истиқлолият кишвари мо таҳти сарварии Пешвои Миллат дар
роҳи бунѐди ҷомеаи мустақили демократӣ қадамҳои устувор гузошт; Тоҷикистон
соҳиби Парчам, Нишон ва Суруди миллӣ гардид; пояҳо ва рукнҳои асосии давлатдории
худ - артиши миллӣ, қувваҳои сарҳадиро ба вуҷуд овард ва устувор гардонид;
Тоҷикистон ба узвияти созмонҳои бонуфузи байналхалқӣ пазируфта шуд ва бо аксари мамлакатҳои пешрафтаи дунѐ робитаҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ барқарор
намуд; асосҳои сохтори конститутсионӣ ва идоракунии давлат танзим гардида, пули
миллӣ ба муомилот баромад, шиносномаи миллӣ эътироф гардид.
Тољикистон дар интињои асри ХХ аз фољиаи миллї рањої ѐфта, истиќлолияти
давлатии худро тањким бахшид ва миллати тољик баъд аз њазор сол дар роњи эњѐи
давлатдории миллї ба дастовардњои бузурги таърихї ноил гардид ва имрўз ба сўи
ояндаи нек устуворона ќадам мегузорад.
Имрўз дар пойтахти Тољикистон намояндагињо ва сафоратхонањои беш аз 100 мамолики дунѐ фаъолият карда, Тољикистон бо беш аз 160 кишварњо равобити дипломатї
ва дар беш аз 70 кишварњо сафоратхонањои худро дошта, 190 кишвари дунѐ онро шинохтааст.
Хусусан, дар њаѐти иќтисодї ба комѐбињои мушаххас ноил гаштем: сохтмон ва ба
истифода додани роњи оњани Ќурѓонтеппа-Кўлоб, НОБ-и Сангтуда, Роѓун, Помир-2 ва
боз беш аз 400 стансияњои иќтидорашон ками барќї, аз нав сохтани роњњои автомобилгарди
Душанбе-Ќурѓонтеппа,
Ќурѓонтеппа-Данѓара-Кўлоб,
Душанбе-АйнїШањристон, Уротеппа, Хуљанд, Мастчоњ, Чаноќ, Кўлоб - Шуробод, Дарвоз, Душанбе –
Кулма - Карокорум, Душанбе – Хоруѓ, Айнї-Панљакент, Душанбе- Турсунзода, ВосеъХовалинг, Исфара-Конибодом-Љаббор Расулов, майдонњои њавоии ш. Кўлоб, Хўљанд,
Душанбе, Айнї, эмори њазорњо иншоотњои нав, (автостансияњо, стансияи роњњои оњан,
китобхонањо, мактабњо, донишгоњњо, донишкадањо, боѓчањои кўдакон, мењмонхонањо,
маѓозаю бозорњо, сохтмони аѓбањои Шар-Шар, Анзоб, Шањристон, Чормаѓзак, ба истифода додани шањракњои нав, њазорњо хонањои баландошѐнаю зебо ва замонавї, майдонњои варзишї, Ќасрњои варзишї ва ѓайра.
Хусусан барои маќомоти корхои дохилии Тољикистон солњои 90-и асри гузашта
давраи вазнин ва озмоишњои мураккаб ба шумор мерафт.
Маќомоти милитсия ба назари мо мањз аз љумлаи ќуввањои вафодору содиќе ба
шумор меравад, ки аз ибтидо то ба имрўз дар њама шароит ва замон, гармию сардї,
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шароитњои ноќуллай, бобу нобоб манфиатњои давлат, шањрвандону сокинони марзи
Тољикистонро шабу рўз муњофизат намуданд ва имрўзњо низ дар сафи пеши мубориза
ќарор доранд.
Дар тамоми чорабинињои истиќлолияти кишварамон фикр менамоем, ки кормандони ин маќомоти бонуфузи кишварамон дар њолати омодабош карор доштанд, онњо
њамеша њозир буданд ва бе иштироки онњо ягон чорабинї сурат нагирифтааст.
Њаѐти воќеї исбот кард, ки ба мамониатњо ва мушкилињо нигоњ накарда, маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон аз вазъиятњои мушкил бо сарбаландї баромадааст. Ва њамзамон, сазовори боварї ва эњтироми Сарвари давлат ва халќи тољик
гаштааст.
Сохтори пешинаи маќомоти корњои дохилї ба талаботи давлати мустаќил ва
соњибистиќлол мутобиќ карда шуд.
Бенизомї дар љумњурї дар оѓози истиќлолияти давлат дар назди маъмурияти ВКД
вазифањои нав ва љиддї гузошт. Дар сохтори Вазорат – љузъу томњо, раѐсатњо ва
шўъбањои нав таъсис дода шуданд, ки фаъолияти босамари онњо дар оянда ба таъмини
дурусти тартибот, мубориза бар зидди љинояткорї, пешгирии љиноятњо дар самти гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, љиноятњои мухталифи иќтисодї, њимоя ва њифзи
њуќуќи кормандон, пешгирии љиноятњо миѐни љавонон ва ноболиѓон, љиноятњои муташаккил ва амсоли он мусоидат кардааст.
Чунончї, дар муддати солњои соњибистиќлолии кишварамон дар низоми МКД
Тољикистон бо Ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Фармонњои Вазорати
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон дар солњои гуногун тибќи талаботи давру
замон, зарурияти њолатњои мушаххас таљдиди сохторї ба амал оварда шудааст.
Чунончї, дар муддати ин солњо 1 Сарраѐсати ВКД, 1 Сармаркази ВКД, 1
Сарситоди ВКД, 24 Раѐсатњои ВКД ва 4 Шуъбањо дар назди ин Раѐсатњо, 5 Хадамотњои
ВКД, 19 Шуъбањои корњои дохилї, 12 Марказњои гуногунмазмуни ВКД, 3
таълимгоњњои тахассусии ВКД, 6 факултетњо, 3 Курсњои такмили ихтисос, 6
осоишгоњњои истироњатию фароѓатї, 7 Полку бригада, баталѐну роттањо, 6 Дастањои
таъиноти махсус ва дигар гурӯњу љузъу том, хољагињо, шуъбачањо, сомонаю шабака ва
њафтаномањо ва ѓайра ташкил ва таъсис дода шуда, дар хизмати сокинони кишварамон
шабу рўз ќарор доранд.
Чунин таљдиди ташкилотї аз боло то ба поин, ѐ худ аз марказ то ба мањаллот сурат гирифтааст. Њамаи ин аз он гувоњ медод, ки ВКД-и Љумњурии Тољикистон ба шароити нав ворид гашта кормандони он дар муњофизати тартиботи љамъиятї дар тамоми
нуќоти он хизмати софдилона карда, вазъи љамъиятию сиѐсии пойтахт ва мањаллотро
тањти назорати боэътимоди худ ќарор додаанд.
Ба мушкилињои ба миѐн омадаи ин маќомот, яъне нарасидани сару либос, мошинањои хизматї, маводи сўхт ва ќисмњои техникї, мутахассисони лаѐќатманд ва ѓайра,
ки хусусан дар солњои 90-ум ба чашм бештар мерасид, нигоњ накарда кормандони милитсияи тољик тули солњои истиќлолият бо сари баланд хизмати софдилона намуданд.
Содиќтарин кормандони маќомоти милитсияи љумњурї дар сангарњои хизматии
худ ба хотири таъмини тартибот, муњофизати сокинон ва шањрвандон, њифзи молу амволи давлатї ва шахсї љони худро нисор кардаанд ва бо он корнамоињояшон дар
сањифањои таърихи милитсияи Тољикистон номи худро ба абад гузоштаанд.
Дар тўли солњои 1992-2008–ум шумораи талафоти љонии кормандони Раѐсату
шуъба ва љузъу томњо ба њисоби маълумотњои нопурра чунин буд:
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РВКД дар вилояти Суѓд

120 нафар

РВКД дар вилояти Хатлон

Беш аз 300 нафар

РВКД дар вилояти АБК

10 нафар

ШВКД-и ноњияњои тобеъи љумњурї

153 нафар

РВКД дар гурӯњи ноњияњои Рашт

87 нафар

РВКД дар шањри Душанбе

беш аз 110 нафар

Дастгоњ ва Раѐсатњои ВКД

205 нафар

РЌД ВКД Љумњурии Тољикистон

480 нафар

Дар њаводиси вилояти Ленинобод, ки соли 1998 ба вуќуъ пайвастааст беш аз 60
нафар кормандони маќомоти милитсия, ки дар маљмўъ ќариб то ба имрўз беш аз 2500
нафар талафшудагонро ташкил медињанд [18, с.15]., кормандони ин маќомот ба таври
ќањрамонона, љасурона ва мардонавор нангу номуси корманди ин макомотро дифоъ
намуданд. Ва онњо њамеша дар ѐди мо мебошанд ва ному кор ва хотири чунин
кормандони шуљоъро фаромўш нахоњанд гашт.
Тўли солњои 1993-1996 вазъияти иљтимоию сиѐсии Тољикистон ба масъалаи хоста
гирифтани кадрњо таъсири манфї расонд. Шароити он рўзњо маљбур сохт, ки ба сафњои
милитсия шахсони бемаълумот ва номуносибу нолоиќ ќабул карда шаванд ва ин
категорияи кормандон дар ин ѐ он мањалли хизматї ба корњои ѓайр даст заданд, ки дар
маљмуъ ба номи Маќомот иснод овард. Мутаассифона, чунин категорияи кормандон ба
сафњои дигар Маќомотњои њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратї низ шомил шуда буданд.
Бо муътадил гаштани вазъи љумњурї дар ин арса дигаргунињои куллие ба вуљуд
омад. Аз љумла аз ниммаи дуюми соли 1996 то охири 1999 424 корманд мањкум шуда,
ќариб 500 нафар барои содир намудани њуќуќвайронкунї аз сафњои милитсия ронда
шудаанд.
Танњо соли 2000-ум дар натиљаи сиѐсатии љиддии ВКД оид ба риояи ќонун ва
интизом 546 нафар кормандони РКД вилояти Суѓд ва беш аз 100 нафар кормандони
РКД вилояти Хатлон дараљањои гуногуни љазо гирифта, беш аз 100 нафар аз сафњои
милитсия хориљ карда шудааст.
Миќдори садњо нафар кормандони нолоиќи милитсия ваќти фаъолияти
Комиссияи муштараки атестатсионї солњои 1998-2000-ум аз иљрои вазифањои худ
мањрум гаштанд.
Имрўз ањолии Тољикистон ба беш аз 9 миллион нафар расидааст. Дар њудуди он
намояндагони беш аз 70 миллату халќиятњо зиндагї доранд. Дар љумњурї беш аз 21
шањр, беш аз 70 ноњияњо, 48 мањаллањои типи шањрї, 280 љамоатњо вуљуд дорад [15, с.8081].
Ва мањз дар ҳамин љойњо кормандони милитсия хизмати хешро ба таври шабонарузї сипарї менамоянд.
Дар њудуди пойтахти љумњурї бошад РВКД дар ш. Душанбе имрўз 7 ШВКД-ро
муттањид карда, дар онњо кормандони милитсия назму низоми љамъиятии шањрвандонро муњофизат менамоянд. РВКД дар ш. Душанбе аз ШВКД-њои зерин: Исмоили Со119
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монї, Сино-1 ва Сино-2, Фирдавсї ва Фирдавсї-1, Шоњмансур ва Шоњмансур-1 иборат
аст.
Танњо соли 1999 дар њудуди пойтахт 3983 љиноят ба ќайд гирифта шуда, кўшоиши
онњо 58,2 %-ро ташкил дода бошад, пас кушоиши љиноятњо дар солњои оянда ба боло
рафт. Ва имрўз дар пойтахти кишвар мубориза бар зидди љинояткорї, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, таъмини тартиботи љамъиятї, њифзи њуќуќу озодињои
шањрвандон, мењмонони он дар сатњи талаботи имрўза гузошта шудааст.
Дар ин муддат беш аз 250 гурўњњои љинояткор, ки 20 тои он ба гурўњњои муташакил мансуб буду беш аз 200 љиноятњои вазнин содир карда буданд, саркўб шуданд [15,
с.81].
Маълум аст, ки њар як љанг бадбахтињои зиѐд меорад. Солњои 1992-1994 теъдоди бе
ному нишони гумшудагон ба чандин њазор расида буд. Агар садои Тољикистон ба воситаи барномањои «Хоки Ватан», «Ту дар куљої њамватан», «Мо туро мекобем ва интизорем» онњоро љустуљў мекарда бошад, пас аз соли 1992 сар карда, дар назди ШВКД-њо
гурўњи кофтуков ташкил карда шуд ва њамасола тавассути ин гурўњњо њазорњо нафар
одамони гумшуда аз дохил ва хориљї он пайдо карда шуда ва ба Тољикистон оварда
мешуданд.
Истиќлолияти Тољикистон воќеан њам дар баъзе соњањои самти фаъолияти милитсия дигаргунсозињо овард.
Чунончи, аз соли 1994 рўзномаи Тољикистон [24] ва аз соли 1998 рўзномаи «Криминфо» [25], ки њафтае дар њаљми 16 сањифа аз чоп мебаромад, аз љумла њаѐту мамоти
маќомотњои њифзи њуќуќ ва минљумла милитсияи Тољикистонро низ инъикос мекарданд.
Аз соли 1998 њафтаномаи ВКД ЉТ «Сипар» ва аз соли 2008 њафтаномаи «Ќонун ва
љомеа» ва аз соли 2015 «Набзи Милитсия» рузномаи Академияи ВКД ЉТ [26] фаъолиятњои њамешагии маќомоти корњои дохилии Тољикистонро ташвиќгаранд.
Њамзамон, маљаллањои Раѐсатњои ВКД Љумњурии Тољикистон «Милиция сегодня», «Бозрас» [ 11], «Муњофиза», «Наркофронт» [10 ], аз соли 1997 то ба имрўз маљаллаи илмии Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон «Осори илмї» [9] ва дигар маљаллањои љашнї: «Милитсия њомии назму субот», «Дастаи таъиноти махсуси милитсия»,
[13] маљмўањои конференсияњои илмї-амалї дар РВКД-њои ВКД [14], дар факултетњои
Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон ва дигар муассисањои таълимии он [20] њаѐти
воќеии милитсияи Тољикистонро пайваста инъикос ва ташвиќ менамоянд.
Дар ин муддат аз соли 1998 то 2020-ум беш аз 40 љилди маљмўаи маќолањои Мактаби Олї ва Академияи ВКД «Осори Академия» аз чоп баромад, 4 - маљаллаи љашнї
бахшида ба 75, 76, 80 ва 85 солагии Милитсияи тољик баромаданд, ки ин њам дастовардњои истиќлолияти Тољикистон мебошанд.
Ѓайр аз он баъзе маљаллањои махсуси љашнї кору фаъолияти милитсияњои вилоятњои Суѓду Хатлонро инъикос кардаанд.
Ба замми он соли 2011 бахшида ба 20-мин солгарди Истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистон китоб-маљаллае бо номи «ВКД такягоњи боэътимоди Истиќлолият» бо забонњои тољикї ва русї аз чоп баромад, ки тамоми дастовардхои МКД
Тољикистонро дар тўли ин солњои сипаришуда ба таври фишурда баѐн кардааст ва ин
аввалин кушише буд, ки ба чунин љашнвора бахшида шуда буд ва аз комѐбињои олимони Академия ва дастовардњои ин нињоди бузурги љумњурї дарак додааст [22].
Ва њиссаи онњо дар инъикоси таърихи милитсияи тољик бузург низ мебошанд, зеро
то кунун чунин рисолањо мављуд набуд. Дар Маќомоти корњои дохилї бошад, имрўз 63
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нафар профессорон, докторон, дотсентон ва номзадњои илм фаъолияти пурсамар мебаранд ва дар ин муддат беш аз 40 нафар рисолањои докторию номзадии илмро дифоъ
намуданд [12, с.25].
Чунончи, генералњои милитсияи тољик н.и.њ. Кањњоров Абдурањим Абдулањадович, д.и.њ., профессор Рањимзода Рамазон Њамро, д.и.њ., профессор Маљидзода Љурахон
Зоир, н.и. сиѐсатшиносї Саймуддинов Шамсулло, д.и.т., профессор Розиќзода Абдулњакими Шералї, н.и.т., Имомѐрбеков Атобек, н.и.њ. дотсент Шарифзода Файзалї
Рањмоналї, афсарони милитсия, омўзгорони Академияи ВКД ЉТ ва кормандони амалии ВКД д.и.њ., Назарзода Носир Љобир, н.и.њ., дотсент Солиев Карим Њољиевич,
н.и.њ., Шоњиѐн Абдусаттор, н.и.њ., Раљабов Равшан Муњиддинович, н.и.њ., Саидзода
Зикрулло Алї, н.и.њ., Хайруллоев Фаррух, н.и.њ., Шерализода Абдуѓаффор Одина,
н.и.њ., Гадоалиева Наргис, н.и.њ., Нозиров Наќиб Алиевич, н.и.њ., Ализода Алиљон Шариф, н.и.њ., Насуриѐн Пўлод, н.и.њ., Умаров Хайѐм, н.и.њ., Юсупов Акмал Њотамович,
н.и.њ., Гафуров Мењриддин Садриддинович, н.и.њ., Абдурашидов Азиз Абдумансурович, н.и.техникї, Нарзуллоев Саидањмад Алиевич, н.и.њ., Артиков Зафар Муњаммадљонович, н.и. фалсафа Љураев Раљаббой Зуњурович, н.и.филологї Љабборова Муясараљон Тоњирљоновна, д.и. филологї, профессор Шокиров Туѓрал Сирољович, н.и.т.,
Њасанов Њасан, н.и.иќтисодї Расулов Туйѓун, н.и.педагогї Нозимов Соњиб Суннатуллоевич, н.и.њ., Сайфиддинов Азимчон Ањмадович, н.и.њ., Аминљонов Бахтиѐр
Самиљонович, н.и.фалсафї Абдулатипов Усуф Њасанович, н.и.филологї Ализода
Бањриддин, н.и.њ., Отабоева Лола Ортуковна, н.и.њ., Муњаммадиев Њайдар Холович,
н.и.филологї Саидолимов Комилљон, н.и.њ., Муборакќадамов Абдурањмон, н.и.њ., Юлдошев Рифат Рањмадљонович, н.и.њ., Давлатов Сафархўља, н.и.т., Маљонов Мирзоалї,
н.и.филологї Давлатшоева Азизабегим, н.и.педагогї Эшахмедов Шомурод Њайдарович, н.и.сиѐсатшиносї Њалимова Дилафрўз Додихудоевна, н.и.њ., Тошев Амиршоњ
Мансурович, н.и.њ., Шарипов Саймузаффар Саймузафарович, н.и.њ., Каримов Њусейн
Мухторович, н.и.њ., Сафаров Њаѐт Сайдамирович, н.и.њ., Ёров Ёрањмад Њакимович, ва
дањњо нафарони дигар.
Њамзамон, бояд ќайд кард, ки дар назди Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон
соли 2014 Шуъбаи адюнктура ташкил карда шуд, ки то ба имрўз теъдоди зиѐди адюнктон, унвонљўѐн, докторантонро чї аз њисоби олимони Академия, ва чї аз њисоби кормандони амалии МКД Тољикистон ва дигар маќомотњои њифзи њуќуќ имрўз муттањид
карда бањри татбиќи њадафњои дар наздашон гузошташуда талош доранд ва дур нест,
ки ояндаи хеле наздик дар таърихнигории ВКД Љумњурии Тољикистон китобу рисолањои нав ба нав ба чоп хоњанд расид.
Хизматњои шоистаи кормандони милитсияи Тољикистон њамеша аз љониби Президент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ќадр карда мешаванд.
Чунончи, соли 1999 бо фармони Президент беш аз 400 нафар кормандон, аз љумла
8 нафар бо ордени Спитамен, 23 нафар бо медали «Барои Љасорат», 3 нафар бо орденњои Дўстї, Исмоили Сомонї ва «Ситора»-и Президент, инчунин гурўњи афсарон бо
унвони олии «Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон» соли 2000-ум бошад, ќариб 1000
нафар бо медали «75- солагии Милитсияи тољик» мукофотонида шудаанд [15, с. 81].
Соли 2005-ум бошад 800 нафар бо медали «80 солагии милитсия» ва беш аз 1000
нафар бо нишони сари синагии «80-соли милитсия» сарфароз гардидааст. Соли 2010
бошад теъдоди мукофотонидашудагон ба беш аз 1600 расидааст.
Дар ташкилу танзим ва такомули таълиму тарбия ва омода сохтани мутахассисони
лаѐќатманд барои милитсияи Тољикистон тўли солњои истиќлолият Мактаби Олии ВКД
121

Институт Азии и Европы №1, (3) 2020
(с.1991) [4], факултаи дар Хуљанд будаи он (с. 1994) [5], Академияи ВКД (декабри с.2000)
[6], Марказњои таълимии ВКД ва МДТ Коллељи милитсияи ВКД (2014) сањми беандоза
бузург доранд.
Имрўз дар 6-факултетњои Академия дар шуъбањои рўзонаю ѓойибонаи он 3783
нафар курсантону шунавандагон масруфи тањсиланд.
Коллективи беш аз 500-нафараи устодону профессорони Академия, ки дар миѐни
онњо беш аз дањњо нафар профессорону дотсентњо, беш аз 40-нафар аълочиѐни маорифи
Љумњурии Тољикистон, аълочиѐни милитсияи Тољикистон, Њуќуќшиносони шоистаи
Љумњурии Тољикистон, Кормандони фахрии ВКД Љумњурии Тољикистон зањмат мекашанд, бо дониши мукаммалу замонавї раванди таълиму тарбияро такон медињанд.
Ва имрўз теъдоди ин мутахассисоне, ки дар кафедрањои муассисањои таълимии
ВКД Љумњурии Тољикистон фаъолият доранд, ќодиранд барои тамоми сохторњои ВКД
маводу рисолаљот, барномањо, китобњо, дастурњои рањнамудї ва ѓайра омода намоянд.
Тўли ин муддат Маќомоти корњои дохилии Тољикистон барои мутобиќ сохтани
њайати шахсї ва сохторњои худ беш аз 200 номгуй ќонуннома, низомнома фармону
дастурамал ва санадњои гуногунмазмунро ќабул кардааст, ки муддати солњои охир
мавќеъ ва маќоми њар як корманди милитсия ва сохторњои онро вобаста ба сохтори
давлати соњибистиќлол муайян сохтааст.
Чунончи, Ќонун «Дар бораи милитсия» (№650 аз 2 майи соли 1992) ва (17 майи
соли 2004) [1], Ќонун «Дар бораи ќўшунњои дохилии ВКД Љумњурии Тољикистон»
(№916 аз 28 декабри соли 1993) [7], Ќонун ва низомнома «Дар бораи бехатарии сўхтор»и ВКД Љумњурии Тољикистон (1995 аз 21 июли 1994), инчунин чандин низомномањои
њуќуќї ва асосњои ташкил ва фаъолиятњои маќомоти тафтишотї, љиноятї ва ѓайра
ќабул шудааст, ки фаъолиятњои гуногунљабњаи милитсияро ба танзим медароранд.
Муносибатњои берунаи ВКД-и Љумњурии Тољикистон аз Конвенсияи Минск соли
1993 ва Саммити Минск соли 1998 оѓоз ѐфта, тули ин солњои истиќлолият беш аз 30
шартномањои байнисоњавии ВКД-и Љумњурии Тољикистон ва ВКД ИДМ ба имзо расидааст [16, с.101-126].
Фаъолиятњо дар арсањои гуногун: љиноятњои муташакил, терроризм, экстремизм,
нашъаљаллобї ва ѓайра љараѐн доранд. Ба замми он октябри соли 2004 ВКД Тољикистон ба аъзогии политсияи байналмилалї «Интерпол» шомил шуда, имрўз дар муборизаи худ боз њам фаъолтар гардидааст [2, с.161-163].
Аз соли 2009 то инљониб бо иќдом ва дастгириву њидоятњои Асосгузори сулњу
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ислоњоти милитсия оѓоз гардида,
тањти роњбарии бевоситаи Вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон амалї шуда
истодааст.
ВКД Љумњурии Тољикистон дар самти татбиќи Барномаи ислоњоти милитсия, ки
барои солњои 2014-2020 нигаронида шудааст чорабинињои азиме татбиќ кардааст, ки
дар ояндаи наздик таѓйиротњои мушаххас дар назар аст.
Бо маќсади амалї гардонидани њадафњои гузошташуда ва дар доираи Барномаи
мазкур чанд гурўњњои корї ва Шурои љамъиятї оид ба мусоидати љомеаи шањрвандї ба
ислоњоти милитсия корњои мушаххасро ба анљом расонидаанд.
Чунончи: љињати татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии
зўроварї дар оила» дар 14 шањру ноњияњо утоќњои корї оид ба пешгирии зўроварї дар
оила таъсис дода шуда, дар 8 шањру ноњия гурӯњњои кори байниидоравї ташкил карда
шудаанд, ки фаъолияти муназзам бурда истодаанд [17, с. 4].
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Тавассути ин гурўњњо ва љалби мутахассисону собиќадорони соња аллакай чандин
санаду меъѐрњои њуќуќї ба тасвиб расонида шуда [23], теъдоди 7 лоињањо барои тасвиб
омода карда шуданд [8].
Дар доираи ин Барнома аллакай дар марказу мањаллоти љумњурї дар доираи МКД
Тољикистон чорабинињои зиѐде дар самти фаъолиятњои нозирони минтаќавии
милитсия, таъмиру тармими утоќњои кории онњо, омўзиши таљрибаи пешќадами
политсияи кишварњои Европа, Осиѐ, Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Амрико ва ѓайра
ба роњ монда шудааст.
Чунончи: ба маќсади татбиќи ин Барнома аз љониби шарикони иљтимої дар соли
2017 маблаѓи 810 њазор доллари ИМА, аз љониби Дафтари САЊА дар Тољикистон
28200 евро кўмакњои башардўстона расонида шуд [17, с. 5-6 ].
Тавассути ин маблаѓњои људошуда биноњои хизматї, утоќњои кории нозирони
минтаќавии милитсия дар љамоати дењоти Эсанбойи н. Рудакї, Ванљ, Шањритуз,
Фирдавсї, Вањдат, Дарвоз, Бохтар, Хорўѓ ва ѓайра сохта ва таљњизонида шудааст.
Њамзамон, бо ин маблаѓњо алоќаи видеоконференсиявї байни раѐсатњои
минтаќавии ВКД, фазаи якум ва дуюми лоињаи «Низоми ягонаи баќайдгирї ва
бањисобгирии электронии љиноят ва њуќуќвайронкунї» ба иљро расонида шуда, бо
љалби 250 нафар кормандони милитсия ва 140 нафар фаъолони љомеа дар шањрњои
Душанбе, Бохтар, Кулоб, Хоруѓ ва Хуљанд Тренинги омўзишї дар самти таќвият
бахшидани њамкории милитсия бо љомеа гузаронида шуда аст.
Дар самти таъминоти техникї, таљњизотї, иттилоотї, сару либос, силоњу техникаи
њозиразамони љангї, биноњои њозиразамони хизматї барои кормандон, наќлиѐти
хизматї, воситањои мухобира ва ѓайрањо корњои љиддї ба амал оварда шуда истодааст.
Дар арафаи соли тањсили 2017-2018 барои Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон
руйдоди таърихие рух дод - ин аз тарафи Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба истифода
додани бинои нави Академияи ВКД мебошад, ки санаи 30 сентябри соли 2017 ба вуќуъ
пайваст. Дар ин рўз дар баробари кушодашавии бинои нав мењмонон ва мустаќиман
тамоми љумњурї суханронии Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмонро бахшида ба Рўзи
дониш ва Дарси сулњ тамошо намуданд.
Акнун, баъд аз ба истифода додани бинои нави Академияи ВКД Љумњурии
Тољикистон пояи моддию техникии раванди таълимро дар ин таълимгоњ 1 толори
гўштин, 3 майдони футбол, 2 толори варзиш, 4 майдони волейболу баскетбол, 1 њавзи
шиноварї, 2 шањраки варзишї, 3 машќгоњи тирпарронї, 6 толори лексионї, 2 толори
маљлисгоњ, 100 синфхона, 17 синфхонаи махсуси кафедрањо, 3 китобхонаи умумї ва 2
китобхонаи махсус, китобхонаи электронї, 2 гўшаи китоб, 1 майдони техникаи њарбїхизматї ва 3 майдони сафорої ташкил медињанд, ки барои мутобиќ ба замони муосир
гузаронидани машѓулиятњо бо шогирдон тамоми шароитњо муњайѐ гаштааст.Инчунин
барои фароњам сохтани шароити тањсил ва зисту зиндагони курсантон хобгоњ барои
беш аз 500 нафар мављуд буда, 4 ошхона фаъолият менамояд.
Таѓйироти дигаре, ки дар сохтори Академия ворид карда шуд, ин ба таври расмї
аз оѓози соли тањсили 2017-2018 фаъолият намудани факултети № 6 - факултети тайѐр
намудани кадрњои оперативї барои маќомоти њифзи њуќуќ мебошад. Њамин тариќ,
маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон тўли солњои истиќлолияти давлатї
дар тамоми љанбањои њаѐти љумњурї наќши азими худро гузоштааст. Аз ибтидои
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истиќлолият то ба имрўз милитсия такягоњи боэътимоди муњофизати тартибот буд ва
дар оянда низ хоњад буд.
Адабиѐт:
1. Закон Республики Таджикистан «О милиции».//Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан. -1992, №12. -ст. 208. Принято 30 апреля 1992 года.; Закон Республики Таджикистан «О милиции». Душанбе, 2004. -23С. Принято 3 мая 2004 года.
2. Икромӣ С. Таърихи таъсиси њайати байналмилалии пулиси љиної (Интерпол).
//Милитсияи Тољикистон 85 сол. Душанбе, 2010. - С. 161-163.
3. «Комиссияи оштии миллї» фаъолияташро 15 сентябри соли 1997 оѓоз намуда
баъди иљрои вазифањояш аз 1 апрели соли 2000-ум фаъолияташро ќатъ кард.
4. Қарори Девони Вазирони Љумҳурии Тољикистон таҳти №327 аз 12 декабри соли
1991 «Дар бораи таъсиси Мактаби олии Вазорати корњои дохилии Љумҳурии Тољикистон» ба тасвиб расид.
5. Ќарори Шурои Вазирони Љумњурии Тољикистон тањти №388 аз 11 августи соли
1994 Факултети Хуљандии Мактаби олии ВКД Љумњурии Тољикистон дар самти тафтишотї-криминалистї ташкил карда шуд.
6. Қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон таҳти №519 аз 30 декабри соли 2000 «Дар
бораи табдил додани Мактаби олии Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
ба Академияи Вазорати корњои дохилии Љумҳурии Тољикистон»-ро ба тасвиб расонид.
7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ќўшунњои дохилии ВКД Љумњурии
Тољикистон». //Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан. -1994, №3. -ст.
62. Тањти №916 аз 28 декабри соли 1993 ќабул карда шудааст.
8. Лоињањои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи политсия».; Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Ќоидањои истифодабарии ќувваи љисмонї, воситањои махсус ва силоњи оташфишон аз љониби субъектони таъмини тартиботи љамъиятї».; Лоињањои «Дастурамал дар бораи нишондињандањои бањодињии фаъолияти
маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон».; «Дастурамал дар бораи тартиби
гузаронидани шинохтани шахс, дар шароите, ки имконияти мушоњидаи биноии шинохташавандаро аз тарафи шиносанда истисно мекунад».; «Дастурамал оид ба тартиби
дастраскунї ва нигоњдории муваќќатии шахсоне, ки дар содир намудани љиноят гумонбар дониста шудаанд, ба ШВКД дар ноњияи Шоњмансури ш. Душанбе».; «Консепсияи
рушди иттилоотонї ва низоми ягонаи иттилоотию коммуникатсионии маќомоти
корњои дохилї барои солњои 2014-2020».
9. Маљаллаи илмї соли 1998 дар назди Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон бунѐд
ѐфта то ба имрўз 35 љилди он ба табъ расидааст ва аз 6 июни соли 2017 бо Ќарори Раѐсати Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия ба Фењристи нашрияњои илмии таќризї, ки дар онњо бояд натиљањои асосии тадќиќоти диссертатсионї оид ба дарѐфти дараљањои илмии номзади илмњо ва доктори илмњо нашр гарданд, ворид гардидааст.
10. Маљаллаи мазкур ду маротиба бо ташаббусњои бевоситаи Вазири корњои дохилии
Тољикистон, н.и.њ., генерал-полковники милитсия Рањимзода Рамазон Њамро ба дасти
чоп расидааст, ки дар сањифањои он масъалањои доѓи самти мазкур мавриди баррасї
ќарор дода шудаанд.
11. Милиция сегодня: подбор и воспитание кадров (Материалы конференции) На таджикском и русском языках.- Душанбе, 2000. -111с.; Бозрас (Раѐсати бозрасии давлатии
автомобилї). Душанбе: Мушфиќї, 2010. -127 с.
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12. «Милитсия њомии назму субот» Душанбе: «Эр-граф» 2017. - С. 25.
13. «Милитсия њомии назму субот» Душанбе: «Эр-граф», 2017. -152 С.; «Дастаи
таъиноти махсуси милитсия» Душанбе: «Эр-граф», 2016. -32 с.;
14. «Сиѐсати давлатї дар соњаи муќовимат бо экстремизм ва терроризм: вазъият ва
дурнамо». Хуљанд, 4-6 сентябри соли 2012.; «Омилхои асосии пайдошавии
муноќишањои оилавї дар љомеа ва чорахои пешгирии онњо», Хуљанд, 18 декабри соли
2013; // Муњољирати ањолї, тањдидњо ва хатарњои муосир: наќши љомеа ва маќомоти
давлатї дар мубориза бо чунин зуњурот / Зери тањрири умумии Вазири корњои дохилї,
номзади илмњои њуќуќ, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, генерал-лейтенанти
милитсия Рањимзода Р.Њ. / маљмўаи маводи конференсияи љумњуриявии илмї-амалї
(Хуљанд, 16 марти соли 2015) (Миграция населения, современные вызовы и угрозы: роль
общество и государственных органов в борьбе с подобными явлениями / сборник
материалов республиканской научно-практической конференции (Худжанд, 16 марта
2015 года). – Душанбе: «ЭР-граф», 2015. –232 c.
15. Назаров Н.Љ. Милитсия такягоњи боэътимоди истиќлолият.// Труды Академии
выпуск 4. Душанбе, 2001. - С. 80-81.
16. Назаров Н.Д. Милиция Таджикистана в условиях независимости (1991-2009 гг.). Душанбе: Эр-граф, 2010. - С. 101-126.
17. Наќшаи чорабинињои Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон барои соли 2018 вобаста ба амалигардонии Нвќшаи чорабинињои татбиќи Барномаи ислоњоти
(рушди) милитсия барои солњои 2014-2020. -Душанбе, 2018. -С. 4.
18. Рањимзода Р.Њ. Истиќлолият дар таърихи милитсия сањифаи нав кушод! // Милитсия њомии назму субот. -Душанбе, 2017. -С.15.
19. Саймуддинов Ш. Социально-политические факторы укрепления мира в суверенном Таджикистане. Душанбе: Ирфон, 2001.- С. 66-67.
20. Садоќат. - (Маљмуаи маќолањои профессорону омўзгорон ва маъррўзањои курсантони факултети №4 бахшида ба 20-солагии Сарќонуни Љумњурии Тољикистон ва
600-солагии Мавлоно Абдурањмони Љомї). - Душанбе, 2014. -200 сањ.; //Маърифат. (Маводи конференсияи илмї-назариявии њайати профессорону омўзгорон бахшида ба
25-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «25 соли
тањкими їстиќлолияти кишвар рушду нумўи давлатдории миллї, дастовардњои беназири сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии Тољикистон» 17.06.2016. ) Хуљанд: Меърољ,
2016. -236 с.
21. «Созишномаи умумии сулњ ва ягонагии миллї дар Тољикистон» 27 июни соли
1997, ш. Москва. - Душанбе: 1997.
22. Таджикской милиции 76-лет. Душанбе, 2001. - 75с.; Милитсияи Тољикистон 85
сол. Душанбе, 2010. -216 С.; Милиция Хатлонской области (Вчера и сегодня). Душанбе,
2003. -80с.; «Вазорати корњои дохилї такягоњи боэътимоди Истиќлолият. Министерство
внутренних дел надѐжная опора независимости» Ба забонњои тољикї ва русї.- Душанбе:ООО «Контраст», 2011. -228 с.
23. Фармони ВКД ЉТ тањти №256 аз 10.06.2017 «Низомномаи Шурои љамъиятї оид
ба мусоидати љомеаи шањрвандї дар таъмини тартиботи љамъиятї дар назди маќомоти
милитсияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон».; Фармоиши ВКД ЉТ,
тањти №77 б/з аз 03.07.2017 «Дастурамал дар бораи таъмини тартиботи љамъиятї аз
љониби њайати шахсии маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон».; Фармоиши
ВКД Љумњурии Тољикистон, тањти №1 б/з аз 03.01.2018 «Консепсияи њамкории милитсия бо љомеаи шањрвандї».
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24. Њафтаномаи «Тољикистон» ќариб, ки 4-5 сањифаи хешро њар њафта ба ин маќомотњо мебахшид ва хонандагон аз фаъолиятњои ин маќомотњо огоњї пайдо мекарданд.
Ин пеш аз њама аз ибтикорињои маъмурияти њафтанома буд, ки маводњои муњимро ба
таваљљўњи хонандагон пешнињод мекард.
25. Њафтаномаи «Криминфо» низ чи тавре, ки дар боло ишора рафт, роњу равиш,
вазъу њолати љинояткориро дар љумњурї бо мазмуну маќолањои љолибаш дар њаљми як,
ду сањифа дар ин солњо њар њафта инъикос мекард, ки ин амалњои дурандешонаи њайати
эљодии њафтанома буд.
26. Њафтаномаи ВКД Љумњурии Тољикистон «Сипар» аз моњи феврали соли 2004 то
соли 2008 ба табъ расидааст. Њафтаномаи ВКД Љумњурии Тољикистон «Ќонун ва
љомеа» аз моњи феврали соли 2008 дар ВА Љумњурии Тољикистон тањти №001-4664 ба
ќайд гирифта шудааст, ки то њоло ќариб 470 барориши он ба дасти хонандагон расидааст. Моњвораи Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон «Набзи Милитсия» аз 24 августи
соли 2015 тањти №0383/рз дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудааст.
НАЌШИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ ДАР ТАЊКИМИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ
МИЛЛЇ ВА СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи мавќеъ ва маќоми Маќомоти корњои
дохилии Тољикистон дар солњои тањкими истиќлолияти давлатии кишварамон меравад.
Соњибистиќлолї, ки барои Тољикистон гарон омад, беназмињои зиѐдро ба миѐн гузошт.
Дар ин солњо яке аз нињоди бузурги маќомоти њифзи њуќуќи мамлакат, МКД
Тољикистон фаъолияти худро тибќи талаботњои давлати соњибихтиѐр мувофиќ
гардонида на танњо таљдиди сохтории худро аз сар гузаронид, балки инчунин дар
таъмини тартибот, мубориза бо љинояткорї, таълиму тарбия ва омодасозии
мутахассисон, кадрњои педагогї ва олимони соња барои ниѐзи ВКД, гузаронидани
ислоњот дар љузъутомњо наќши муассир гузошта истодааст.
Вожањои калидї: ВКД, МКД, милитсия, истиќлолияти давлатї, раѐсат ва идора,
таљдиди сохторї, комѐбињои њаѐти иљтимої-сиѐсї ва иќтисодї, тартиботи љамъиятї,
омодасозии кадрњо, ислоњоти милитсия.
Маълумот дар бораи муаллифон: Назарзода Носир Ҷобир, доктори илмҳои
ҳуқуқшиносӣ (12.00.01), сарходими илмии шуъбаи Шарқи Наздик ва Миѐнаи Институти
омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва Аврупои Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон. Суроға: 735025, Душанбе, хиѐбони Рӯдакӣ, 33, тел.: (+992) 37 221.04.77. Email: nosir.nazarov@List.ru.
Назарзода Абдулқодир Носир, адюнкти Академияи Вазорати корҳои дохилии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, подполковники адлия. Суроға: 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯч. Мастонгулов 3.
ВКЛАД ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В УКРЕПЛЕНИЕ МИРА, НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА И НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье речь идѐт о месте и занимаемой положение Органов внутренних
дел Таджикистана в годы укрепления государственной независимости страны. Независимость была дана Таджикистану с большими трудностями, сопровождавшей ее хаосом
и беспорядком.
В эти годы одно из влиятельных правоохранительных органов страны, органы
внутренных дел Таджикистана не только проводил реорганизацию своей структуры и
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соответствовал свою деятельность требованиям независимового государства, но и вместе с тем внѐс важный вклад в деле борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка, обучение, воспитание и подготовка специалистов, педагогических кадров,
профессиональных ученых для нужд МВД и проведения реформы в подразделениях.
Ключевые слова: МВД, ОВД, милиция, государственная независимость, управление, реорганизационная структура, достижение социально-политической и экономической жизни, общественная порядка, подготовка специалистов, реформа милиции.
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CONTRIBUTION, ROLE AND REORGANIZATION STRUCTURE OF THE ATS OF
TAJIKISTAN IN STRENGTHENING PEACE, NATIONAL UNITY AND INDEPENDENCE OF THE COUNTRY
In this article we are talking about the place and position of the Ministry of Internal Affairs of Tajikistan in the years of strengthening state Independence of the country. Independence was given with great difficulties to Tajikistan, accompanied by chaos and disorder.
In these years, one of the most influential law enforcement agencies of the country, the
Internal Affairs Bodies of Tajikistan not only carried out the reorganization of its structure
and corresponded to the requirements of an independent state, but also made an important
contribution to combating crime, ensuring public order, education, upbringing and training of
specialists, pedagogical personnel, professional scientists for the needs of the Ministry of Internal Affairs and reform in the units.
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ВАЗЪИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ ДАР ТОҶИКИСТОНИ МУОСИР
Давлиѐрова Сафаргул Тешаевна,
ходими пешбари илмии шуъбаи
Осиѐи Марказии Институти омӯзиши
масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва Аврупои
АМИТ
Истиќлолият дари худшиносиро ба рўйи мо кушод, эњтироми њамаи суннату
ойинњои муќаддаси аљдодї, пос доштани ќадру ќимати давлати миллї ва вањдати
миллиро ба њар фарди бедордил омўзонд.
Эмомалӣ Раҳмон
Фаромўш набояд кард, ки худшиносї танњо фирефтаи дастовардњои гузашта
шудан ва аз мероси илмиву адабї ва фарњангии ниѐгон ифтихори хушку холї доштан
нест, балки он пойгоњи устувори маънавиест, ки фарзандони бонангу номус ва огоњу
бедордили миллатро ба ќиѐсу хулосабарорињои тањлилї ва бо дарки воќеияти замони
нав, пайрезї кардани њадафњои неки созанда барои дањсолањои минбаъда њидоят
месозад [9, с. 81-82]. Маҳз дар ин замина ҳангоме, ки сухан дар бораи нақши
шаҳрвандони кишвар ва саҳми онҳо дар тарғиби ғоя ва арзишҳои миллӣ меравад,
бегумон зарур дониста мешавад, ки пеш аз ҳама ба мафҳумҳои Истиқлолият, Ваҳдат,
Ватану ватанпарастӣ, худшиносии миллӣ, ифтихороти миллӣ, арзишу омилҳои дигар ва
пайвастагии сокинон ба ин арзишҳо диққати вижа равона гардад.
Суоле ба пеш меояд, ки ин ҳама андешаҳо ва ангезаҳо, ки реша аз умқи таърихи
куҳани мардумонамон доранд, имрӯзҳо чаро пайгирӣ мегардаду пайваста ба таъкид
гуфтаву гӯшрас карда мешаванд? Дар ин маврид, пеш аз ҳама дар замони Иттиҳоди
Шӯравӣ, дар як давраи муайяни таърихӣ, ба сифати як ҷумҳурии алоҳидаи собиқ
Шӯравӣ шинохта шудани Тоҷикистон буд, ки худшиносии миллӣ дар фазои он реша
давонда, ноаѐн бо кӯмаки дигар ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ нумӯ ѐфт. Дар ин
бора набояд ҷои шакку тардид бошад. Яъне, ба таври умумӣ, дар оғози асри ХХ бо
ҳамроҳ шудани сарзамини тоҷикон ба собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ мардуми мо озодии
нисбии худро ба даст оварда, дар баробари дигар халқияту миллатҳои Шӯравӣ будани
худро дар ҷаҳон ҳамзамон дарк намуд, рӯ ба омӯхтани таъриху фарҳанги худ ниҳод ва
ояндабинона қадамҳои устувор ба пеш гузошт.
Дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ аллакай Ҷумҳурии Тоҷикистонро мешинохтанд ва ба
адабу фарҳанг ва дигар омилҳои пешбарандаи ҳаѐти ҷамъиятии он эҳтиром доштанду
арҷ мегузоштанд. Чуноне ки аз таърихи дуродури давлатдориҳои ҷаҳон медонем, дар
давлатдорӣ бештар вақт ҳар оғозеро анҷоме будааст. Ҳамин аст, ки давлати як муддати
муайян таърихии абарқудрати Иттиҳоди Шӯравӣ дар солҳои 90 - уми асри ХХ рӯ ба
инқироз ниҳод, пош хӯрд ва ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ бар сари худ, бо ҳар
шароити объективию субъективӣ мустақил гардиданд ва 9 сентябри соли 1991 Ҷумҳурии
Тоҷикистон худро кишвари соҳибистиқлол эълон намуд. Солҳои аввали баъди
пошхӯрии Иттиҳоди Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ, асосан байни солҳои 1992-1997
кишвари тоҷикон дар ҳолати буҳрони вазнини сиѐсию иқтисодӣ қарор гирифт. Роҳу
равиши ҳаѐти иҷтимоию сиѐсӣ ба куллӣ тағйир ѐфт ва то ҳадде рӯ ба поѐнравӣ шиддат
гирифт. Дар ин шароити давраи гузариш Ҳукумати навтаъсиси ҷумҳурӣ ҳамаи саъю
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кӯшишҳои бударо ба роҳ андохта, пеш аз ҳама барои таҳкими истиқлолияти иқтисодии
давлат аз тамоми имкониятҳо истифода мекард ва ба раҳоии он аз ҳолати ниҳоят
вазнини буҳронӣ, ба ҳаѐт татбиқу пиѐда намудан ва ташаккули сиѐсати мустақили
иқтисодиѐт ҳусни оғоз бахшид.
Дар гузаронидани ислоҳоти бо мушкилӣ бадастомадаи иқтисодиѐти густурда ва ба
рушди муносибатҳои нави иқтисодӣ пояи амалӣ гузошт, ки ин ба ҳамагон маълум аст.
Ин раванди таърихии барои оянда забту сабтгардида солҳои 90 - уми асри
сипаришуда, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар баробари дигар ҷумҳуриҳои собиқ
Иттиҳоди Шӯравӣ давраи нави таърихӣ оғоз гардид. Буҳрони иқтисодӣ, паст рафтани
ҳаѐти сиѐсию фарҳангӣ, ҷомеаро фаро гирифта буд. Дар назди тамоми қишрҳои ҷомеаи
Тоҷикистони тозасоҳибистиқлол вазифаҳои душвор меистод. Масалан: муноқишаҳои
байни гурӯҳҳо, маҳалҳо, ки аксар вақт сабаби нигоҳдории пешрафт гардида буд. Дар
кишвар барои ба ҳадафҳои иҷтимоию сиѐсӣ, иқтисодию фарҳангӣ расидан байни
мардум, пеш аз ҳама, барқаррор намудани ҳамдигарфаҳмию сулҳу ваҳдат, ҳар чӣ тезтар
мустаҳкам намудани иттифоқу иттиҳоди мардум меистод, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ - Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон гаштаву баргашта худшиносиро талқин
менамуданд. Сарвари хирадманди давлатамон дар навбати аввал ба гӯшу ҳушҳои
шаҳрвандон мерасонд, ки: “Имрӯзҳо барои мо вазифаи аз ҳама муҳим ин ташаккули
худшиносии миллӣ ва ҳифзи арзишҳои миллии халқи тоҷик мебошад. Танҳо дар ҳамин
сурат метавон гуфт, ки шуури ҳуқуқию сиѐсии халқамон, омодагии шахсии ҳар як
шаҳрванд барои меҳнати содиқона ва софдилона ба хотири ободии рӯзгори худ ва
Ватани хеш - ин аст он қудрати асосие, ки кишвари моро дар кӯтоҳтарин муддат аз
панҷаи буҳрону ақибмонӣ раҳо дода метавонад. Маҳз ҳамин омил имконият медиҳад,
ки шаҳрванд такягоҳ ва сарчашмаи нерӯбахши давлат ва ҷамъият шавад” [6, с.158].
Дар ҳамин давра бо тарғибу ташвиқи ҳукумати навтаъсис ва равшанфикрони
кишвар шаҳрвандони ҷумҳуриро лозим буд, ки дар атрофи давлати тозаистиқлол
муташаккилона муттаҳид шаванд, монеаҳои давраи гузаришро бартараф намоянд ва бо
рӯҳияи озодипарастонаю истиқлолхоҳона ватанро обод созанд. Новобаста ба паст
будани ҳаѐти иқтисодӣ ва норасоию нобаробариҳо барои ҳар чӣ бештар аз пештар
муттаҳид намудани мардуми кишвар, ки баъзе олудаи гурӯҳбозиҳои бепоя буданд,
бедор намудани ҳисси худшиносии миллӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як
қатор чорабиниҳои сатҳи давлатӣ гузаронида шуданд: ҷашни 1100 - солагии таъсиси
Давлати Сомониѐн, 2700 - солагии китоби “Авасто”, ҳазораи “Шоҳнома” - и Ҳаким
Абулқосим Фирдавсӣ, 2500 - солагии Истаравшан, 2700 - солагии Кӯлоб, таҷлили
пуршукӯҳи 1150 - солагии мелоди Одаму-ш-шуаро Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, бузургдошти
чеҳраҳои тобони адабӣ, илмӣ, фарҳангӣ, сиѐсӣ ва ғ., ки ин падида имрӯз ҳам идома
дорад. Бахусус, баъди ба соҳибистиқлолӣ расидани ватанамон ҳарсола таҷлил намудани
Ҷашни истиқлолияти кишвар аз воқеаи бузурги худшиносии миллӣ дониста мешавад.
Зиѐда аз ин баргузории чорабиниҳо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, гузаронидани конфронсҳои
илмӣ - амалӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ, таҳқиқҳои илмӣ, навиштани
рисолаҳо, нашри рӯзномаву маҷаллаву китобҳо дар баланд бардоштани сатҳи
худшиносии миллӣ таъсири амиқ гузошта метавонад.
Ҳамзамон бояд зикр намуд, ки нисбат ба ҷомеаи даврони Шӯравӣ, дар ҷомеаи
имрӯзаи кишвар дигаргуниҳои куллӣ дар тамоми соҳаҳо: иқтисодиѐт, сиѐсат, ҳуқуқ,
ҳаѐти иҷтимоӣ амалӣ шуда истодаанд, ки инҳо бешубҳа ба раванд ва сиѐсати имрӯза
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бетаъсир нестанд. Зимни ин гуфта агар мафҳуми “трансформатсия”-ро “тағйирѐбӣ” ѐ
“дигаргуншавӣ” тарҷума кунем, пас ин ҳамон дигаргунсозиҳои куллие, ки дар ҷомеаи
имрӯзи мо дар давраи нави таърихӣ ба вуҷуд омадааст, мебошад. Ин равандест, ки
шаклҳо, навъҳо, хусусиятҳои низоми сиѐсӣ - иҷтимоӣ дигар мешавад.
Дар шароити муосир раванди ҷаҳонишавӣ бо шитоб одамонро ба гирдоби ояндаи
норавшани худ печонда истодааст. Аксар давлатҳои хурд арзишҳои миллии худро аз
даст дода, дар муқобили давлатҳои абарқудрат ба мушкилот дучор мешаванд. Сиѐсати
нави ҷаҳонӣ, шаҳрвандони давлатҳои муосирро водор месозад, ки консепсияи нави
муносибатҳои сиѐсии худро тарҳрезӣ кунанд, бо муносибатҳои нави ҷаҳони муосир
муросо намоянд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ истисно нест.
Дар давраи ҷаҳонишавӣ бархӯрди тамаддунҳо мавзӯи актуалӣ ба шумор меравад.
Сиѐсатшиносон заҳмат ба харҷ дода истодаанд, ки шаклҳои гуногуни бархӯрд ва
муносибати некбинонаи тамаддунҳои шарқӣ ва ғарбиро муайян намоянд. Ин маънои
онро дорад, ки дар кишвар дар сатҳи баланд ба таҳаввули худшиносии миллӣ эътибор
дода шавад. Агар амиқтар назар андозем, раванди ҷаҳонишавӣ дар баробари
падидаҳои манфӣ доштан, падидаҳои матлуби мусбӣ низ доранд, яъне наздикшавии
фарҳанги Шарқу Ғарб аз омилҳои сулҳу оромӣ дар дунѐ шуда метавонад.
Аз ҳамин зовия агар ба кишварамон нигоҳ кунем, пас равшан мебинем, ки “...маҳз
баъди соҳибистиқлол гаштан ва қабули Конститутсия, халқи Тоҷикистон роҳи нави
инкишофашро интихоб намуд ва роҳ ба сӯи эъмори давлати ҳуқуқбунѐд кушода шуд ва
дар ин замина дар ҷомеа дигаргунсозиҳои куллии соҳаҳои мухталифи ҳаѐти ҷамъиятию
давлатӣ, ислоҳоти иқтисодию сиѐсӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ оғоз гардида,
самтҳои пешрафти давлат ва ҷомеа муайян карда шуданд. Бо гузашти солҳо таърих
собит намуд, ки маҳз бо шарофати хизматҳои бузурги Сарвари хирадманди кишвар,
Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон ба сарзамини сулҳу салоҳ табдил гардид. Дар муддати на
чандон тӯлонӣ Тоҷикистон ба рушди босуботи иқтисодӣ муваффақ гашт ва давлати
демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва ягонаи Тоҷикистон илман ва амалан бунѐд гардида,
ба харитаи сиѐсии ҷаҳон ворид шуд” [3, 7].
Аз ин рӯ, барои муайян намудани давраи инкишофи таърихӣ, ки Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар он қарор дорад, барои ба ҳисоб гирифтани таъсири омилҳои дохилӣ,
шаклҳои мушаххаси гузариши роҳҳои ҳалли вазифаҳои дохилӣ - сиѐсӣ ва иқтисодии
ҷумҳурӣ, таъсири он ба сиѐсати берунӣ таҳлили ҳамаҷонибаи сохтори иҷтимоӣ иқтисодии кишвар муҳим мебошад. Ва худ аз худ ин ҷо боз худшиносии миллӣ пеш
меояд, ки ба шаҳрвандони кишвар иртиботи қавӣ дорад. Ҳамзамон бояд гуфт, ки
дигаргунсозиҳои сохтори иҷтимоӣ - иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми таркибӣ ва
муҳимми худшиносии миллӣ мебошад. Ҳалли масоили иҷтимоӣ - иқтисодӣ дар ҷомеаи
имрӯз ба истиқлолият ва соҳибихтиѐрии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагии амиқ дорад,
зеро аз оғоз ҷумҳурӣ роҳи иқтисодиѐти бозоргониро ихтиѐр намудааст ва ин боис
гардида, ки дар иқтисодиѐти мамлакат дигаргуниҳои бозорӣ ба вуҷуд оянд. Самаранок
истифода намудани рафтор, мафҳумҳо ва муносибатҳо дар иқтисоди бозорӣ,
имкониятҳои истифодаи раванди бозорӣ, ба вуҷуд омадани заминаҳо ва шароитҳои
дилхоҳ барои гузаштан ба муносибатҳои бозоргонӣ, вазифаҳои бозор ва методи
танзими давлатии иқтисодиѐти бозорӣ омӯхта шудаанд, ки ин ҳам аз омилҳои
худшиносии миллӣ маҳсуб меѐбад.
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Бояд гуфт, ки истиқлолият маънои мустақил будан дар ҳалли масоили сиѐсӣ,
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро дорад. Он падидаи хеле серҷабҳа ва мураккаби
таърихию сиѐсӣ ба шумор меравад, ки ҳам ғоя асту ҳам воқеият. Он дар навбати аввал
ҳамчун ғоя пурқуввату ҷолиб аст. Дар навбати сонӣ бошад пурмуҳтавою пурмушкилот
асту дар таркибаш забон, фарҳанг, хотираи таърихӣ, худогоҳии миллӣ, манфиатҳои
миллӣ, истиқлолиятҳои зеҳнӣ барин арзишҳои ғайримоддӣ ва истиқлолиятҳои
иҷтимоиро дар партави худшиносии миллӣ дорад.
Он чи ѐдрас гардид, аз арзишҳои миллӣ буда, маҳз барои ҳифзи истиқлолият
хидмат мекунанд ва бо гузашти вақт қимати таърихию сиѐсӣ пайдо менамоянд. Давлати
миллӣ - ифодакунандаи тамоми андешаҳо, орзую ормонҳои миллат аст ва барои амалӣ
гардидан доим талош меварзад, ҳамаро чун арзишҳои миллӣ меафзояду ҳифз менамояд.
Барои миллати мо истиқлолият чун ғояи созанда ва бунѐдкори миллӣ ба шумор рафта,
амалӣ гардидани он ба шаҳрвандони кишвар алоқаи занҷирӣ дорад. Ва баланд гардидани худшиносии миллӣ, афзудани он, ҳамаро таъмин карда метавонад, яъне яке дигареро ба пешравии бошуурона такон медиҳад.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз равандҳои ҳам иҷтимоӣ, ҳам сиѐсӣ ва ҳам иқтисодие,
ки дар баробари дигар ҷомеаҳо ҷомеаи моро фаро гирифту он имрӯз ҳам идома дорад,
ин падидаи муҳоҷират буду мебошад, ки ба давраи гузариш ва ҷанги шаҳрвандӣ дар
кишвар алоқаманд аст. Дуруст аст, ки муҳоҷирати корӣ дар замони ИҶШС фаъолият
дошт ва шаҳрвандони Тоҷикистон ба тариқи вахтаи меҳнатӣ дар Русия, Қазоқистон,
Туркманистон расман фаъолият мекарданд, вале он баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ
ранги дигар, раванди дигарро ба худ касб намуд. Акнун муҳоҷирати шаҳрвандони
Тоҷикистон баъди соҳибистиқлолии он ба чандин маротиб афзуд ва ҷуғрофияи он ҳам
хеле васеъ гардид.
Агар ба давраи аввали соҳибихтиѐрии кишвар, ки бисѐр сангин буд, назари амиқ
афканем, мебинем, ки “Дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ 35723 хона вайрон гашта, даҳ
миллиард хисороти пулӣ расид, 25000 бесаробон, 53000 бепадар, 150000 - 200000 маҳкуми марг шуданд. Гузашта аз ин 60 ҳазор ба Афғонистону 195 ҳазор шаҳрванд ба
давлатҳои собиқ Шӯравӣ фирорӣ шуданд. Шояд ин қисмат буд, ѐ ин сабақи нави
таърих, ки дар билоди мо тоҷикон боди бисѐр ҳам тезу тунде вазид. Ҳарчанд бисѐре аз
фирориѐн ба ватан баргашта бошанд ҳам, вале теъдоди каме аз онҳо дар Русия, Ҷопон,
Куриѐ, Қатар, Яман ва кишварҳои дигар сокин шуда, имрӯз робитаи қавӣ бо ватани худ
- Тоҷикистон доранд. Мувофиқи маълумоти дақиқ, он ҳангом 79% мусофиронро дар ин
ѐ он кишварҳо муҳоҷирони меҳнатӣ ташкил медоданд, ки аз онҳо 30% - ро мардони аз
40 то 50 - сола ташкил менамуданд” [7].
Муҳоҷирати тоҷикистониѐн, дар баробари бештар ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди
Шӯравӣ пуршиддат ба мушоҳида мерасад. Дар ин маврид нахустин муҳоҷиратҳо
муҳоҷирати этникӣ буд, ки дар идомаи он инкишофи иҷтимоӣ - иқтисодӣ ва иҷтимоӣ сиѐсӣ, кушиши ба даст овардани худмухторӣ, ҳамоҳангӣ дошт. Дар ин маврид Иҷлосияи тақдирсози XVI-ум аз 16 ноябр то 2-юми декабри соли 1992 дар қасри Арбоби
шаҳри Хуҷанд дар баҳамоии халқамон заҳмати арзанда ва бесобиқа буд. Аз ин рӯ,
ҳодисаҳои мудҳиш ва нанговари таърихи халқи хешро дидан ва онро хирадмандона
муҳокима намудан, аз гузашта, ҳозира ва ояндаи он сабақ гирифта тавонистан ба дарки
амиқи худогоҳию худшиносии миллӣ шаҳрвандонро ба мурод бурда мерасонида метавонад. Дарѐфти сулҳу оштӣ ва ба қадри он расидани шаҳрвандони Тоҷикистон заминаи
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мусоидеро барои ваҳдати миллӣ омода сохт ва некӯст, ки ваҳдати миллӣ дар навбати
худ ба болоравии худшиносии миллӣ боис гардид [4, с.22].
Дар даврони истиқлолияти кишвар дар баробари баланд гардидани ҳисси ватанпарастию меҳнатдӯстӣ ва худогоҳии миллӣ дар байни ҷавонон падидаи номатлубе низ
ҷорист, ки он ноогоҳона ва бо роҳи фиребу тазвири дохилию берунӣ шомил шудани ҷавонон ва ҷалби онон ба равияҳои радикалӣ мебошад. Бояд гуфт, ки ба майдони омӯзиш
омадани “Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” [2], ки пеш аз ҳама
роҳҳои ба тарбия кашидани ҷавонон мебошад, бе аҳамият нест. Мавриде, ки доир ба
масъалаи ҷавонон, сиѐсати давлатии ҷавонон, ҷараѐни татбиқи он сухан меравад, ҷои
таъкид аст, ки доираи мавзӯи ҷавонон ба қишре нигаронида шудааст, ки ҳам аз ҷиҳати
нуфуз табақаи васеи ҷомеаро фаро мегираду ҳамзамон дар ин замина ба табақаи ҳассоси ҷомеа нигаронида шудааст. Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро ояндаи кишвар, қувваи бузурги пешбаранда ва ҳамзамон омили муҳимми рушди ҷомеаи муосир
хонда буд [3, с. 7].
Сафарбар ва ҷалби ҷавонон ба артиши миллӣ мактаби бузурги камолот ва
обутоби ҷавонон ва яке аз паҳлуҳои муҳимми худшиносӣ дониста мешавад. Артиши
миллӣ мактаби бузурги камолот ва обутоби ҷавонон ба ҳисоб меравад. Ҷои ишора аст,
ки баъзан байни ҷавонон саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ ҳанӯз ҳам ба назар мерасад, ки
мушкилиҳо ба бор меорад. Бояд дар ин самт, ки асосан ҷавонони нав ба балоғатрасида
ҷалб карда мешаванд, корҳои фаҳмондадиҳӣ дурусту фаҳмо ба роҳ монда шавад.
Роҳбарияти соҳаи маҳкур баъзе саҳлангорӣ, хунукназарона ба сарбоз нигоҳ карданро аз
нигоҳу ниҳоди худ дур созанд ва нисбат ба қувваи ҳимоятгари ватан ба фасод роҳ
надиҳанд.
Айни замон барномаву нақшаҳои бисѐри корӣ барои ҷавонон таҳияву тадвин шуда
истодаанд, ки дар амалигардонии онҳо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш чун сохтори
боэътимоди давлатӣ тадбирҳои ҳамешагиро роҳандозӣ кардаву карда истодаанд. Гузашта аз ин, мувофиқи маълумоти Вазорати адлия, айни замон беш аз 400 ташкилотҳои
ҷамъиятии ҷавонон ба қайд гирифта шудааст, ки ҳадафи асосӣ ва ягонаашон самти кор
бо ҷавонон мебошад. Дар ин росто, яке аз созмонҳои бонуфузи кишвар, Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон мебошад, ки аз замони таъсисѐбиаш то имрӯз корҳои шоистаю созандаро анҷом дода истодаасту бештар аз пештар фаъолият дорад. Вале боз ҷои таассуф
аст, ки дар байни ҷавонон бекорӣ ҷои вижа дорад ва ин масъала дар радифи қашшоқӣ
дар ҷомеа аз масъалаҳое мебошад, ки ҳанӯз роҳи ҳалли худро пайдо накардаанд.
Дохилшавии ҷавонони бекор ба сафи ташкилотҳои ғайридавлатии ҳизбию гурӯҳӣ
ва ҷалби онњо ба ташкилотҳои ҷиноятпеша метавонад ба оромию суботи кишвар садама ворид созад. Аз ин рӯ, барои пешгирию ҳалли бекорӣ дар сатҳи институтҳои ҷамъиятӣ, амалӣ намудани теъдоди корхонаҳои мушаххас беаҳамият нест, ки ин дар тарбия ва
ҷалби ҷавонони бекор саривақтист. Дар ин росто қабули “Қонун дар бораи ҷавонон ва
сиѐсати давлат роҷеъ ба ҷавонон” аз таърихи соли 2005 хеле бомавриду муфид буд, ки
оҳангу рӯҳияи худогоҳию худшиносиро дар ҷомеа тарғиб менамояд.
Дар кишвар, ҷорӣ намудани барномаи истилоҳоти иқтисодӣ низ дар ҳоли амалӣ
шудан аст. Дар раванди ин ислоҳот кишварамон соҳиби комѐбиҳои ҷиддӣ гардид, ки он
ҳама ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии Тоҷикистон таъсири мусбӣ доранд.
Дар худшиносии миллӣ дар қатори ҷамъбасти комѐбиҳо, гузаштан аз пастравии истеҳсолот ба рушди он, таъсис додани иқтисодиѐте, ки дар асоси шаклҳои гуногуни мо132
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ликият амал мекунад, таъсиси инфрасохтори иқтисодӣ , истеҳсолӣ, иҷтимоӣ барои самаранок амалӣ намудани соҳаҳои хоҷагии қишлоқи мардуми ҷумҳурӣ муҳимтарин омиланд.
Бояд донист, ки “Ислоҳи иқтисодӣ ба муносибатҳои хусусӣ дар ҷумҳурӣ вобаста
аст” [1, с. 135] ва “яке аз роҳҳои асосии ислоҳоти иқтисодӣ ва баромадан аз буҳрони
иҷтимоию иқтисодӣ ин ташаккули қишрҳои иҷтимоии моликияти шахсии соҳибкорон,
ки қувваи пешбарандаи иқтисодиѐт ба шумор меравад, мебошад [1, с. 136].
Соҳаи маориф низ аз омилҳои муҳимтарини худшиносии миллӣ ба шумор рафта,
ташаккули таҳаввули он вобаста ба ҷаҳонишавӣ дар кишвари мо хеле назаррас аст ва
маблағгзорӣ ба ин соҳа сол аз сол меафзояд. Ин маблағгузорӣ соли 2010 ба 1 млрд. 92
млн. сомонӣ расида буд, ки 4,7 фоизи маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медод. Ин
маблағ нисбат ба нишондиҳандаи соли 2000 - ум 26,6 баробар ва нисбат ба нишондиҳандаи соли 2005 - ум 4,5 баробар зиѐд аст. Дар баробари маблағгузории буҷавӣ барои соҳаи маориф ҳатто хеле зиѐд аз кӯмакҳои молӣ ва грантҳо низ истифода шудаанду
мешаванд. Аз соли 1991 то ба ҳол бо ҷалби муассисаҳои байналмилалии молиявӣ барои
дастгирии соҳаи маориф 14 лоиҳаи спонсорӣ ва грантҳо ба маблағи умумии 160 млн.
доллари амрикоӣ аз худ ва амалӣ гардонида шудааст. Таъмин намудани шароити хониш дар мактабҳо, коллеҷҳо, донишгоҳу донишкадаҳо, сохтмони пайвастаи мактабҳои
нав бо таҷҳизоти навтарини замонавӣ ва ғ. низ ба худшиносии миллӣ таъсири амиқи
мусбӣ мерасонад, ки ҳоҷат ба шарҳи муфассали он нест.
Хулоса, бояд гуфт, ки баъди соҳибистиқлолии кишвар дар шароити дигаргунсозиҳои ҷомеаи Тоҷикистони муосир дар тамоми соҳа: ҳам ҳаѐти сиѐсию иқтисодӣ ва ҳам
иҷтимоию адабию фарҳангӣ дар худшиносии миллӣ такондиҳандаи пешравиҳо ва аз
омилҳои асосӣ ва ҳатмӣ ба шумор мераванд. Таконҳои беруна низ ба худшиносии миллӣ бешубҳа таъсири амиқи худро расонида метавонад. Дар ин раванд, бояд сабабҳои
объективӣ ва субъективӣ низ аз омилҳои худшиносии миллӣ дониста шавад. Барои ин
аҳли ҷомеа, шаҳрвандони он новобаста ба ирқу нажод, миллияту халқият бояд тоҷикистонӣ будан ва шаҳрванди Тоҷикистон будани худро бошуурона дарк намоянд, зодгоҳу
ватани худро дӯст доранд, барои муваффақ шудан ба дигаргунсозиҳои тоза ба тозаи
ҷисмонию маънавӣ бо нигоҳи солим омода бошанд.
Ниҳоят, дар шароити дигаргунсозиҳои ҷомеаи Тоҷикистон омилҳои асосии худшиносии миллӣ иборатанд аз донистани пурраи забони давлатӣ, сиѐсати муттаҳидкунанда, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ахлоқи ҳамидаи шаҳрвандон, ҳифзи арзишҳои миллӣ, хотираи таърихӣ, эҳсоси ифтихори миллӣ, ҳифзи забону анъанаҳои миллӣ ва ғ., ки ин ҳама ҳамеша дар байни ҷомеа тарғибу ташвиқ гардад. Дар ин раванд
пайваста ормонҳои миллии мо, ба монанди озодӣ, истиқлолият, инсондӯстӣ, ватанпарастӣ, озодфикрӣ, ваҳдат бо тамоми маънояш, озодандешию илмдӯстӣ, дӯстии байни
миллату халқиятҳо, таҳаммулпазирӣ аз омилҳоеанд, ки устувории ҷомеаи моро метавонанд, таъмин намоянд.
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ВАЗЪИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ ДАР ТОҶИКИСТОНИ МУОСИР
Яке аз масъалаҳои мубрами рӯз, ки фарогири ҷомеаи Тоҷикистони соҳибистиқлол
аст, ин масъалаи худшиносии миллӣ мебошад. Муаллиф дар мақола кӯшиш намуда аст,
ки баъди пошхӯрии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар шароити дигаргунсозиҳои ҷомеаи
Тоҷикистони муосир вазъи худшиносии миллиро бо мисолҳои мушаххас ба риштаи
таҳқиқ кашидаву баррасӣ намояд. Ба андешаи муаллиф баъди соҳибистиқлололии
кишвар дар шароити дигаргунсозиҳои ҷомеаи Тоҷикистони муосир дар соҳаҳои ҳам
ҳаѐти сиѐсию иқтисодӣ ва ҳам ҳаѐти иҷтимоию адабию фарҳангӣ, забон, тарбияи
ҷавонон, хотираи таърихӣ дар худшиносии миллӣ такондиҳандаи дастоварду
пешравиҳо ва аз омилҳои асосӣ ва ҳатмӣ дониста мешаванд.
Калидвожаҳо: Тоҷикистони муосир, худшиносии миллӣ, ҳаѐти иҷтимоӣ, маориф,
сулҳу ваҳдат, ифротгароӣ, дигаргунсозиҳо, ғояҳои созанда, тарбияи ҷавонон, хотираи
таърихӣ.
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СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
Один из проблем затрагивающая общественности независимого Таджикистана является проблема национального самосознания. Автор в своей статье попытался выявить и всесторонне рассматривать состояние национального самосознания современного таджикского общества после распада СССР в условиях трансформации общественности современного Таджикистана. По мнению автора после приобретения Таджикистаном независимости, в условиях трансформации современного таджикского
общества в отраслях политики, экономики, а также в культурно - общественной жизни,
воспитание молодѐжи, историческая память в формировании национального самосо134
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знания считаются толчком к достижению основных целей и фактором развития общества.
Ключевые слова: современный Таджикистан, национальное самосознание, общественная жизнь, образование, мир и согласие, экстремизм, трансформация, созидательные идеи, историческая память.
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THE STATUS OF NATIONAL IDENTITY IN TAJIKISTAN IN MODERN TIME
The national identity is one of the public problems in Tajikistan during the
independence. The author in his article tried to identify and comprehensively consider the
state of national identity of modern Tajik society after the collapse of the Soviet Union in the
conditions of the transformation of the public modern Tajikistan.
According to the author’s thought, after gaining the independence of Tajikistan, in the
conditions of transformation of modern Tajik society in the fields of politics, economics, as
well as in cultural and social life, youth education, historical memory in the formation of
national self-consciousness and etc. considers an impetus achieves the main goals and factors
in the development of society.
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НУКТАҲОИ МУҲИММИ ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ПЕРОМУНИ УСУЛҲОИ
ДЕМОКРАТИИ ТАШКИЛ ВА БАРГУЗОРИИ ИНТИХОБОТ
Холов Неъматулло,
магистри шуъбаи ҳуқуқшиносии
Институти фалсафа, сиѐсатшиносӣ ва ҳуқуқи
АМИТ
Дар шоҳроҳи давлатдории муосири миллати тоҷик, Паѐми Сарвари давлат ба
сифати падидаи муњимми сиѐсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ зуҳур ѐфта, дар раванди инкишофи
таърихии ҷомеа ва давлати Тољикистон наќши ба худ хосро касб намудааст.
Метавон тазаккур дод, ки дар Паѐми навбатии худ ба маќоми олии намояндагӣ ва
ќонунгузори кишвар - Маљлиси Олї, Сарвари давлат чун њамешагї, ба тамоми
пањлуњои зарурї-њаѐтии рушди љомеа ва давлатдории миллї дахл намуда, оид ба
замина, самтњои густариш ва таќвият бахшидани василаи расидан ба маќсадњои
стратегии миллї, афкори судманд иброз дошта аст.
Самтњои асосї ва афзалиятноки сиѐсати давлатї њамчун њувайдокунандаи марому
њадафњои стратегии миллату давлат дар мундариљаи Паѐм таљассум гардида, дар дигар
санадњои дахлдор инкишоф ѐфта, муваффаќона, дар амал татбиќ мегардад, ки ин њолат
яке аз хусусиятњои Паѐмро њамчун омил ва ѐ механизми самаранок татбиќ гардидани
стратегияњои муњимми рушд ва лоињањою барномањои маќсадноки давлатї ифода
менамояд. Маврид ба зикр аст, ки бо ҳамин мақсад Паѐми соли 2020 низ, њамчун
њуљљати таърихї, дастурамали фаросоњавї ва маъхази тањлилию тањќиќотї хусусияти
њидояткунандагию уњдадорсозандагиро дар худ таљассум намудааст.
Иродаи халқ дар асоси Эъломияи ҳуқуқи башар ба сифати поя ва асоси қудрати
ҳукумат маънидод гардида аст. Ин ирода… ба воситаи интихоботи давра ба давра ва
бидуни сохтакорӣ ба амал бароварда мешавад [1, с. 15].
Дар идомаи мантиқии ин талабот, дар мундариҷаи Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон беҳтарин меъѐрҳои хусусияти демократидошта таҷассум ѐфтааст, ки кишварро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун, давлати мардумсолор муаррифӣ менамояд.
Роњбари давлат дар заминаи чунин муқаррароти дахлдори Конститутсия, баѐнгари
соҳибихтиѐрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ будани халқро ѐдрас намуда, аз
ҷониби халқ бевосита ва ѐ бавоситаи вакилони худ амалӣ намудани ҳокимиятро таъкид
намудаанд. Президенти кишвар бо дарназардошти талаботи Конститутсия интихоботро ифодаи олии бевоситаи ҳокимияти халқ баҳо дода, тавассути изҳори озодона ва ихтиѐрии иродаи интихобкунандагон амалӣ гардидани онро мувофиқи матлаб дониста
аст [5, с. 38].
Мусаллам аст, ки интихоботи озодона дар заминаи усулҳои демократӣ баргузоршуда хоси давлати демократӣ буда, маҳз вакили дар чунин интихобот интихобшуда ва
мақомоти намояндагии бо ҳамин усул ташкилѐфта салоҳияти қонуниро соҳиб мегардад.
Ба ҳамин мақсад, Пешвои миллат бо дарназардошти талаботи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва
давлати ҳуқуқбунѐд ба таври демократӣ ва озоду шаффоф баргузор намудани интихоботро яке аз вазифаҳои муҳимми давлат кафолат додааст.
Соли 2020 дар Љумњурии Тољикистон маъракаи муҳимми сиѐсӣ - интихоботи
навбатии вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва
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маҷлисҳои маҳаллӣ, ки бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 4 декабри соли 2019, рӯзи баргузории он 1 марти соли 2020 таъин гардидааст, баргузор гардид.
Парламенти миллӣ ҳамчун қоида бо роҳи низоми интихоботи умумӣ сурат мегирад [7, с. 78]. Сарвари давлат дар Паѐми навбатии худ бо дарки воқеии ин муҳтаво перомони моҳият ва сатҳи зарурии баргузор намудани интихобот муфассал ибрози ақида
намуда, бо дурандешии сиѐсӣ ва донишу малакаи бунѐдсозандагии худ интихоботро
ҳамчун падидаи сиѐсиву ҳуқуқӣ мавриди таҳқиқ ва баҳодиҳии воқеӣ қарор дода, ҳуқуқи
истисноии интихобкунандагон будани интихоб намудани вакилони Маҷлиси намояндагони Маљлиси Олї, маҷлисҳои маҳаллӣ ва ҷамоатҳоро таъкид намудааст.
Албатта, ҳар як фарди солимақли ҷомеа аз муҳтавои ин гуфтаҳои расмии Пешвои
муаззами миллат, то кадом андоза дар замони муосир, дар раванди эъмори давлати
миллии ҳуқуқбунѐд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ унсури муҳимму зарурӣ будани падидаи интихоботро дарк менамояд.
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун, Роњбари Олии сиѐсӣ ва сиѐсатмадори пуртаҷриба ба
мақсади пандомӯзу мулоҳизакор будани мардуми кишвар аз нооромиву бесарусомониҳо, ба гурӯҳҳои муқобил ҷудо шудани шаҳрвандони кишвар ва ихтилофи шадиди дар
соли 1991 вобаста ба интихоботи Президент ба вуқӯъпайваста, ки ба сар задани ҷанги
таҳмилии шаҳрвандӣ дар Тоҷикистони тозаистиқлол сабаб гардида буд, мушаххасан
ѐдовар шуд.
Пешвои миллат бо баррасии мушаххаси ҳаводиси фавқуззикр дар ироаи ин ҳуҷатти муҳимми таърихӣ, иброз доштанд, ки «интихобот ҳамчун маъракаи муҳимми сиѐсӣ
аз ҳар як шаҳрванди кишвар ба хотири рушду ободии фардои мамлакат ва осоиши
наслҳои оянда фарҳанги баланди сиѐсӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва масъулиятшиносиро тақозо
мекунад» [5, с. 38].
Дар заминаи тањлилњои воќеї ва дастуру њидоятњои мантиќии дар Паѐм ироагардида, мо бояд ба он рӯҳияе назар дошта бошем, ки дар ҷодаи ташкил ва татбиқнамоии
дилхоҳ чорабиниҳои сиѐсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ба мақсади
таҳкими сохти конститутсионии давлат, суботи сиѐсии ҷомеа ва таъмини амнияти миллӣ равонагардида, танҳо афрод ва ѐ ниҳодҳои алоҳидаро муваззаф надониста, ҳамагон
самимона саҳмгузор бошем.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муқаррар намудааст, ки шаҳрванд ҳуқуқ
дорад дар ҳаѐти сиѐсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ѐ бавоситати вакилони худ иштирок намояд [2, м.27]. Дар идомаи мантиқии ҳамин меъѐр, аз синни 18 солагӣ ҳуқуқи дар
раъйпурсӣ иштирок кардан, интихоб намудан ва дар асоси талаботи асноди меъѐрӣҳуқуқии марбута ҳуқуқи интихоб шуданро доштани шаҳрванд муайян гардидааст [2,
м.27].
Муносибатҳои ҳуқуқӣ-интихоботӣ қисми таркибии демократия, нишондиҳандаи
амалӣ шудани он мебошад [6, с.471]. Гузашта аз ин метавон гуфт, ки ҳуқуқи интихобот
яке аз ҳуқуқҳои асосии сиѐсии шаҳрванд буда, дар муайян намудани вазъи ҳуқуқии он
нақши бузург дорад.
Маврид ба зикр аст, ки дар ҷодаи тавассути интихобот ташкил ѐфтани Парламент
риояи дақиқи усулҳои демократӣ ва бетақаллуб ифода ѐфтани иродаи интихобкунандагон унсури асосӣ ба ҳисоб меравад.
Президенти Љумњурии Тољикистон ҳамчун сиѐсатмадори муваффақ ва меъмори
давлати миллии муосири тоҷик ҳамеша аз қонуният, адолат ва дигар унсурҳои хусуси137
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яти демократидошта пуштибонӣ намуда, дар ҷодаи баргузории интихоботи навбатии
вакилони Маҷлиси намояндагон ва маҷлисҳои маҳаллӣ низ, бо ҳамин манзур иброз доштанд, ки «ҳеҷ як ҳизбу созмон ѐ шахси мансабдор ҳақ надорад, ки ин ҳуқуқи конститутсионии шаҳрвандонро вайрон карда, иродаи худро ба интихобкунандагон зӯран ѐ бо
роҳҳи дигар таҳмил намояд» [5, с. 38].
Иштироки ҳизбҳои сиѐсӣ дар интихоботи мансабдори ҳокимияти давлатӣ, интихоби вакилон ба мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ ва ба мақомоти худидораи
маҳаллӣ воқеияти муҳимми ҳуқуқӣ-сиѐсии замони муосир мебошад [7, с.83].
Нақши комиссияҳои интихобот дар ҷарѐни баргузории интихобот хеле калон буда,
онҳо барои ташкил кардани маъракаи интихобот, тайѐрӣ ба рӯзи овоздиҳӣ ва
ҷамъбасти кори интихобот масъул мебошанд. Ҳеҷ кадоме аз дигар иштирокдорони
маъракаи интихоботӣ ҳуқуқ надоранд, ки ваколати комиссияҳои интихоботро соҳиб
бошанд. Комиссияҳои интихобот дар фаъолияти худ аз ягон мақомоти дигари давлатӣ
вобастагӣ надорад.
Бо дарназардошти ин муҳтаво, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
ҳамчун, пешвои сиѐсӣ ва роҳбари олии давлат масъалаи роҳу усулҳои ташкил ва баргузории интихоботро мавриди тадқиқу таҳлил қарор дода, дар заминаи меъѐрҳои самарабахш ва усулҳои демократӣ амалӣ кардани онро, пуштибонӣ намудаанд.
Дар ин маъракаи муҳимми сиѐсӣ бо масъулияти баланд иштирок намудани
шаҳрвандонро Сарвари давлат унсури зарурӣ ҳисобида, дар ин ҷода фаъолияти дурусту
самарабахши Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистонро
омили асосӣ медонад. Дар ҳамин робита, Пешвои миллат аз Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон дархост ба амал оварданд, ки ниҳоди мазкур дар ин самт «корро бояд тавре ташкил намояд, ки шаҳрвандон дар ин маъракаи
сиѐсӣ бо масъулияти баланд иштирок кунанд» [5, с.38].
Љумњурии Тољикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати демократию
ҳуқуқбунѐд гомҳои уствор мегузорад. Дар асоси Конститутсия эълон гардидани моҳияти демократии давлат ҳамаи иштирокдорони интихоботи умумӣ ва дигар маъракаҳои
муҳимми сиѐсиро дар ҷодаи расидан ба ҳадафҳои худ танҳо, бо дарназардошти талаботи қонун амал намуданро талаб менамояд.
Президенти мамлакат, ҳамчун ҳомии қонун ва кафили мураттабии фаъолияти
мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, бо манзури дар сатҳи баланд баргузор намудани
интихоботи дар пешистода мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро муваззаф намуданд, ки дар доираи талаботи қонун барои комиссияҳои интихоботӣ шароити
мусоиди корӣ муҳаѐ намоянд.
Бо дарназардошти талаботи принсипи волоияти қонун ва эҳтироми дигар арзишҳои демократӣ, Пешвои миллат аз манъ будани дахолат ба фаъолияти комиссияҳои
интихоботӣ ишора намуда, аз сохтору мақомоти дар ин ҷода масъул, танҳо машғул шудан ба иҷрои вазифаҳои қонунан ба онҳо вогузоршударо талаб намуданд.
Маврид ба зикр аст, ки қонунгузории дахлдори Љумњурии Тољикистон барои вайрон намудани талаботи муқарраршудаи интихобот ҷавобгариро пешбинӣ намуда, шахсонеро, ки барои озодона амалӣ намудани ҳуқуқи интихоб кардан ва ѐ интихоб шудани
шаҳрвандон дар ҷараѐни ташвиқоти пешазинтихоботӣ монеъа эъҷод менамоянд, аз
масъулият доштан ҳушдор месозад. Талаботи мазкур инчунин, нисбати аъзои комиссияҳои интихобот, мансабдорони мақомоти давлатӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятие, ки
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қонуни интихоботро лағв месозанд паҳн мегардад. Муҳтавои ин муқаррарот дар моддаҳои 145 ва 150-и Кодекси ҷиноятии Љумњурии Тољикистон таҷассум ѐфтааст.
Дар интихоби вакилон ба мақомоти олии намояндагии ҳокимияти давлатӣ ва
мақомоти намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ иштирок намудани ҳизбҳои сиѐсӣ
падидаи замони муосир ва хоси давлати демократию ҳуқуқбунѐд мебошад.
Талаботи ба меъѐрҳои демократӣ мувофиқат намудани сохтор ва фаъолияти
ҳизбҳои сиѐсӣ дар қонунгузории марбутаи Љумњурии Тољикистон таҷассум ѐфта, иштирок намудани онҳо дар ҳаѐти сиѐсӣ, дар асоси гуногунандешии сиѐсӣ ҳамчун, омили мусоидаткунанда барои ташаккул ва ифодаи иродаи халқ муайян гардида аст. Бо ҳамин
маъно, иштироки ҳизбҳои сиѐсӣ дар раванди баргузории интихобот, яке аз шартҳои
асосии риояи усулҳои демократӣ ба ҳисоб меравад.
Роњбари давлат дар ин росто бо ишора намудан аз он, ки дар асоси қонунгузории
дахлдори Љумњурии Тољикистон ҳизбҳои сиѐсӣ масъул ва субъекти асосии пешбарӣ
намудани номзадҳо ба вакилӣ мебошанд, муваззаф будани онҳоро барои танҳо дар доираи талаботи Конститутсия ва дигар қонунҳои амалкунанада ба роҳ мондани фаъолият таъкид намуданд. Дар ҳамин радиф, Пешвои миллат инчунин, шаҳрвандони
алоҳидаи худпешбаришударо, ки барои соҳиб шудан ба мандати вакилӣ талош меварзанд, танҳо бо назардошти волоияти Конститутсия ва қонунҳои марбута фаъолият
намуданро хотирнишон сохтанд.
Чуноне ки аз таҳлилҳои воқеӣ ва пешниҳодоти расмии Пешвои миллат бармеояд,
танҳо дар доираи талаботи қонунҳои амалкунанда иштирок намудани ҳизбҳои сиѐсӣ ва
шаҳрвандон ҷиҳати баргузор намудани ин маъраки сиѐсию ҳуқуқӣ, метавонад ҳамчун
омили муҳим дар «таҳкими боз ҳам бештари ваҳдати миллӣ, сулҳу суббот ва густариши
демократия дар кишвари соҳибистиқлоламон мусоидат намояд» [5, с. 38].
Яке аз омили тақвиятдиҳандаи иштироки шаҳрвандон дар ҳаѐти сиѐсӣ ва мусоидаткунанда ба дигаргунсозиҳои ҷомеа ин муборизаи ошкорою қонунии пешазинтихобии онҳо мебошад. Муносибатҳои ҷамъиятии интихобот яке аз муносибатҳои муҳимтарини сиѐсиву хуқуқист [6, с. 471].
Сарвари давлат бо дарназардошти ҳамин муҳтаво аз ҳизбҳои сиѐсӣ ва шаҳрвандон
дар ин ҷода расман даъват ба амал оварданд.
Пешвои миллат бо дарки воқеии моҳияту зарурияти падидаи интихобот хотирнишон сохтанд, ки Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсӣ ва комиссияҳои интихоботӣ дар маҳалҳоро дар ҷодаи ҳаматарафа санҷидани шахсияти номзадҳои пешбаришуда ва баррасии ҷиддии мутобиқати онҳо ба талаботи қонун ӯҳдадор мебошанд.
Дар асоси муқаррароти Конститутсияи Љумњурии Тољикистон халқ баѐнгарӣ
соҳибихтиѐрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда, онро бевосита ва ѐ бавоситаи вакилони худ амалӣ мегардонад. Ифодаи олии бевоситаи ҳокимияти халқ раъйпурсии умумихалқӣ ва интихобот аст [2, м. 6]. Бо ибораи дигар падидаҳои мазкур шакли
олии изҳори иродаи халқ эътироф гардида аст.
Шаҳрванде, ки боварии халқро сазовор гардида аст вакили ӯ мебошад ва аз номи
халқ идораи давлатро амалӣ менамояд [6, с. 460].
Бинобар ин, дар маъракаи интихобот бояд сифатҳои сиѐсӣ, корӣ ва шахсии номзад
ба вакилӣ ҳаматарафа воқеӣ ва объективона мавриди тадқиқу таҳлил қарор гирад.
Дар ин росто, Љаноби Олї дар ироаи Паѐми худ тавваљљуњи њамагонро дар асоси
хулосабарорињои мантиќї ба он љалб намуд, ки ба парламенти кишвар пешниҳод ва
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интихоб шудани шахсони донишманду соҳибмаърифат, ботаҷрибаву обрӯманд ва ватандӯсту поквиҷдон амри зарурист. Бо пуштибонии ҳамин матлаб, Роҳбари давлат бо
эҳсоси баланди мардумдӯстию меҳанпарастӣ, дар сатҳи ин ҳуҷҷати сиѐсию таърихии
муайянкунандаи дурнамои рушди кишвар ба ҳамаи шаҳрвандон муроҷиат намуданд, ки
«дар баргузории интихоботи навбатӣ, аз вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси
Олї сар карда, то вакилони ҷамоатҳо бо дарки баланди масъулият намояндагони арзандаи худро барои ояндаи давлату миллат интихоб намоед» [5, м. 40].
Ҳамин тавр, дар асоси муњтавои Паѐми Пешвои миллат метавон хулоса баровард,
ки воќеан њам, сиѐсати пешгирифтаи миллат ва давлати муосири тољик, бо таљассум
намудани њифзи манфиат ва татбиќи ормонњои миллї дар мењвари худ, роњи дурусту
ояндасоз мебошад.
Бо ин мақсад, Љумњурии Тољикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари
пешбарандаи сиѐсати хориҷии сулҳҷӯѐнаву созанда эътироф гардида, эътибор пайдо
кардааст [5, с. 43] .
Эмомалї Рањмон њамчун сиѐсатмадори муваффаќ муњим будани њифзи мафиатњои
мардуми кишварро тарѓиб намуда, иброз доштанд, ки «ҳадаф аз стратегияву барномаҳои қабулшуда, ки ҷараѐни татбиқи онҳо дар Паѐм… таҳлилу баррасӣ гардид, инчунин мақсади ниҳоии қонунҳои қабулкардаи парламент, фармону амрҳои Президент ва
қарорҳои Ҳукумати мамлакат аз он иборат аст, ки ободии Ватан ва муҳимтар аз ҳама,
баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми шарифи Тоҷикистон таъмин карда
шавад» [5, с. 46].
Дар фаровард метавон қайд намуд, ки изњорї дилпурї ва итминони комили Сарвари давлат аз идрок ва ќудрати созандаи мардуми кишвар, дар љодаи бартараф намудани њамагуна мушкилоти љомеа, њар як шањрванди саодатманди Тољикистони азизро,
аз њарваќта бештар водор месозад, ки «ба хотири пешрафти давлати соҳибихтиѐр ва
Ватани аҷдодиамон - Тоҷикистони озоду маҳбуб мибаъд низ сарҷамъона заҳмат кашем»
[5, с. 47] ва дар роњи њифзи сулњу субот ва амнияти кишвар, эњѐ, такомул ва гиромидоштани муќаддасоти ниѐгону муосири миллї, боз њам маъулиятшинос бошем.
Адабиѐт:
1. Асноди асосии байналхалқӣ дар бораи ҳуқуқи башар. Шуъбаи кафолатҳои
конститутсионии ҳуқуқи шаҳрвандони Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон. Душанбе, 2002;
2. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, аз 6-уми ноябри 1994, бо
таѓйироту иловањо аз 26-09-1999, 22-06-2003, 22-05-2016. –Душанбе: Ганҷ, 2016.
3. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи интихоботи
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон” // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1999, №12, м. 296, бо тағйироту иловаҳои минбаъда;
4. Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи интихоботи вакилон
ба Маљлисҳои маҳаллии вакилони халқ” // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, 1999, №12, м. 298, бо тағйироту иловаҳои минбаъда;
5. Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон дар бораи самтҳои асосиии сиѐсати
дохилиӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ. КВД КТН «Шарқи озод»-и Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Љумњурии Тољикистон. 2019;
6. Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе: ОфестИмперия, 2017;
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7. Имомов А. Ҳуқуқи парлумонии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе: ОфестИмперия, 2016;
8. Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика. Москва,
Эксмо, 2005.
НУКТАҲОИ МУҲИММИ ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ПЕРОМУНИ УСУЛҲОИ ДЕМОКРАТИИ ТАШКИЛ ВА
БАРГУЗОРИИ ИНТИХОБОТ
Дар мақолаи мазкур нуктаҳои муҳимми Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон
дар бораи усулҳои демократии ташкил ва баргузории интихобот мавриди омӯзиш ва
тадқиқ қарор гирифтааст. Паѐми Сарвари давлат дар бораи самтҳои асосиии сиѐсати
дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ба сифати падидаи муњимми сиѐсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ
тавзеҳ ѐфта, дар раванди инкишофи таърихии ҷомеа ва давлати Тољикистон наќши ба
худ хосро касб намудани онро нишон дода шуда аст.
Дар Љумњурии Тољикистон маъракаи муҳимми сиѐсӣ - интихоботи навбатии
вакилони Маљлиси намиояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва маҷлисҳои
маҳаллӣ, ки бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 4 декабри соли 2019,
рӯзи баргузории он 1 марти соли 2020 таъин гардида буд, баргузор шуд.
Иродаи халқ дар асоси Эъломияи ҳуқуқи башар ба сифати поя ва асоси қудрати
ҳукумат маънидод гардида аст. Дар идомаи мантиқии ин талабот, дар мундариҷаи
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон беҳтарин меъѐрҳои хусусияти демократидошта
таҷассум ѐфта аст, ки кишварро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун, давлати мардумсолор
муаррифӣ менамояд.
Сарвари давлат дар Паѐми навбати худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
перомуни моҳият ва сатҳи зарурии баргузор намудани интихобот муфасал ибрози ақида
намуда, интихоботро ҳамчун падидаи суѐсиву ҳуқуқӣ мавриди таҳқиқ ва баҳодиҳии
воқеӣ қарор додааст. Дар мундариҷаи Паѐм, Пешвои миллат бо дарназардошти
талаботи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунѐд, ба таври демократӣ ва озоду
шаффоф баргузор намудани интихоботро яке аз вазифаҳои муҳимми давлат кафолат
дода аст.
Роњбари давлат дар заминаи муқаррароти дахлдори Конститутсия, баѐнгари
соҳибихтиѐрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ будани халқро ѐдрас намуда, аз
ҷониби халқ бевосита ва ѐ бавоситаи вакилони худ амалӣ намудани ҳокимиятро таъкид
намуданд. Дар Паѐм интихобот ҳамчун, ифодаи олии бевоситаи ҳокимияти халқ
маънидод гардида, тавассути изҳори озодона ва ихтиѐрии иродаи интихобкунандагон
амалӣ гардидани он мувофиқи матлаб дониста шуда аст.
Дар маърӯза дар асоси муњтавои Паѐм метавон хулоса кард, ки воќеан њам,
сиѐсати пешгирифтаи миллат ва давлати муосири тољик, таҳти роҳбарии фарзанди
фарзонаи миллат, сиѐсатмадори муваффақ Эмомалӣ Раҳмон бо таљассум намудани
њифзи манфиат ва татбиќи ормонњои миллї дар мењвари худ, роњи дурусту ояндасоз
мебошад.
Калидвожаҳо: Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон, маҷлисҳои маҳаллӣ, интихобкунандагон, вакили Маҷлиси
намояндагони Маљлиси Олї, вакили маҷлисҳои маҳаллӣ, вакили ҷамоат, ҳокимияти
халқ, интихобот, комиссияҳои интихобот, Комиссияи марказии интихобот ва
раъйпурсии Љумњурии Тољикистон.
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБОРОВ
В данной статье рассматриваются и исследуются ключевые моменты в послании
Президента Республики Таджикистан о демократических методах организации и проведения выборов. Послания Глава государства, размышляя об основных направлениях
внутренней и внешней политики республики как важного политического, правового и
социального явления, обозначил его роль в историческом развитии общества и государства Таджикистан.
Важной политической кампанией в Республике Таджикистан стали очередные выборы депутатов Маджлиси намояндагон и местных собраний, назначенные Указом
Президента Республики Таджикистан 4 декабря 2019 года, проведенным 1 марта 2020
года.
Воля народа на основе Всеобщей декларации прав человека истолковывается как
опора и основа власти правительства. В логическом продолжении этого требования содержание Конституции Республики Таджикистан воплощает в себе лучшие нормы демократического характера, представляя страну на международной арене как демократическое государство.
В своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан Глава государства
выражает суть сути и необходимый уровень проведения выборов и рассматривает выборы как юридическое и правовое явление. Содержание Послания Лидера Нации, отвечающего потребностям гражданского общества и верховенства закона, гарантирующего демократические, свободные и справедливые выборы, является одной из важнейших
задач государства.
Глава государства упомянул независимость народа на основе соответствующих
положений Конституции, выражение суверенитета и единственного источника государственной власти, а также подчеркнул прямое или косвенное использование власти
людьми. Выборы были истолкованы как высшее прямое выражение суверенитета народа, и было желательно исполнить волю и волю избирателей.
Исходя из содержания послания, мы можем сделать вывод, что политика, проводимая современной нацией и современным таджикским государством во главе с ребенком нации, успешным политиком Эмомали Рахмоном, является четким и многообещающим способом содействия защите интересов и реализации национальных устремлений.
Об авторе: Холов Негматуло, магистр Института философии, политологии и
право НАНТ, tel: 905.77.68.89.
THE KEY POINTS OF THE MESSAGE OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON THE DEMOCRATIC
METHODS OF ORGANIZING AND CONDUCTING ELECTIONS
This article examines the key points in the message of the President of the Republic of
Tajikistan on the democratic methods of organizing and conducting elections. Message of the
Head of State, reflecting on the main directions of domestic and foreign policy of the republic
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as an important political, legal and social phenomenon, indicated its role in the historical development of the society and the state of Tajikistan.
An important political campaign in the Republic of Tajikistan will be the next elections
of deputies to the MajlisiNamoyandagon and local assemblies, appointed by the Decree of the
President of the Republic of Tajikistan on December 4, 2019, the date of its holding March 1,
2020.
The will of the people on the basis of the Universal Declaration of Human Rights is interpreted as the pillar and the basis of the power of government. In the logical continuation of
this requirement, the content of the Constitution of the Republic of Tajikistan embodies the
best norms of democratic character, representing the country in the international arena as a
democratic state.
In his Message to the MajlisiOli of the Republic of Tajikistan, the Head of State expresses the essence and the necessary level of conduction of elections and investigates the election as
a legal and legal phenomenon. The content of the Message, the Leader of the Nation, meeting
the needs of civil society and the rule of law, guaranteeing a democratic and free and fair election is one of the most important tasks of the state.
Keywords: Message from the President of the Republic of Tajikistan, Majlisi Namoyandagon, local councils, electors, deputies of the Majlisi Namoyandagon, local Majlis deputies, community, people's deputies, elections, election commissions, the Central Election and
Referendum Commission of the Republic of Tajikistan.
About the author: Cholov Negmatullo, Insitute of philosophy, politicalscience and law
National Academy of Sciences of Tajikistan. tel: 905 77 68 89.
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МАСЪАЛАЊОИ МУЊИМ ОИД БА АЛОМАТЊОИ ОБЪЕКТИВИИ ДУЗДЇ
Нозимиѐн Абубакри Њайдарализод,
адъюнкти кафедраи њуќуќи љиноятї,
криминология ва психологияи факултети №2
Академияи ВКД
Љумњурии Тољикистон,
капитани милитсия
Тибќи назарияи њуќуќи љиноятї ба сифати аломатњои объективии ин ѐ он таркиби
љиноят объекти љиноят ва тарафи объективии љиноят баромад мекунад. Аломатњои
объективии таркиби љиноят барои дуруст бандубаст кардани љиноят мавќеи асосиро
дошта, њамчун асоси тафовути љиноятњои њамшабењ аз њамдигар баромад мекунанд.
Дуздї, яъне тасарруфи нињонии амволи ѓайр, ба гурўњи љиноятњо ба муќобили
моликият дохил гардида, дар моддаи 244 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон
(минбаъд КЉ ЉТ) муќаррар гардидааст.
Барои дуруст муќаррар кардани объекти љиноят, ба аќидаи С.Њ. Њусейнзода
њатман бояд мафњуми объекти љиноят муќаррар карда шавад ва зикр менамояд, ки
объекти љиноят ин муносибатњои љамъиятии бо ќонунгузории љиноятї њифзшавандае
эътироф мешавад, ки дар ваќти содир намудани љиноят ба онњо зарар расонида
мешавад ѐ тањдиди расонидани чунин зарарро ба миѐн меорад [8, с.28].
Ба сифати объекти гурўњии (хелии) љиноятњо ба муќобили моликият, аз љумла
дуздї, иќтисодиѐт њамчун муносибати љамъиятии бо ќонунгузории љиноятї
њифзшаванда баромад мекунад.
Объекти намудии дуздиро моликият њамчун муносибати љамъиятии бо
ќонунгузории љиноятї њифзшаванда ташкил медињад. Њуќуќдорї ба моликиятро
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон кафолат дода, њифз менамояд.
Њуќуќ ба моликият дар моддаи 232 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон
муќаррар гардидааст, ки тибќи он њуќуќи моликият њуќуќи ќонунан эътирофгардида ва
њифзшавандаи субъект оид ба тибќи салоњдиди худ соњибї, истифода ва ихтиѐрдорї
намудани молу мулкаш мебошад. Молик њуќуќ дорад молу мулки худро соњибї,
истифода ва ихтиѐрдорї намояд. Њуќуќи соњибият аз имконияти њуќуќии
таъминшударо њаќиќатан татбиќ гардидани моликияти њуќуќи молу мулк иборат
мебошад. Њуќуќи истифодаи молу мулк имконияти ќонунан аз молу мулк ба даст
овардани хосиятњои табиии фоиданоки он ва њамчунин аз он фоида гирифтан аст.
Молик њаќ дорад мутобиќи салоњдиди худ нисбати молу мулкаш њама гуна амалро раво
бинад, аз љумла онро ба дигар ашхос фурўшад, худ молик монаду њуќуќњояшро дар
мавриди соњибї, истифода ва ихтиѐрдорї кардани молу мулк ба онњо вогузорад, молу
мулкро ба иљора дињад ва аз он бо усули дигар истифода барад ѐ онро ба тарзи дигар
ихтиѐрдорї кунад. Њуќуќи ихтиѐрдорї - ин имконияти аз љињати њуќуќї таъминшудаи
муайян намудани таќдири њуќуќии молу мулк иборат мебошад [3].
Объекти бевоситаи дуздиро моликияти мушаххаси соњибмулк ташкил медињад, ки
љиноят ба он равона гардидааст.
Мутобиќи муќаррароти моддаи 236 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон
моликият дар Љумњурии Тољикистон дар шакли хусусї ва оммавї (давлатї) мављуд ме144
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бошад, ки њамаи онњо њамчун муносибати муњимми љамъиятї бо ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон њифз карда мешаванд.
Предмети љиноят бояд њамчун аломати иловагии объекти љиноят муайян карда
шавад. Предмети љиноят ин чизњо ва ашѐњои олами моддии беруние эътироф мешавад,
ки доир ба онњо ва ѐ вобаста ба онњо љиноят содир карда мешавад. Љинояткор ба предмети љиноят таъсир расонида, ба объекти љиноят зарар мерасонад ѐ тањдиди расонидани чунин зарарро ба миѐн меорад.
Дар дуздї предмети љиноят аломати њатмии объекти љиноят эътироф мешавад. Ба
сифати предмети дуздї амволи ѓайр баромад мекунад. Амволи ѓайр молу мулке эътироф мегардад, ки ба он шахси тасарруфкунанда њуќуќи ихтиѐрдориро надорад. Барои
он, ки моликият ба сифати предмети дуздї баромад кунад, вай бояд дорои чунин аломатњо бошад:
1. Аломати моддї. Ба сифати предмети дуздї чизњои олами моддии берунї баромад мекунанд. Нерўи барќ ва гармидињї, моликияти маънавї [7, с. 503 – 504], инчунин
чизњои олами моддие, ки гардишашон озод намебошанд, ба сифати предмети љинояти
мазкур баромад карда наметавонанд;
2. Аломати иќтисодї. Предмети дуздї њатман бояд арзиши иќтисодї дошта
бошад, инчунин ба он бояд мењнати инсонї сарф шуда бошад. Чизњое, ки вазъи табиї
дошта, ба он мењнати инсонї сарф нагардидааст, ба сифати предмети дуздї баромад
карда наметавонанд. Мисол, њайвоноти вањшї, моњї дар обанбор, дарѐ ѐ бањрњо, олами
наботот ва ба мисли инњо баромад карда метавонанд, ба шарте, ки барои парваришу
нигањдории онњо нерўи инсони сарф нагардида бошад. Њамчунин, амволе, ки соњибаш
онро партофтааст, предмети дуздиро ташкил намедињад.
3. Аломати њуќуќї. Шахси амволро тасарруфкунанда соњибмулки амвол намебошад, њуќуќи ихтиѐрдорї кардани онро надорад, амвол моликияти муштараки гунањгор
ва дигар шахсон эътироф намешавад, инчунин амволи мазкур ба сифати предмети
бањси гражданї баромад намекунад [5, с. 278 – 279].
Бойигарињои табиат, инчунин чизњое, ки ба он мењнати инсонї сарф нагардидааст,
ба сифати предмети дуздї баромад карда наметавонанд. Амволе, ки предмети дуздї
эътироф мешаванд, њамеша арзиши иќтисодї доранд.
Њамчунин, предмете, ки аз муомилоти озоди шањрвандї берун аст, ба сифати
предмети дуздї баромад карда наметавонанд. Мисол, маводи сахттаъсир, зањрнок ва
ѓайра). Бояд зикр намуд, ки агар амволе тасарруф карда шаванд, ки ба амнияти љомеа
ва саломатии ањолї тањдид намоянд (маводи радиоактиви, аслиња, лавозимоти љангї,
моддањои тарканда, нашъаовар, прекурсорњо ва психотропӣ), дар ин сурат кирдори
содиршуда на њамчун љинояти ба муќобили моликият равонагардида, балки мутобиќи
моддањои дахлдори бобњои 21 (љиноятњо ба муќобили амнияти љамъиятї) ва 22
(љиноятњо ба муќобили саломатии ањолї) КЉ ЉТ (моддањои 194, 199 ва 202) бандубаст
карда мешавад.
Муњим ба ишора кардан аст, ки предмети дуздї бояд танњо амволи ѓайр бошад.
Дар ин аломат хусусиятњои њуќуќии дуздї ифода мегардад. Доир ба он, муњаќќиќ А.В.
Сидорова зикр менамояд, ки моликияти ѓайр ин моликияте эътироф карда мешавад, ки
шахс ба он њуќуќи мустаќилона соњибї, истифода ва ихтиѐрдорї карданро надорад [6, с.
106 – 110].
Ба сифати предмети дуздї њам амволи манќул ва њам ѓайриманќул баромад карда
метавонанд. Мутобиќи муќаррароти моддаи 142 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон (КГ ЉТ) ба ашѐи ѓайриманќул (молу мулки ѓайриманќул) инњо дохил ме145
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шаванд: бино (истиќоматї ва ѓайриистиќоматї), иншоот ва объектњои сохтмонии нотамом, нињолњои бисѐрсола ва молу мулки дигаре, ки бо замин алоќамандии мустањкам
доранд, яъне объектњое, ки интиќолашон бидуни расонидани зиѐни воќеии бењисоб ба
таъиноташон имконнопазир аст. Ба молу мулки ѓайриманќул инчунин киштињои њавої
ва бањрї, киштињои дар дохили кишвар шинокунанда, объектњои кайњон, ки мувофиќи
санадњои ќонунгузорї ашѐи дигарро низ ба љумлаи молу мулки ѓайриманќул нисбат
додан мумкин аст, дохил мешаванд, ки бояд ба ќайди давлатї гирифта шаванд.
Боќимонда ашѐе, ки ба молу мулки ѓайриманќул дохил намешавад, аз љумла пул ва
коѓазњои ќиматнок, манќула дониста мешавад.
Ба сифати предмети дуздї инњо баромад карда метавонанд:
1. Ашѐи таќсимшаванда ва таќсимнашаванда. Ашѐи таќсимшаванда молу мулкест,
ки ќисмњои он дар натиљаи таќсимкунї таъиноти (функцияи) худро аз даст намедињанд
(моддаи 145 КГ ЉТ). Ашѐе, ки таќсимоти он одатан бидуни таѓйир додани таъиноташ
имконнопазир аст, таќсимнашаванда дониста мешавад. Хусусиятњои људо кардани њисса дар њуќуќи моликият ба ашѐи таќсимнашаванда тибќи ќонун муайян карда мешавад
(моддаи 146 КГ ЉТ) [3].
2. Ашѐи мураккаб. Агар ашѐи њархела чизи томи ба маќсади умумї истифодашавандаро ташкил намоянд, онњо њамчун як чиз (ашѐи мураккаб) арзѐбї мешаванд. Агар
дар шартнома тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад, амали ањдњо дар мавриди
ашѐи мураккаб ба њамаи ќисмњои таркибии он дахл дорад (моддаи 147 КГ ЉТ).
3. Ашѐњои асосї ва мансубият. Агар дар ќонун ѐ шартнома тартиби дигаре пешбинї
нагардида бошад, таќдири ашѐе, ки барои хизматрасонии ашѐи дигар (асосї) пешбинї
гардида, бо он аз рўи таъиноти (мансубияти) умумї алоќаманд мебошад, ба ќисмати
ашѐи асосї вобаста аст (моддаи 148 КГ ЉТ).
4. Самара, мањсулот ва даромад. Воридоти дар натиљаи истифодаи молу мулк бадастомада (самара, мањсулот, даромад), агар дар ќонун, санади дигари њуќуќї ѐ шартномаи истифодаи ин молу мулк тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад, ба шахсе тааллуќ дорад, ки аз ин молу мулк дар асоси ќонунї истифода менамояд (моддаи 149 КГ
ЉТ).
5. Њайвонот. Нисбати њайвонот ќоидањои умумї дар хусуси молу мулк истифода
мешаванд, зеро дар ќонун ѐ санади дигари њуќуќї тартиби дигаре муќаррар нагардидааст (моддаи 150 КГ ЉТ).
6. Пул (асъор). Пул як гуногуншаклии моликиятро ифода карда, Президенти
Љумњурии Тољикистон низоми пулии мамлакатро муайян мекунад ва пули миллии
Тољикистон воситаи ќонунии пардохт ба шумор меравад, ки кабули он аз рўи арзиши
эътибории худ дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон њатмист (моддаи 155 КГ ЉТ).
7. Арзишњои асъорї. Намудњои молу мулке, ки арзишњои асъорї эътироф карда
мешаванд ва тартиби бо онњо анљом додани ањдњо тибќи ќонун дар бораи танзими
асъор ва назорати асъор муайян карда мешаванд. Њуќуќи моликият ба арзишњои
асъорї дар Љумњурии Тољикистон тибќи асосњои умумї муњофизат мешавад (моддаи
156 КГ ЉТ).
8. Коѓази ќиматнок. Коѓази ќиматнок њуљљате мебошад, ки бо риояи шакли муќарраргардида ва реквизитњои њатмї њуќуќи молу мулкиеро тасдиќ менамояд, ки татбиќ ѐ
гузашт кардани онњо танњо дар сурати нишон додани он имконпазир аст. Бо додани
коѓази ќиматнок дар маљмўъ тамоми њуќуќњои тасдиќнамудаи он мегузарад. Дар њолатњои пешбининамудаи ќонун барои татбиќ ѐ гузашт кардани њуќуќи дар ќоѓази
ќиматнок тасдиќгардида далелњои дар фењрасти махсуси (муќаррарї ѐ компютерии)
146

Институти Осиё ва Аврупо №1, (3) 2020
шахсе, ки коѓази ќиматнокро аз номи худ бароварда, аз рўи уњдадории дар он сабтшуда
масъулият дорад, кифоя мебошад (моддаи 157 КГ ЉТ). Ба коѓазњои ќиматнок инњо дохил мешаванд: вомбарг, вексел, чек, сертификати бонкї, коносамент, сањмия ва
њуљљатњои дигаре, ки мутобиќи санади ќонунгузорї дар бораи коѓазњои ќиматнок ѐ
мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи онњо ба љумлаи коѓазњои ќиматнок мансуб дониста шудаанд.
Тарафи объективии дуздиро кирдор дар шакли њаракат ташкил медињад, яъне тасарруфи нињонии молу мулки ѓайр.
Дуздї як гуногуншаклии тасарруф ба њисоб рафта аз ќаллобї, ѓоратгарї, роњзанї
ва дигар шаклњои тасарруф бо тарзи содир намуданаш тафовут дорад: «тасарруфи
нињонии молу мулки ѓайр». Мафњуми тасарруф бори нахуст дар эзоњи 1 ба моддаи 244
КЉ ЉТ соли 1998 ифода карда шудааст, ки тибќи он, тањти мафњуми тасарруф дар моддањои Кодекси мазкур ѓайриќонунї, боѓараз, ройгон гирифтан ва (ѐ) ситонидани молу
мулки ѓайр ба фоидаи гунањгор ѐ дигар шахсон дар назар дошта шудааст. Аз мафњуми
тасарруф бармеояд, ки он дорои чунин аломатњо мебошад:
1) ѓаразнокї;
2) гирифтани амвол;
3) зиддињуќуќї гирифтан;
4) ройгон гирифтан.
Аломатњои тасарруфро К.Њ. Солиев хуб шарњ додааст [5, с.507].
Ѓаразнокї - ин кўшиши шахс барои ба даст даровардани фоидаи ѓайриќонунии
молумулкї бо роњи истифодаи амволи ѓайр ба фоидаи худ ѐ фоидаи шахси сеюм мебошад. Мављуд набудани ѓараз љавобгариро барои дуздии амволи ѓайр истисно менамояд.
Гирифтани амвол - ин ба даст овардан, хориљ кардан, људо намудан ва таѓйири макони молумулк аз ихтиѐри молдор бо гузаронидани он дар ихтиѐри ѓайриќонунии шахси гунањгор аст. Дар натиља, љабрдида воќеан ихтиѐрдории молу мулки тасарруфшудаашро аз даст медињад.
Гирифтани амволи ѓайр метавонад бо ду тарзи воќеї ва њуќуќї содир шавад. Дар
њолати якум молу мулк дар макону фазо љойиваз карда мешавад ва ќисман аз ихтиѐри
молик ба ихтиѐри ѓайриќонунии каси дигар мегузарад. Дар њолати дуюм бошад,
ивазшавии субъекти соњибмулкї ба амал меояд, яъне њуќуќи моликиятї ба амвол ба таври ѓайриќонунї ба каси дигар мегузарад. Мисол, ба таври «ќонунї» аз нав ба расмият
даровардани њуќуќи моликиятї ба хона. Ё ҳамин тавр, гирифтани амвол дар мавриди
тасарруф дар њама њолатњо, њамеша бо табдил додани он ба манфиати худи гунањгор ѐ
дигар ашхос равон мешавад.
Зиддињуќуќи гирифтан - нишонаи њатмии дигари тасарруфи амволи ѓайр мебошад.
Зиддињуќуќї чунин маъно дорад: шахсе, ки амволи ѓайрро гирифтааст, ба он на њуќуќи
воќеї ва на њуќуќи эњтимолї дорад. Дар ин сурат амволи тасарруфшуда бе ягон асоси
њуќуќї ва бе розигии молик ба ихтиѐри воќеии гунаҳгор мегузарад. Аломати зиддиќонунї, инчунин он маъноро дорад, ки дар сурати тасарруф гирифтани амвол бо яке
аз роњњои дар ќонун нишон додашуда ба вуљуд меояд.
Ройгон гирифтан - аломати њатмии дигари тасарруф аст. Ройгон ду маъно дорад:
а) амвол бе пардохти арзиши эквивалентии он гирифта мешавад, яъне бар ивази
он на пул на амволи баробарќимат ва на мењнати шахсї товон дода мешавад. Ин чунин
маъно дорад, ки љинояткор арзиши амволи гирифтаашро талофї намекунад, он бе пул ѐ
бо рамзї ва ѐ бидуни баробартовонї мегирад (ќисман товон кардани арзиши амволи
гирифташуда);
147

Институт Азии и Европы №1, (3) 2020
б) амвол бе бозгашт ва доимї гирифта мешавад ва шахси гунањгор маќсади ба молик баргардонидани онро надорад. Аз ин љињат, истифодаи муваќќатии амволи ѓайр
тасарруф њисоб намеѐбад. Чунин кирдорњоро мумкин аст дар мавриди љой доштани
нишонањои мутобиї, бо моддањои 252, 334 КЉ ЉТ бандубаст карда мешавад.
Чи тавре зикр гардид, дуздї бо роњи пинњонї тасарруфи молу мулки ѓайр эътироф
мешавад. Дар ин њолат тасаввуроти худи субъекти љиноят ба инобат гирифта мешавад,
яъне ў њисоб кунад, ки тасарруфро пинњони содир намуда истодааст. Гарчанде њангоми
тасарруф субъекти љиноятро дигарњо бевосита ѐ ба воситаи камерањои назоратї назорат карда бошанд њам, аммо ў њисоб кунад, ки тасарруфро пинњонї содир намудааст,
дуздї эътироф мешавад.
Дуздї аз он лањза хотимаѐфта эътироф мешавад, ки агар субъекти љиноят молу
мулки ѓайрро бо роњи пинњонї тасарруф ва имконияти воќеии ихтиѐрдорї ба онро пайдо карда бошад. Б.В. Волженкин дуруст ифода намудааст, ки дуздї аз лањзаи тасарруфи
пинњонии молу мулки ѓайр ва бартараф кардани монеањои ба он вобастабуда, хотимаѐфта эътироф мешавад [3, с. 361].
Ба миѐн наомадани имконияти воќеии ихтиѐрдорї ба молу мулки дуздидашуда,
таркиби хотимаѐфтаи дуздиро ташкил намедињад.
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МАСЪАЛАЊОИ МУЊИМ ОИД БА АЛОМАТЊОИ ОБЪЕКТИВИИ ДУЗДЇ
Дар маќолаи мазкур доир ба аломатњои объективии дуздї њамчун шакли тасарруф
бањои њуќуќии љиноятї дода шудааст. Тибќи назарияи њуќуќи љиноятї объект ва
тарафи объективии дуздї муќаррар карда шуда, доир ба он фикру аќидаи олимони
ватанї ва хориљӣ ифода гардидаанд.
Калидвожањо: тасарруф, дуздї, объекти љиноят, тарафи объективии љиноят,
моликият, њаракат.
Дар бораи муаллиф: Нозимиѐн Абубакри Њайдарализод, адъюнкти кафедраи
њуќуќи љиноятї, криминология ва психологияи факултети №2 Академияи ВКД
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Љумњурии Тољикистон, капитани милитсия, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Мастонгулов –
3, тел.: (+992) 556 55 55 57.
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКАХ КРАЖИ
В статье дана правовая оценка объективных признаков кражи, как формы хищения. Уголовно-правовое, теоретическое и практическое значения объекта и объективной стороны преступления кражи. Также рассмотрены высказывания как отечественных, так и иностранных ученых правоведов.
Ключевые слова: хищение, кража, объект преступления, объективная сторона преступления, имущество, действия.
Об авторе: Нозимиѐн Абубакри Хайдарализод, адъюнкт кафедры уголовного права, криминологии и психологии факултета №2 Академии МВД Республики Таджикистан, капитан милиции, 734019, г. Душанбе, ул. Мастонгулова – 3, тел.: (+992) 556 55 55 57.
IMPORTANT QUESTIONS ABOUT OBJECTIVE SIGNS OF THEFT
The article gives a legal assessment of the objective signs of theft as a form of theft.
Criminal law, theoretical and practical significance of the object and the objective side of the
crime of theft. The statements of both domestic and foreign scholars of jurisprudence are also
considered.
Keywords: theft, theft, object of crime, the objective side of the crime, property, actions.
About the author: Nozimiyon Abubakri Hyderalizod, adjunct of the Department of
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МУБОРИЗА БО ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ ДАР ЉУМЊУРИИ
ЌАЗОЌИСТОН
Саримсаков Изатулло,
ходими илмии шуъбаи Осиѐи Марказии
Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва Аврупои
АМИТ
Љумњурии Ќазоқистон дар баробари кишварњои љањон ва минтаќа имрўзњо
тањдиду хатари терроризм ва экстремизми байналмилалиро эњсос менамояд. Мубориза
бо ин падидањои номатлуб ба масъалаи мубрами муосир барои тамоми кишварњои
љањон, аз љумла Љумњурии Ќазоќистон табдил ѐфтааст.
Ба аќидаи тањлилгарони ќазоќ А. Кенжебекова ва А.К. Батырбаев “Терроризм дар
Ќазоќистон њељ ваќт њамчун тањдиди воќеї арзѐбї намегардид, он бештар ба
категорияи хатарњои потенсиалї ѐ эњтимолї дохил мешуд. Бинобар ин, системаи
амнияти миллї бештар ба роњ надодан ва пешгирї кардани тањдидњои дигар муноќишањои этникї, ќочоќи маводи мухаддир, хатарњои иќтисодї, коррупсия равона
гардида буд. Дар сатњи коршиносон низ проблемаи терроризм дар Ќазоќистон дар
алоњидагї баррасї нагардидааст [1].
Имрӯзҳо бошад муқовимат бо терроризм яке аз самтҳои аввалиндараҷа дар
таъмини амнияти миллии Љумњурии Ќазоќистон ба шумор меравад ва ин кишвар
қотеъона терроризмро дар ҳама шаклу намуди он маҳкум намуда, тарафдори
муборизаи дастаҷамъонаи љомеаи љаҳонї бар зидди ин зуҳуроти номатлуб мебошад.
Ќазоқистон ќарори Шӯрои амнияти СММ-ро иљро мекунад ва њисоботи
њамасоларо аз натиҷаи фаъолияти худ дар самти мазкур ба Кумитаи зиддитеррористии
СММ пешниҳод менамояд. Илова ба ин Љумњурии Ќазоќистон дар доираи созмонњои
дигари байналмилалї ва минтаќавї аз ќабили САЊА, ИДМ, СЊШ, СААД ва ѓайра низ
самаранок фаъолият дорад.
13 июли соли 1999 бошад Ќонуни Љумњурии Ќазоќистон “Дар бораи муқовимат бо
террроризм” қабул карда шуд, ки он асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии мубориза бо
терроризмро дар ҷумҳурї, инчунин, тартиби фаъолияти мақомоти давлатї ва
ташкилотњоро, сарфи назар аз шакли моликият, ҳуқуқ, вазифа ва кафолати шаҳрвандон
вобаста ба амалӣ намудани мубориза бо терроризмро муайян кардааст[2].
Љумњурии Ќазоќистон аз 4 ноябри соли 1992 узви Интерпол мебошад. Дар доираи
ин созмон Кумитаи амнияти миллии Љумњурии Ќазоќистон бо хадамоти махсуси
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Фаронса ва Бритониѐ дар масъалаи муқовимат бо
созмонҳои байналмилалии террористї њамкорї менамояд.
Моњи июни соли 2002 бо ташаббуси Љумњурии Ќазоќистон дар нахустин Саммити
Созишнома оид ба масъалањои боварї дар Осиѐ (СВДМА) њуљљати нињої –
“Декларатсияи Алма - Ато” қабул карда шуд, ки он принсипҳои муҳимтарини мубориза
бар зидди терроризмро дар фазои Осиѐ муайян кардааст. Дар он таъкид карда шудааст,
ки мубориза алайҳи терроризм бояд на интихобӣ ва табъизӣ, балки характери глобалї,
ҳамаљониба ва пайгирона дошта бошад.
Тибқи қарори Президенти Љумњурии Ќазоќистон аз декабри соли 2003 барои
муборизаи босамар бо падидаҳои терроризм ва экстремизми динӣ Маркази
зиддитеррористӣ (МЗТ) созмон дода шудааст. Фаъолияти маркази номбурда
ҳамоҳангсозии кори тамоми мақомотҳои махсус, ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳоро дар
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самти мубориза бо терроризм њамоњанг мекунад. Дар қаламрави љумњурї фаъолияти
созмону ташкилотњои характери террористидошта манъ карда шудаанд. Чунончи, ба
руйхати миллии ташкилотҳои мамнуъгардида 16 созмони террористии зерин ворид
карда шудааст: «Ал-Ќоида», «Асбат ал-Ансар», «Ихвон–ал–муслимин», «Боз гурд»,
«Љамоати муљоҳидини Осиѐи Марказї», «Њаракати Исломии Ўзбекистон», «Њизби
исломии Туркистони Шарќї», «Конгресси халқии курдҳо», њаракати «Толибон»,
«Лашкар-и-Тойиба», «Њизбу-т-Тањрир – ал муслимин», «Таблиғи љамоат», «Љамъияти
ислоҳоти иљтимої», «АУМ Синрикѐ», «Ташкилоти озодихоҳи Туркистони Шарќї»,
«Джунда-л-Халифат»[3].
Дар соли 2017 “Консепсияи сиѐсати давлатӣ дар соҳаи дин барои солҳои 2017-2020”
қабул шуд, ки дар он масъалаи бурдани корҳои фањмондадињї дар самти пешгирии
пањншавии экстремизми динї, хусусан дар байни љавонон пешбинї гардидааст.
Соли 2018 бошад “Барномаи давлатӣ оид ба муќовимат бо экстремизми динӣ ва
терроризм дар Љумњурии Ќазоќистон барои солҳои 2018-2022” таҳия шудааст. Барномаи
мазкур маќсадњои зеринро дорад: таъмини амнияти шахс, љамъият ва давлат аз зўроварї;
мубориза бо зуњуроти ифротгароии динї, чораҳои пешгирии он; паст кардани таъсири
омилҳои беруна ба ифротшавии ањолии љумњурї ва оќибатњои онҳо ва ѓайра.
То соли 2004 дар ќонунгузории Љумњурии Ќазоќистон барои содир кардани
љиноятҳои террористї њукми ќатл пешбинї гардида буд. Аз соли 2004 инљониб он ба
ҳабси якумра иваз карда шудааст.
Тибќи маълумоти Прокуратураи Љумњурии Ќазоќистон дар ҳафт соли охир дар
кишвар 9 ҳамлаи террористӣ ба амал омадааст, ки барои давлат оқибатҳои нохуш
доштанд. Танњо соли 2016 дар шањрњои Актобе ва Алма-Ато ду амали террористии
калон ба ќайд гирифта шуд, ки дар натиљаи он дањњо одамони бегуноњ ба њалокат
расиданд [4].
Тибќи омори соли 2019 айни замон дар Љумњурии Ќазоќистон зиѐда аз 500 нафар
барои содир намудани ҷиноятҳои экстремистӣ ва террористӣ дар мањбас ќарор доранд.
Вазорати корҳои дохилии љумњурї нақшаи муштаракро дар самти мубориза бо
ифротгароии зӯроварӣ ва терроризм дар муассисаҳои ислоҳотӣ бо СММ ба имзо
расонидааст. Тибќи он дар як колонияи мардона ва занона як лоиҳаи озмоишӣ барои
гузаронидани пажӯҳиш ба роњ андохта мешавад. Маблаѓи 3 миллион доллари ИМА
барои татбиќи он аз тарафи СММ бояд људо карда шавад.
Дар марњилаи њозира Љумњурии Ќазоќистон ба монанди кишварњои дигари
љањону минтаќа ба проблемаи бозгашти њамватанони ба љангњои Сурия ва Ироќ дар
њайъати ДИИШ/ДИ љалбгардида дучор гардидааст. Яъне, аз як тараф, фарзандони
шаҳрвандони Қазоқистон ба дастгирӣ, кӯмак дар роҳи мутобиқ шудан ба ҳаѐти
осоишта, расонидани ѐрии тиббӣ ва таҳсилот ниѐз дошта бошанд, аз ҷониби дигар,
волидони террористи онњо бояд ба љавобгарии љиної кашида шаванд. Чунончи, аввали
соли ҷорӣ 30 кӯдак, 11 зан ва 6 мард аз Сурия бароварда шуданд. Барои ҳамаи мардони
баргардонидашуда ва як зан тафтишот дар бораи ҷалби онҳо ба фаъолияти террористӣ
идома дорад.
Назар ба маълумоти Кумитаи амнияти миллии Ќазоќистон алњол тақрибан 300
нафар қазоқистониѐн дар минтақаи низоъ дар Сурия, Ироқ ва Афғонистон қарор
доранд. 100 нафари онҳо ҷангљў њастанд ва боқимондаҳо зану фарзандони онҳо
мебошанд. Љумњурии Ќазоќистон талош дорад, ки шаҳрвандони худро аз Сурия
баргардонад. Дар ин бора Президенти Љумњурии Ќазоќистон Ќасим Токаев дар
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баромади худ дар сессияи 74 Ассамблеяи Генералии СММ чунин ќайд кард: “Соли 2019,
Ќазоќистон дар ҳамкорї бо шарикони байналмилалї миссияи махсуси гуманитарии
таҳти номи “Жусан”-ро бомуваффақият анҷом дод. Дар натиҷа, 595 шаҳрванди
ќазоќистонии зери тарѓиботи террористӣ монда, аз љумла 406 кӯдак, аз љангњои Сурия
ба ватан баргаштанд [5].
Илова ба ин, аз ќаламрави љумњурї дар соли 2018 58 нафар шањрванди хориљии
марбут ба гурӯҳҳои радикалӣ аз кишвар ихроҷ карда шуданд. Дар тўли 10 соли ахир
бошад дар Љумњурии Ќазоќистон 100 ҳамлаи террористї пешгирї карда шудааст.
Љумњурии Ќазоќистон њамкорињои босамари худро дар мубориза бо терроризм дар
якљоягї бо ҳамсояҳои худ низ ба роҳ мондааст. Чунончи, 11 марти соли 2019 дар Алма-Ато
даври сеюми машваратҳои Ќазоќистону Русия дар сатҳи муовинони вазирони корњои
хориљї оид ба њамкорињои байналмилалї дар мубориза бо терроризм баргузор гардид.
Зимни машваратҳо ҷонибҳо масъалаҳои мубориза бо гурўњи террористии ДИИШ/ДИ ва
созмонҳои дигари байналмилалии террористӣ, инчунин, ҳамкориҳои дуҷонибаро дар
соҳаи мубориза бар зидди терроризм, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва
мушкилоти ифротшавиро мавриди баррасї ќарор доданд.
Дар марњилаи њозира Љумњурии Ќазоќистон муборизаро бар зидди терроризм ва
экстремизми байналмилалї дар се самти зерин фаъол намудааст:
1. Такмил додани шаклу усулњои пешгирии тањдидњои террористї.
2. Таъмини амнияти объектњо ва инфрасохторњои ањамияти стратегї ва
давлатидошта.
3. Корњои васеи фањмондадињї [6].
Њамин тариќ, метавон хулоса намуд, ки Љумњурии Ќазоќистон бинобар доро
будан ба захирањои бузурги энергетикї (нафту гоз), канданињои фоиданоки ањамияти
стратегидошта (уран) дар маркази диќќати абарќудратњои љањонї ва минтаќавї, ки
барои дастрасї пайдо кардан ба ин захирањо мубориза мебаранд, ќарор дорад. Ба ин
асос, барои расидан ба ин маќсад онњо аз тамоми усулу воситањо, аз љумла терроризму
экстремизми байналмилалї истифода мекунанд. Зеро, исбот шудааст, ки терроризму
экстремизми байналмилалї бидуни фармоишгар ва маблаѓгузории ў вуљуд дошта
наметавонад. Тањдиду хатарњои ин падидањои номатлуб ба Љумњурии Ќазоќистон дар
оянда низ боќї мемонанд.
Адабиѐт:
1 Кенжебекова А. Батырбаев А.К. Международный терроризм и его влияние на Казахстан https://articlekz.com/article/21692
2 Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года № 416-I О борьбе с терроризмом
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.12) Электронный сайт-aktausite.ru/index.php?fla=stat&nm...
3http://www.mfa.gov.kz/ru/content-view/borba-s-terrorizmom-i-ekstremizmom-vkazakhstane
4 Девять терактов совершены в Казахстане за семь лет.
https://ru.sputniknews.kz/incidents/20191030/11898038/terakty-kazakhstangenprokuratura.html
5Казахстан
готов
поделиться
опытом
по
борьбе
с
терроризмом.
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-gotov-podelit-sya-opytom-po-bor-be-s-terrorizmomprezident-rk_a3568983
6 Кенжебекова А. Батырбаев А.К. Международный терроризм и его влияние на Казахстан https://articlekz.com/article/21692
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МУБОРИЗА БО ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ ДАР ЉУМЊУРИИ
ЌАЗОЌИСТОН
Дар маќолаи мазкур аз тарафи муаллиф масъалаи мубориза бо терроризм ва
экстремизм дар Љумњурии Ќазоќистон ба таври мушаххас баррасї карда шудааст.
Муаллиф вазъи мубориза бо ин падидањои номатлуб дар Љумњурии Ќазоќистон, роњу
усулњои мубориза бо онњоро хеле равшан баѐн кардааст. Ба аќидаи муаллиф,
муқовимат бо терроризм яке аз самтҳои аввалиндараҷа дар таъмини амнияти миллии
Љумњурии Ќазоќистон ба шумор меравад ва ин кишвар қотеъона терроризмро дар ҳама
шаклу намуди он маҳкум намуда, тарафдори муборизаи дастаҷамъонаи љомеаи љаҳонї
бар зидди ин зуҳуроти номатлуб мебошад.
Калидвожањо: терроризм ва экстремизми байналмилалї, муборизаи этникї,
ќочоќи маводи мухаддир, радикализатсия, минтаќаи низоъ.
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В данной статье автор подробно рассматривает проблему борьбы с терроризмом и
экстремизмом в Республике Казахстан. Автор достаточно ясно описывает ситуацию в
борьбе с этими негативными явлениями в Республике Казахстан, и способов и методов
борьбы с ними. По мнению автора, борьба с терроризмом является одним из
приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности Республики
Казахстан, и она решительно осуждает терроризм во всех его формах и поддерживает
мировое сообщество против этого негативного явления.
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In this article the author has discussed in detail the issues of combating terrorism and
extremism in the Republic of Kazakhstan. The author mainly analyzes the situation with the
fight against these negative phenomena and also the ways and methods of combating them in
the Republic of Kazakhstan. According to the author, the combat against terrorism is one of
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ИҚТИСОДИЁТ
ЗАМИНА ВА ОМИЛЊОИ МЎЪЉИЗАНОК ДАР ИЌТИСОДИЁТИ
ИННОВАТСИОНИИ МАЛАЙЗИЯ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР ШАРОИТИ
ТОЉИКИСТОН
У. Сайдалиев,
номзади илми сиѐсатшиносї,
ходими калони илмии шуъбаи
Осиѐи Љанубу Шарќии
Институти омӯзиши масъалаҳои
давлатҳои Осиѐ ва Аврупои
АМИТ
Малайзия яке аз «палангњои осиѐї»
Малайзия давлати нодирест, ки таърих ва фарњанги ѓанї дорад. Ин давлати Осиѐи
Љанубию Шарќї дар як муддати кўтоњ дар панљоњ соли истиќлолияташ аз Британияи
Кабир љањиши бузурги иќтисодї намуда, аз як давлати фаќири мустамликавии “љањони
сеюм” ба давлати пешќадами сатњи намоѐн бо некўањволии баланди ањолї табдил ѐфт
ва дар воќеъ тавонист худашро дар радифи тиљорату савдо, илм ва тиб ӽеле фаъолона
инкишоф дињад. Ин кишвар аз фурўши захирањои энергетикї дар бозорњои хориљӣ вобаста нест. Суботи сиѐсї, тањаммулпазирї, омода будан ба азнавсозӣ ва дар айни замон
њифз кардани њувияти миллї, дар маљмўъ пешравии Малайзияро таъмин намуданд. Ин
кишвар дар асоси низоми ќонунгузории бритониѐї давлати парлумоние бунѐд кард, ки
дар он њокимияти иљроияи нерўманд ва афзалиятдошта дар тамоми соњањо амал мекунад [1,4-22].
Аӽолии Малайзия 31,8 миллион нафарро ташкил мекунад. Аз чор як ӽиссаи аӽолӣ
чиноиӽо мебошанд ва аз рўи маълумоти ѓайрирасмӣ 65%-и иќтисоди кишварро назорат
мекунанд. Пойтахти Малайзия шаӽри Куала Лумпур мебошад. Он як шаӽри зебою
њозиразамон буда, аӽолиаш 1,8 миллион аст ва тамоми ӽаѐти сиѐсӣ, иқтисодӣ ва
фарӽангӣ дар он њам ба тариќи дунявї ва њам исломї љараѐн дорад.
Дини расмии давлатї дини ислом аст ва анъанањои исломї ба таври маъмулию
муќаррарї дар ин кишвар риоя карда мешаванд. Низоми давлатдорї ва фарӽанги малайзӣ нисбат ба динњои дигар таӽаммулпазирї зоӽир менамояд, ки ин дар шароити
мављудияти миллатњои гуногун ва динњои мухталиф дар таркиби ањолї хеле муӽим аст.
Дар марӽилаи соњиб шудани Малайзия ба истиќлолият, ӽизби ќудратманди сиѐсї
бо номи “Созмони муттаӽиди миллии Малайзия” ташаккул ѐфт ва он тавонист дастгирии кулли интихобкунандагони кишварро ба даст оварда, назоратро дар тамоми
соӽањои ӽаѐти дохили давлат таъмин намояд. Њар дафъа баъди бомуваффаќият гузаштани интихоботи парлумонӣ ӽизби ӽоким мансаби сардори ӽукуматро дар даст нигоӽ
медорад ва бо татбиќи сиѐсати давлатдории оќилона суботи ӽокимият ва вазъи дохилии
иљтимої-иќтисодиро дар мамлакат таъмин менамояд.
Дар Малайзия дар давоми 62 соли истиќлолият панљумин сарвазир иљрои вазифа
мекунад. Табдили роњбари ӽизби њоким ва дар айни замон сарвазир дар кишвар одатан
бидуни кашмакашињо ва задухўрдњои сиѐсї мегузарад, зеро њама мансабдорони давла154
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тию сиѐсатмадорон медонанд, ки иваз шудани ӽокимият ва дигар шудани роњбари ӽизб
маънии дигар кардани сиѐати давлат ва идеологияро надорад.
Дар кишвар ба ѓайр аз судњои расмї, судњои шариатї низ дар њар вилоят амал мекунанд, ки онњо тањти итоати њукуматњои иљроияи мањаллї ќарор доранд.
Соли 2018 дар кишвар дар рафти интихоботи сартосарии парламентї ба сари
ќудрат ќуввањои мухолиф омаданд. Эътилофи мухолифон бо номи «Иттињоди Умед»
тањти роњбарии собиќ Сарвазири Њукумат Махатхир Муњаммад бо аксарияти овозњо
ѓалаба намуд. Ба Эътилофи «Иттињоди умед», ки соли 2015 ташкил ѐфт, чор њизб
шомил шуд ва ягонтои он номи исломї надорад. Вазъияти сиѐсии дохили Малайзия ба
таври лозимї устувор аст, њол он ки дар он дар њудуди 40-то њизб фаъолият менамояд.
Сохти давлатдорї – подшоњии конститутсионї мебошад. Давлат аз 13 вилоят ва
минтаќањои ањолинишини федералї иборат аст. Сардори Олї - Шоњаншоњ буда, ба
муддати 5 сол аз мобайни 9 нафар њокимони вилоятњо – шоњзода ва султонњо интихоб
карда мешавад. Аз 31 январи соли 2019, Абдуллоҳи II (султони вилояти Паханг) подшоњи кишвар аст. Вазифаи њокимияти иљроияро кабинети вазирон бо роњбарии Сарвазир ифо менамояд. Вазири корњои хориљї Сайфуддин Абдуллоҳ аст.
Маќомоти ќонунбарор иборат аз парламенти дупалатагї аст. Палатаи болої ба
муддати се сол ва палатаи поѐнї ба муддати 5 сол интихоб мешаванд. Низоми судии
Малайзия мисли низоми Британияи Кабир аст, ки ќабл аз 62 сол мустамликаи он буд.
Љойгоњи Малайзия дар љомеаи љањонї
Малайзия бо тамоми давлатњои аъзои СММ, ба истиснои Исроил, муносибатњои
дипломатї дорад. Дар пойтахти давлат - шањри Куала Лумпур намояндагии
дипломатии СММ фаъолият мекунад. Намояндагињои дипломатии Малайзия дар 104
давлати љањон расман вуљуд доранд.
Малайзия – узви аксарияти созмонњои бузурги байналмилалї мебошад. Дар
давоми солњои 1998-2000 дар ќатори 10 давлати бонуфузи дунѐ узви ѓайридоимии
Шўрои амнияти СММ буд. Ѓайр аз ин, Малайзия узви Созмони љањонии савдо,
Хазинаи байналмилалии асъор ва Иттињоди Британия мебошад. Малайзия ба њайси
иштирокчии боташаббус дар иттињодњои давлатњои рушдкунанда, ба монанди Гурўњи
77 ва созмонњои минтаќавии АСЕАН (Иттињоди Осиѐ дар соњаи њифзи сулњ ва амният),
АРФ (Созмони Осиѐ оид ба дастгирии тадбирњои боварї), АТЕС (Созмони њамкории
иќтисодии Осиѐ дар Уќѐнуси Ором) ва ВАС (Созмони Осиѐи Шарќї оиди ташкили
низоми амниятї) аст. Малайзия дар давоми солњои 2003-2006 - Раиси Њаракати
давлатњои бетараф, солњои 2003-2008 - Раиси Созмони њамкории исломї ва солњои 20052006 - Раиси Созмони АСЕАН интихоб шуда, фаъолият намудааст [2].
Таносуби таркиби ањолии Малайзия ба таври зайл мебошад: дар њудуди 50% малайњо, 24,6% - хитоињо, 7,3% - тамилњои њиндустонї. Забони давлатї - забони малайї
мебошад. Дини расмї – дини ислом буда, 60 % ањолї пайрави мазњаби суннї мебошанд.
Малайзия дар асоси стратегияи “Дурнамои рушд - 2020”
Дигаргуниӽои солњои охир дар Малайзия аз рўи наќшаи стратегии рушди марӽила
ба марӽила асос ѐфтаанд, ки “Дурнамо-2020” ном дорад ва ин барнома дар миѐни
солӽои 90-ум тартиб дода шудааст. Тибќи ин санад Малайзия тасмим дорад худро дар
соли 2020 дар радифи кишварӽои аз ӽама рушдѐфтаи дунѐ бинад ва ояндаи давлаташро
ба таври зайл тасаввур мекунад: “Малайзия миллати ягонаест, ки дар љомеаи дорои арзишӽои баланди ахлоќї, ќавмӣ, демократӣ, либералӣ зиндагӣ дошта, аз нигоӽи иќти155
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содї дорои сохти одилона, баробарӽуќуќ, пешќадам мебошад ва рушди имрўзаи кишвар бояд дар асоси иќтисоди солим, раќобатпазир ва афзоишкунанда идома ѐбад».
Роӽбарияти кишвар мунтазам барномаи худро мукаммал менамояд, онро дар амал месанљад, бо љиддият муӽокима мекунад ва бурду бохтӽоро мавриди таӽлил ќарор
медињад. Барои пешбурди ин барнома 40 сохтори махсуси ӽукуматӣ ташкил ѐфтааст, ки
салоӽияти онњо аз назорати иљрои бандњои стратегияи “Дурнамо-2020” иборат аст.
Муваффаќиятӽои бузурги Малайзия дар натиљаи такя кардан ба модели самарабахши иќтисодии Япония дар кори љалби сармоя ва технологияи хориљӣ, аз худ кардани таљрибаи пешќадами давлатӽои саноаташ пешрафта, истеӽсоли маӽсулоти ивазкунандаи воридот ва баланд бардоштани имконоти содиротӣ, азнавсозии иќтисод дар
шароити истиќрори иљтимоӣ-сиѐсӣ ба даст омадаанд, ки истифодаи ин гуна роњњои инноватсионї барои Тољикистони соњибистиќлоли рў ба тараќќї низ зарур аст. Дар Малайзия, агар дар соли 1957 даромад ба ӽар сари аӽолӣ ӽамагӣ 350 долларро ташкил карда бошад, пас имрўз ин нишондиӽанда ба 9,4 ӽазор доллар баробар аст. Аз миѐнаи
солӽои 80-ум банди асосии содироти Малайзия электроника мебошад. Аз охири садсолаи гузашта Малайзия дар радифи ИМА, Япония, Кореяи Љанубӣ ва Тайван ба рўйхати
калонтарин истеӽсолкунандагони нимноќил дар дунѐ ворид шуд.
Бояд ќайд кард, ки Малайзия њамчун яке аз давлатњои пешсафи мусулмонї, прогресси иќтисодиашро на фаќат аз њисоби фурўши захирањои зеризаминии кишвараш ба
бозорњои хориљї ба сифати ашѐи хом таъмин менамояд. Ба захирањои бузургаш аз
њисоби газ, нафт, металњои нодир, маъданњои ќалъагї нигоњ накарда, Малайзия асосан
ба истењсоли мањсулоти технологияи олї, ќабл аз њама электроника такя менамояд.
Имрўз ин давлат чоряки истењсоли љаӽонии электроника ва компютерӽои муосирро
таъмин менамояд.
Дар охири солӽои 90-ум Малайзия яке аз љойӽои пешсафро миѐни давлатӽое ба
даст овардааст, ки аз рўи нишондиӽандаӽои макроиќтисодӣ рушд меѐбанд ва дар
натиља ба сатӽи баъзе давлатӽои рушдѐфта расидааст. Сарфи назар аз он, ки буӽрони
молиявии соли 1997-1998 дар љањон ба рушди кишварӽои Осиѐи Љанубу Шарќӣ, аз љумла ба рушди Малайзия низ таъсири манфӣ расонид, бо вуљуди ин кишвар тавонист дар
як муддати кўтоӽ паѐмадӽои буњронро пушти cap кунад. Масалан, ӽаљми содироти кишвар дар соли 2017 маблаѓи 190,3 миллиард доллари ИМА-ро ташкил кард, ки аз он
69,6 миллиард доллараш ба маӽсулоти саноати электронӣ рост омадааст [1,6].
Он тавре, ки иќтисоддонӽои маӽаллӣ эътироф мекунанд, ба рушду тараќќиѐти иктисоди ин кишвар, асосан таљрибаи аз модели рушди иќтисоди япониягиӽо истифодашуда такон додааст. Дар ин робита, масалан, барномаи махсус коркардашудаи
“Мўйӽои сафед” (номи минбаъдааш “Малайзия - хонаи дувум”) лоиќи таваљљуӽ аст, ки
ба љалби мутахассисони баландихтисоси дар нафаќабудаи японӣ вобастагї дорад. Ин
тоифа коргарони нодиру баландтаљриба барои кор дар Малайзия даъват шуда буданд.
Дар натиља, дар иќтисоди Малайзия 50 ӽазор намояндагони Япония, ки дар соӽањои
бонкдорӣ, молия, маркетинг, технологияи иттилоотӣ - коммуникатсионӣ, тандурустӣ ва
ѓайра донишӽои касбї доштанд, љои кор ѐфтанд.
Њамчунин модели дигари банаќшагирии иќтисоди Япония, ки аз тарафи Малайзия
истифода шуд, ин "Malaysia Incorporated" (соли 1983) мебошад, ки сазовори таваљљуӽи
махсус мебошад. Ин модел ӽамкории зичро миѐни бахшӽои давлатӣ ва хусусї дар назар
дорад. Ин усули ӽамкорӣ ба рушди бизнеси хурд ва миѐна такони азим дод ва инчунин
ӽукуматро ба соӽибкории хусусӣ наздик кард, ки ин њолат дар Тољикистони мо мекала156
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вад ва њарсола, тибќи маълумоти ВАО, боиси тарки соњибкорї намудани њазорњо
соњибкорони њуќуќии хурду миѐна гардида истодааст.
Дар маљмўъ татбиќу пешбурди барномаи иќтисоди Малайзия ба модели марказонидашудаи банаќшагирии стратегї такя мекунад, ки бар наќшаӽои панљсолаи рушди
иљтимоӣ-иќтисодӣ асос ѐфтааст. Ин љо танзими ќавии давлат ӽузур дорад ва дар айни
замон давлат соӽибкорро аз таваккалкорињо ва аз дунѐи љиноӣ ба таври боэътимод
муӽофизат менамояд. Малайзия доимо таљрибаи пешќадами тамоми дунѐро меомўзад
ва онро бо назардошги хусусиятњои иќтисоди маӽаллиаш пиѐда месозад.
Њукумат муносибатӽои озоди бозаргониро барќарор нигоњ дошта, ба бахши хусусӣ озодӣ додааст. Низоми пешбурди бизнес ниӽоят мувофиќу муваффаќ аст: барои
сармоягузорон, махсусан маӽаллињо имтиѐзӽо љорӣ карда шудааст ва ѓайр аз ин давлат
ба онӽо ќарзӽои имтиѐзнок медиӽад. Дар Малайзия корхонаӽои нав, љойӽои нави корӣ
бунѐд карда мешаванд. Бо вуљуди демократӣ будани фазои умумї дар љомеа, аз болои
он назорати даќиќ амал мекунад ва намегузорад, ки истеӽсолот монополия карда шавад, нархӽо ва хизматрасониӽо гарон карда шаванд. Ин њолат низ дар Тољикистони мо
ба бењбуд ниѐз дорад. Дар истеӽсолот технологияӽои навтарин ворид карда шуда, зимни он низоми раќобати озод ва одилона амал мекунад.
Њукумат аз тариќи муттањид намудани буља (консолидация) як ќатор ташаббусњои
калидиро амалї намудааст, ки њадаф аз он афзун намудани сарфу харољот дар бахши
давлатї мебошад, аз он љумла ворид сохтани буљаи сифриро дар назар дорад ва ин навоварї тибќи ќонуни нав дар мавриди иљозат ба давлат барои харидорї, роњандозї
карда шудааст.
Аз тарафи дигар таваљљуњи афзалиятнок ба бисѐрљанба намудан ва тавсиа додани
доираи манбаъњои воридот ба буља дода шудааст, ки он дар навбати худ зарурияти
ташкили Кумитаро дар бахши ислоњоти андозсупорї лозим донист. Њамзамон Њукумат
бо ташкили сохтори нав дар шакли Кумита оид ба ислоњоти андозсупорї лозим медонад, ки дар соли 2021 ба методи њисобу китоби миќдори маблаѓ гузарад, то њаљми ќарзи
давлат тањти њисоботу назорат ќарор дошта бошад, омадааст дар сомонаи интернетии
«New Straits Times» аз 17.10.2019.
Аз рўи нишондињандањои асосии иќтисодї, Малайзия ба шумораи давлатњои нави
саноатї дохил мешавад. Соли 2017 суръати рушди ММД - 5,7 %-ро ташкил намуд.
ММД ба њар сари ањолї 9,9 њазор доллар буд. Гардиши њаљми тиљорати хориљии кишвар дар моњи декабри соли 2017 ба 413,0 млрд. доллари ИМА баробар шуд, ки ин дар
муќоиса бо њамин давраи соли 2016 ба андозаи 15,3% афзоишро нишон медињад. Содироти давлат-218,0 млрд. доллар ва воридот-195,0 млрд. доллари ИМА-ро ташкил намуд.
Фарќияти мусбати тавозуни тиљоратї баробари 23,0 млрд. доллар буд. Дар давоми 19
соли охир ин нишондињандаи иќтисодї бетаѓйир савдои мусбат дорад. Захирањои тиллои давлат 102,8 млрд. долларро ташкил намудааст. Сатњи таваррум – 3,8%, бекорї –
3,3%. Тибќи курси асъори миллї 1 доллари ИМА - баробари 4,05 ринггити малайзиягї
мебошад.
Бахши бузургтарини иќтисодиѐтро соњаи хизматрасонї ташкил намуда, баробари
52,4 фоизи ММД мебошад. Соли 2018 шумораи сайѐњон ба кишвар -25,8 миллионро
ташкил намуд. Маводи пешсафи истењсолии саноатї – ин маснуоти электронї ва барќїтехникии содиротї, аз љумла, наќшањои интегралї, кондинсионерњо, радиою телевизион мебошад. Соњањои дигари бузурги саноат - ин химия, маводи хўрока, саноати радиотехника, асбобњои коркарди металл мебошанд. Кишвар 3 адад саноати мањалии авто157
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машинабарорї ва саноати истихрољи нефту газ дорад. Дар соњаи кишоварзї корхонањои истењсоли равѓани палма мавќеи пешсаф доранд. Воридоти кишварро автомашинањо, таљњизот ва молњои саноатї ташкил медињад. Шарикони асосии тиљоратии Малайзия – Хитой, Сингапур, Япония, ИМА мебошанд. Давлатњои бузурги сармоягузор
барои Малайзия асосан Япония ва ИМА буда, кишварњои дигар низ мисли Корея, Сингапур ва Хитой ба ин гурўњ шомил мебошанд.
Дар давоми солњои охир дар Малайзия сиѐсати давлатии оќилона ва устувори гуногунљанба дар самти макроиќтисодиѐт, танзими буљаю андозбандї гузаронида шуда
истодааст, ки њадаф аз он гузаронидани тадбирњои вобаста ба таъмини фаъолияти собити иќтисод ва дастгирии рушди он аз тариќи боло бурдани нишондињандањои воридотии буља, харољоти он, даромадњои андоз, коњиш додани сатњи бекорї ва таваррум,
инчунин пешгирї намудани буњронњо иборат мебошад. Дар натиљаи татбиќи ин ќабил
тадбирњо дар Малайзия суръати баланди рушди пайдошавии сармояи асосї (сарват,
дорої) ба ќайд гирифта шуд. Дар њамин асос њоло Њукумати Малайзия итминон дорад,
ки то соли 2020 соњиби унвони кишвари рушдѐфта мегардад, ба шарте ки суръати
рушди иќтисодиѐташро солона ба 5% расонад.
Тибќи гузориши Бонки марказии Малайзия, рушди ММД дар кишвар дар соли
2019 дар њудуди аз 4,3 % -4,8% пешбинї шудааст. Њамзамон нисбати таваррум гуфта
шудааст, ки он дар соли 2018 - 1,0% ташкил карда буд, пас дар соли 2019 ин нишондињанда дар њудуди аз 0,7 то 1,7 фоиз пешбинї шудааст ва сатњи бекорї - 3,4 % мемонад.
Сохтори давлатии масъул барои тањия сохтан ва татбиќ намудани сиѐсати саноатї
ва сармоягузорї дар Малайзия Вазорати тиљорати байналмилалї ва саноатї мебошад.
Малайзия ташкил шудани Бонки инфрасохтории сармоягузориро (АБИИ) љонибдорї намуд ва тасмим дорад њамкорињояшро на танњо бар асоси дуљониба, балки дар
чорчўбаи њамкорињои минтаќавии васеътар (АСЕАН-Хитой) густариш дињад. Доир ба
шомил шудан ба ин сохтори нав алакай Британияи Кабир, Австралия, Россия, Нидерландия, Франсия, Олмон, Италия, Швейтсария ва Люксембург омодаанд.
Такя ба аќлу заковат ва зењнияти баланд
Дар соли 2020 Малайзия бояд ба давлате табдил ѐбад, ки иќтисод ба донишӽо асос
ѐфтааст. Донишӽо бояд ба даромад табдил ѐбанд ва ин навоварї ба ѓайр аз соњаи технологияи иттилоотӣ, ба дигар соњањо низ тааллуќ дорад. Аз нигоӽи стратегӽо, дар чунин давлат ӽар як шаӽрванд идораи давлатӣ, муассисаи таълимӣ ва корхонаи тиљоратӣ
бояд дошта бошад ва шањрванди ќафомондатаринаш ӽадди аќал бо Интернет таъмин
бошад. Ин назарияро малайзиӽо “љомеаи иттилоотӣ барои ӽама” меноманд.
Њоло дар кишвар дар шуури омма чунин фикре давр мезанад, ки танӽо аз ӽисоби
фурўши захираӽои нефт, газ, ќўрѓошим, каучук ва ӽатто электроника зиндагӣ кардан
номумкин аст. Имрўз вазифаи муӽимтарини давлат бо дониш таъмин кардани мардум
аст. Иттилоот бояд як чизи муњим мисли талаботи иљтимої ба об, газ ѐ барќ бошад ва
ба касе, ки ба он ниѐз дорад, осон дастрас гардад. Ба андешаи онӽо чунин сиѐсат ба
пайдоиши љомеаи баландмаърифат ва озоди демократӣ оварда мерасонад. Аз ин рў, яке
аз вазифаӽои авлавиятноки давлат ӽоло рушд ва дар ӽама љо ворид намудани технологияи иттилоотӣ мебошад, ки ин дар навбати худ ба рушди иќтисод ва бунѐди љойӽои
нави корӣ мусоидат мекунад. Иттилоот захираи муӽимми истеӽсолот мегардад.
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Дар ин љо ба лоиӽаи нодири “Даӽлези бузурги мултимедия” умеди калон мебанданд. Ин даӽлезест, ки бараш 15 км ва дарозиаш 50 км буда, аз маркази Куала Лумпур
сар шуда, ба тарафи љануб, ба самти фурудгоӽи байналмилалии Куала Лумпур тўл кашидааст. Он зерсохтори муосири иттилоотиест, ки барои санљидан ва амалӣ намудани
навигарињо дар соӽаи технологияи иттилоотӣ - коммуникатсионӣ истифода мешавад.
Барои иштирок дар ин лоиӽа ширкатӽои пешрафтаи љаӽонӣ љалб шудаанд ва имрўз дар
чаӽорчўбаи он ду шаӽри пешќадам: Путраљай-маркази нави маъмурии ӽукумат ва Саберљай - маркази навгониӽои технологияи иттилоотӣ - коммуникатсионӣ иштирок менамоянд.
Тамоми соӽаӽои фаъолияти ӽаѐтии ин ду шаӽр ба истифодаи технологияӽои навтарини иттилоотӣ асос ѐфтаанд: ӽукумати электронӣ, телетандурустӣ, тиљорати электронӣ ва мактабӽои зеӽнӣ, истифодаи кортӽои якчандамалиѐта, ки дар як ваќт чун
шаӽодатномаи тасдиќи шахсият, корти тиббӣ ва ӽуљљати пардохт хизмат мекунанд. Масалан, дар чаӽорчўбаи ӽукумати электронӣ барномаӽое чун хизматрасонии давлатии
электронӣ, хариди давлатии электронӣ, низоми мониторинги амалисозии лоиӽаӽо,
биржаи меӽнати электронӣ, низоми идораи захираӽои меӽнатӣ, низоми беӽтарсозии
шароити кори хизматчиѐни давлатӣ амал мекунанд. Њар яке аз ин барномаӽо дастрасӣ
ва шаффофияти тамосӽои ӽукуматро бо шаӽрвандони ќаторӣ, ширкатӽои хусусӣ ва созмонӽои ѓайриӽукуматӣ таъмин месозад, барои ин тендерӽо ба тариќи шаффоф ва дар
асоси раќобати умумӣ мегузаранд. Бо мурури замон чунин кибершаӽрӽои мазкур дар
тамоми кишвар бунѐд ва ба киберфазои љаӽонӣ ӽамгирою њамоњанг хоӽанд гашт ва тамоми кишвар як навъ майдони санљишии лоиӽаӽои навтарини мултимедӣ хоӽад шуд.
Давлат на ваќт ва на маблаѓро барои мукаммалгардонии илму маориф ва тарѓиби
парастиши дониш дареғ намедорад, ки ин њолат имрўз дар Тољикистон махсусан нисбат
ба илм ба назар намерасад. Барои тасдиќи ин фикр чунин далелро меорем. Вазири
маорифи Малайзия аз рўи дараља, сеюмин мансабдори олии кишвар баъд аз сарвазир
ва вазири мудофиа ба ӽисоб меравад. Дар Куала Лумпур дар даӽсолаи охир бахшњои
(филиалњои) донишгоӽӽои бузургтарини дунѐ бунѐд ѐфтаанд, ки дар онӽо дар баробари
малайзиягиӽо 40 ӽазор хориљиѐн таӽсил мекунанд. Дар чунин филиалњо, ки аз нигоӽи
сифат ва обрў аз аслашон ќариб фарќе надоранд, арзиши таӽсил ќариб 30-35 % арзонтар мебошад.
Сиѐсати давлатии Малайзия чунон ба роњ монда шудааст, ки бояд аз шуури љомеа
мафӽуми таассуби диниро берун андозад. Аз соли 2003 Њукумати Малайзия кўмаки
давлатро ба мадрасаӽои динї ќатъ кард ва 120 ӽазор талабаро ба мактабӽои стандартї
гузаронд.
Малайзиягї ба таври умум, шахси баимон, маълумотдор ва то ӽадди муайян аз
љињати иљтимої таъмин мебошад ва ў дар банди шариат нест ва ӽамеша моил ба боло
бурдани сатӽи зеӽнӣ ва касбии худ аст. Шиори ў “хондан, хондам ва кор кардан” аст.
Шояд мўьљизаи Малайзия дар ӽамин нињон бошад, ки њамчун давлати исломӣ бо захираӽои на он ќадар бузург ба иќтисоди рушдѐбанда ноил гардидааст.
Дар хусуси сатњу дараљаи зиндагии малайӽо дар љомеа њамчун аӽолии бумии кишвар чанд нуќтаро тазаккур додан мумкин аст, ки муӽим ба назар мерасад. Имрўз малайӽо миллати имтиѐздошта гардидаанд ва ин ӽолат аз љониби ќавмӽои дигар инкор
намешавад ва ӽамзамон мавриди эътирози онӽо низ ќарор надоранд. Малайӽо мансабӽои баланди давлатиро ишѓол мекунанд, лоиӽаӽои тиљоратии бузургро дар ихтиѐр
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доранд, армия дар дасти онӽост, ба соӽаӽои муосири технологї љалб шудаанд ва зимни
дохилшавӣ ба донишгоӽӽои олӣ аз квотаӽои беӽтарин бархурдоранд. Аз рўи эътирофи
ӽамагон тарбия кардану таѓйир додани менталитети малайӽо кори осон набуд, зеро
онњо бо чиниӽою ӽиндиӽои корчалон раќобат карда наметавонистанд. Пешвоѐн, махсусан Махатхир Муӽаммади машӽур аз аӽолии бумӣ ӽамеша даъват мекарданд, ки аз сифатӽое чун танбалӣ, нарасидан ба ќадри пул, моликият ва ваќт худро раӽо созанд.
Малайзия кишваре мебошад, ки дорои бозорњои серњаракат ва босуръат рушдкунанда дар Осиѐи Љанубу Шарќї аз љињати мањсулоти кишоварзї мебошад. Сатњи истеъмоли чунин намуд мањсулот дар Малайзия аз њаљми мањсулоти дар кишвар истењсолшаванда ба тариќи назаррас зиѐдтар аст. Аз ин рў, рушди рўзафзуни соњаи кишоварзї ва комплекси агросаноатї яке аз афзалиятњои асосии сиѐсати иќтисодии њукумат
мебошад.
Ба Малайзия воридшавии сармояи хориљї идома дорад, ки заминааш мављудияти
фазои мусоиди сармоягузорї ва дурнамои рушди иќтисоди миллї мебошад. Сармояи
хусусї, аз љумла сармояи хориљї асосан ба самти истихрољи захирањои фоиданок,
пешбурди коркарди истењсолот, бахши хизматрасонї, сохтмон, инчунин бахши нефту
газ, наќлиѐт ва энергетика равона карда мешавад. Таваљљуњи махсус ба пурзўр намудани мавќеъњои бахшњои илмї-тањќиќотї ва технологияи олї равона шудааст.
Дар давоми солњои охир роњбарияти олии Малайзия ба масъалањои рушди технологияњои «сабз», густариши истифодаи энергияи барќароршаванда ва манбаъњои нави
он таваљљуњи махсус медињад.
Масъалаи оќилона муносибат намудани Малайзия ба гирифтани ќарзи хориљї.
Натиљаи интихоботњои моњи майи соли 2018 дар Малайзия мављудияти як ќатор
ихтилофотњоро дар масъалаи ташаббуси Хитой «Як камарбанд, як роњ» нишон дод.
Махатхир Муҳаммади 92-сола, ки дар давоми 22 сол, аз 1981 то 2003 сарвазири кишвар
буд, баъди мурури 15 сол, яъне дар соли 2018 аз сари нав сарвазир интихоб гардида, ба
сари ќудрат омад. Дар интихобот Махатхир Муҳаммад аз болои сарвазири собиќ
Наљиб Абдул Разоқ ѓалаба кард. Дар љараѐни интихобот М. Муњаммад ошкоро бар
зидди пурзўршавии нуфузи Хитой дар кишвараш баромад кард. Аз ваќти аз сари нав
шурўъ намудан ба вазифаи сарвазирї, пеш аз њама ду лоињаи калонтарини
инфрасохтории Хитойро, ки сарвазири пешин ќабул карда буд, бекор кард. Яке аз онњо
ба маблаѓи 20 млрд. доллар - сохтмони роњи оњан ва дигарї сохтмони лўлаи газ, ба
маблаѓи 2,3 млрд. доллар арзиш дошт. Сарвазири нав изњор намуд, ки кишвараш ќодир
нест, ки ин гуна ќарзи Хитойро пардохт намояд [3].
Чунин њолати нигоњи манфї ба ташаббуси «Як камарбанд, як роњ»-и Хитой бо
Покистон низ рўй додааст. Њангоми роњбарии сарвазири собиќи Покистон Навоз Шариф, Хитой ба Покистон 62 млрд доллари ИМА ќарз дод. Лекин сарвазири нави Покистон Имран Хан њоло дида истодааст, ки Покистон ќобилияти ин ќарзро баргардондан
надорад, дар љомеа бошад, фазои зиддихитойї ба миѐн омадааст, вале ба ин нигоњ
накарда, сиѐсатмадорони Покистон дар љараѐни интихоботи моњи июли соли 2018
атрофи ин масъала худдории сиѐсї нишон доданд ва њоло бошад, сарвазир Имран Хан
мисли сарвазири Малайзия рафтор накарда, балки тасмим гирифтааст бо њар роње, ки
набошад, ќарзи худро дар назди Покистон адо намояд. Бинобар ин ќарор дода шудааст, ки барои људо намудани кўмаки молиявї ба Сандуќи байналмилалии асъор мурољиат намоянд, њол он ки дар ибтидои фаъолияти сиѐсї Имран Хан намехост дар ин
хусус бо СБА (МВФ) ба гуфтушунид ворид шавад.
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Ба љой доштани чунин њолат ба наздикї дар Малдив низ таваљљуњ зоњир намуданд. Бо њамин сабаб президенти собиќ Абдуллоҳ Ямин моњи сентябри соли 2018 интихоботро ба ислоњотгари демократї Иброњим Солењ бохт. Сабаби бохтро аз ќарзњои калоне, ки кишвар аз Хитой гирифта буд, донистанд ва чунин маънидод намуданд, ки ин
ќарзњо ба Хитой имконият медод, ки Пекин аз болои Малдив назорат љорї намояд.
Шояд президент И. Солењ ќарордодњои ќарзии басташударо бо Хитой ба маблаѓи 1,3
млрд. доллар бо шумули сохтмони пул дар пойтахт ш. Мале бекор накунад, вале ба таври возењ фањмондааст, ки бо Хитой муносибатњояшро таљдиди назар хоњад кард.
Азбаски њолатњои коррупсионї дар љараѐни сохтмони роњи оњан дар Кения ва дигар намуди лоињањо дар Уганда, Замбия рўй додаст, аз ин лињоз давлатњои мазкур аз
гирифтани ќарзњои калон аз Хитой барои татбиќи лоињањои инфрасохтории худ бо фоизњои баланд дар њарос ва ташвиш афтодаанд, зеро њолатњои гирифтани ќарзњои калон,
дар мисоли Малайзия ва сарвазири собиќи он Наљиб Абдуллоҳ Раззоқ, ки њоло бо оилаашу шарикони пештараи њаммансабаш тањти њабс ќарор доранд, сабаби пайдоиш ва
реша давондани коррупсия дар кишварњои мазкур гардидааст.
Аз сабаби пайдо шудани њолатњои љанљолии коррупсионии вобаста ба ќарзњои
пешнињодшаванда аз тарафи Хитой дар чорчўбаи ташаббуси «Як камарбанд, як роњ»,
як ќатор кишварњо ба хулоса омадаанд, ки шароитњои ќарзие, ки Хитой ба давлати
ќарзгиранда фароњам меоварад, ба чунин вазъият оварда мерасонад.
Њама гуна танќидњоро нисбат ба ташаббуси худ «Як камарбанд, як роњ», давлати
Хитой њамчун ќабул надоштани ташаббуси мазкур аз љониби Ѓарб арзѐбї менамояд.
Муаллифи ин гузориш низ бо ин фикр розї мебошад, зеро дар давоми як соли охир Президенти ИМА Доналд Трамп бо Хитой љанги тиљоратї эълон карда, њамаи он
давлатњоеро, ки бо Хитой алоќањои хуби тиљоратї-иќтисодї доранд, маљбур намудааст,
ки њамкорињояшонро, бахусус сиѐсати гирифтани ќарзро аз Хитой таљдиди назар намоянд. Дар њоле ки як ќатор тањлилгарон дар ин хусус мегўянд, ки танќид на аз Ѓарб, балки аз Африка ва Осиѐ пайдо шуда истодааст, зеро њукуматњои ин минтаќањо аз афтодан
ба ќапќон ва аз ѓазаби халќашон рањої ѐфтан мехоњанд. Агар Пекин хоњад, ки модели
ќарздињии худро ба дигар давлатњо содир (экспорт) карда, бо ин роњ эътибори байналмилалии худро баланд бардорад, пас бояд бо давлатњои демократї кор карданро ба роњ
андозад ва баъди он хулоса намояд, ки модели Хитой ба онњо маъќул мешавад ѐ не,
мегўяд тањлилгари рус Александр Белов [4].
Тибќи хабари Yieh.com, «Малайзия, металлургия, горнодобыча», metalbulletin.ru,
саноати пулодгудозї яке авлавиятњои рушди Малайзия буда, чунин соњањоро дар бар
мегирад: сохтмон, нафт, газ, автомошинбарорї, саноати вазнин ва ѓайра.
Бо вуљуди њамаи ин нозукињои дар боло зикргардида дар њамкорињои Малайзия
бо Хитой, сарвазир Махатхир Муҳаммад воридоти сармояњоро аз Хитой шодбош
мегўяд ва умед мебандад, ки Хитой ба Малайзия технологияњои нав ворид месозад ва
ин истењсолоти Малайзияро васеъ намуда, фаровонии љои кориро таъмин менамояд.
Азбаски Малайзия давлати тиљоратист, бинобар ин шод мешавад, ваќте мебинад, ки
шарикони тиҷоратиаш бойтар мешаванду гул-гул мешукуфанд. Барои Малайзия Хитой
орому рушдкарда муфид аст, мегўяд сарвазир М. Муҳаммад. Ба ќавли М. Муҳаммад,
њамкории ин њар ду давлат солњои охир бемайлон рушд карда, соли 2019 њачми он аз
100 млрд. доллар њам зиѐд мешавад. Ѓайр аз ин соли дуюм аст, ки Хитой калонтарин
сармоягузор дар соњаи саноати истењсолоти мањсулоти Малайзия ба њисоб меравад [5].
Як чизи дигари љолибро низ қайд кардан зарур аст, ки дар Малайзия чунин
маъдани хеле муњим барои истењсоли алюминий, ки боксит ном дорад, ба миќдори 600
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њазор тонна дар як сол истењсол карда мешавад. Њоло Њукумати Малайзия истењсолкунандагони бокситро вазифадор намудааст, ки пеш аз ба кор даровардани конњо, дар
ќадами аввал њатман аз љињати экологї иљозати истифодаи онњоро гиранд. Тибќи
маълумоти сомонаи “Polpred.com”, то пайдо шудани бањсњои экологї дар атрофи истењсоли боксит дар Малайзия, содироти ин маъдан ба Хитой то охири соли 2015, њарсола ба 3,5 млн. тонна расида буд.
Махатхир Муӽаммад асосгузори “мўъљизаи иќтисоди Малайзия”
Сарвазири чаӽоруми Малайзия Махатхир Муӽаммад аз соли 1981 то соли 2003
дар ин мансаб буд. Ӯ соли 1925 дар оилаи марди ӽиндӣ ва зани малайї ба дунѐ омадааст. Баъди ба даст овардани маълумоти тиббӣ кори худро дар низоми тандурустии
давлатӣ оѓоз кардааст. Соли 1945 ба “Созмони муттаӽиди миллии малайзиягї”
(UMNO) дохил шуд ва аз соли 1964 узви Парлумони федералии Малайзия мебошад. Ин
шахсият дар болоравии иќтисоди Малайзия наќши калидӣ дорад. Дар замони роӽбарии
ў Малайзия аз як давлати кишоварзии истеӽсолкунанда ва содиркунандаи ашѐи хом ба
давлати мутараќќии саноатӣ табдил ѐфт, ки дар он саӽми бахши саноат ва соӽаи хизматрасонӣ дар ММД - 90%-ро ва саӽми молӽои саноатӣ 85 фоизи ӽаљми умумии содиротро
ташкил мекунад. 80 фоизи автомобилӽо дар роӽӽои Малайзия истеӽсоли маӽаллӣ мебошанд.
Маӽатхир Муӽаммад пеш аз ӽама миѐни дин ва сиѐсат њудуд гузошт ва баъди ин
хатти рушди кишварро муайян кард. Суханони машӽури ў: “Агар ман ибодат кардан
хоӽам, ба Макка меравам ва агар дониш гирифтан хоӽам, ба Япония меравам” асоси
шуури иљтимоии малайзиягиӽо гашт. Имрўз ўро намунаи пешвои сиѐсие медонанд, ки
дар худ муносибати муосири технократиро бо идораи давлат аз рўи усули динии
мусулмонӣ тавъам кард. Дар натиљаи ин, дар баробари дастовардӽои бузург ва рушди
баланди иќтисодӣ љомеаи малайзиягї тавонист суннатӽои динӣ ва фарӽангии худро
муӽофизат кунад. Дар ӽаќиќат, дар Малайзия мўъљиза рух дод ва дар радифи мўъљизаи
Кореяи Љанубӣ, намунаи барљастаи рушди иќтисоди Осиѐ гардид.
Тибќи наќшаи офаридаи М. Махатхир асоси рушди давлат бо номи “Наќшаи
малайзӣ” машњур гаштааст, ки усули асосии он иќтисоди “миллатдўстии корпоративӣ”
ва моӽияти он бунѐди корпоратсияӽо дар соӽаӽои технологияи баланд мебошад.
Њадафи ин корпоратсияӽо на фоида, балки кор ба хотири шукуфоии тамоми љомеа аст.
Давлат дар навбати худ на раќиб, на танзимгар, балки шарики баробарӽуќуќи чунин корпоратсияӽо мегардад. Дар 22 соли ӽокимияти Махатхир чунин тарзи кор
натиљаӽои назаррас овард. Дар кишвар ширкатӽои миллии шакли муосир, ба монанди
“Петронас” дар соӽаи нефт, “Астра” дар соӽаи телевизиони моњворавї ва “Протон” дар
соӽаи автомобилсозӣ машњур шуда, фаъолияти худро бемайлон идома дода истодаанд.
Махатхир Муӽаммад муаллифи андешаи ӽамгироии кишварӽои мусулмон ва бунѐди бозори иқтисоди умумии онӽо мебошад. Соли 1997-1998, ваќте Осиѐро буӽрони
молиявӣ фаро гирифта буд, М. Махатхир ќотеона кўмаки Сандуќи байналмилалии
асъорро рад кард ва иброз дошт, ки Малайзия метавонад мустаќилона аз буӽрон раӽо
ѐбад. Баъди чанд моӽ намояндагони СБА ӽаќ будани гуфтањои сарвазири Малайзияро
эътироф карданд.
Барои мисол зикр кардан бамаврид аст, ки дар давоми солњои буњрони молиявии
Осиѐ, масалан Кореяи Љанубї аз Сандуќи байналмилаии асъор бо тарсу хавфи зиѐде 20
млрд. доллари ИМА бо шартњои хеле вазнин ба муддати се сол ќарз гирифта буд. Барои
ин ќарзро адо намудан, Корея на танњо имкониятњои давлатро истифода кард, балки
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захирањои тилловории халќашро истифода карда, ќарзашро пеш аз муњлати муќарраршудаи сесола баргардонид. Дар ин масъала, аз рўи таљрибаи давлатњои мазкур, Њукумати Тољикистон низ хуб мешуд, ки љињати гирифтани ќарз, назар ба Хитой дида, аз
Сандуќи байналмилалии асъор бояд, ки боэњтиѐттар бошад.
Аз тарафи дигар, ба рушди иќтисодии Малайзия сиѐсати даќиќ ва оќилонаи хориљї мусоидат кард. Кишвар бо Аврупои Ѓарбӣ, ИМА, Япония ӽамкорї карда, аз манфиатӽои иќтисодии худ дифоъ мекард ва аз тарафи дигар дар муносибатӽои байналмилалӣ гузаштӽои идеологӣ намекард. Дар баробари нишондиӽандаӽои иќтисодї маќоми
сиѐсии Малайзия низ баланд мешавад. Имрўз шумораи зиѐди бозингарони бузурги сиѐсати дунѐ мехоӽанд бо ин кишвар муносибатӽои худро рушд диӽанд. Дар љаӽони ислом
Малайзия яке аз пешсафон аст. Он узви Созмони “Њаштгонаи ислом”-и иттиӽоди
давлатӽост, ки дар шакли иттиӽоди соли 1997 ташкилѐфтаи “Њаштгонаи бузург” сохта
шудааст.
Малайзияро аз давлатӽои бештар демократии мусулмонӣ мешуморанд. Зимни ин
коршиносон ќайд мекунанд, ки баъзе меъѐрӽо, ба монанди манъ будани танќиди ислом
дар ин кишвар сахт риоя карда мешавад. Малайзия имрўз даъвои пешвоиро дар љаӽони
ислом дорад, ташаббусӽояш дар созмонӽои љаӽонӣ ва минтаќавӣ, ба монанди СММ ва
Созмони ҳамкории исломӣ оид ба ќазияӽои Шарќи Наздик ва мусулмонӣ чун вазъи мусулмонони халќи Роӽиня дар Мянма (Бирма) далел бар ин аст.
Њолати имрўзаи муносибатӽои дуљониба миѐни Тољикистону Малайзия
Чуноне дар боло ишора шуд, имрўз таваљљуӽи чӣ давлатӽои абарќудрат ва чї бузургу миѐна ба минтаќаи Осиѐи Љанубу Шарќӣ, пеш аз њама Малайзия зиѐд аст. Малайзия на танњо аз нигоӽи бозори истеъмолї, бозори содиротӣ ва дорои захираӽои табиї
буданаш, балки аз нигоӽи мавќеи таљрибаи амалии рушди босуръати иќтисодї,
љуѓрофӣ, сиѐсӣ, њифзи истиќрору субот ва ниӽоят шарики боэътимод буданаш, диќќати
соӽибкорон ва инвесторӽои дунѐро ба худ љалб сохтааст. Љумӽурии Тољикистон дар ин
миѐн истисно нест, аз ин лињоз, амри табиист, ки кишвари мо солӽои охир ба ин кишвар
таваљљуӽи бештар медињад.
Муносибатӽои дипломатї миѐни Љумӽурии Тољикистон ва Малайзия 11 марти соли 1992 барќарор гардиданд.
Сафири Фавќулодда ва Мухтори Малайзия дар Тољикистон бо иќоматгоӽ дар
Тошканд, хонум Дато Нурайнї бинти Абдул Њамид 17,11.2014 эътимодномаи худро ба
Вазири корӽои хориљии Љумӽурии Тољикистон расман супорида, ба кор оѓоз намуд.
Асосгузори сулӽу ваӽдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Љумӽурии Тољикистон, муӽтарам Эмомалӣ Раӽмон ба Малайзия ду маротиба: 15 октябри соли 2003 сафари корї ва 22-25 июли соли 2014 сафари давлатӣ анљом додаанд.
Муносибатњои дипломатї ва њамкорињои дуљонибаро дар Куала Лумпур, њоло
Сафири навтаъйини Тољикистон дар Малайзия, дипломати сертаљриба Ардашер Ќодирї пеш бурда истодааст. Номбурда дар таърихи 18.07.2019 эътимодномаи худро ба
Подшоњи Малайзия супорид. Бодарназардошти он, ки муносибатњои дипломатию њамкорињои Малайзия бо шарики тиљоратию иќтисодии Тољикистон дар мисоли Чин дар
сатњи хеле баланд ва самаранок љараѐн дорад, имкон аст, ки Сафири нави кишвари мо
таљрибаи бойи иќтисоди инноватсионии Малайзияро барои шароити Тољикистон истифода намояд. Њоло бошад, Сафир бо роњбарони cохторњои кишвари иќомат мунтазам мулоќотњо гузаронида, имкониятњои љалби сармоя ва ќарзњои имтиѐзнокро њамата163
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рафа омўхта, барои њамкорињои дуљонибаи бештар муфиду муњим барои кишвари худ
заминањо омода сохта истодааст [6].
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ЗАМИНА ВА ОМИЛЊОИ МЎЪЉИЗАНОК ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ
ИННОВАТСИОН ИИ МАЛАЙЗИЯ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР ШАРОИТИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи «Замина ва омилњои мўъљизанок дар рушди иќтисодиѐти
инноватсионии Малайзия ва истифодаи он дар шароити Тољикистон” дар бораи рушди
инноватсионии ин давлат ва мўъљизаи иќтисодие, ки дар давоми 15 сол ба он ноил
гардидааст, тањлил дода шудааст. Њамзамон пешнињод шудааст, Тољикистон низ
кўшиш намояд таљрибаи рушду пешравї ва пешсафии ибратноки Малайзияро дар
соњаи иќтисод, устуворона идора намудани давлат ва дар дигар соњањои зиндагии
малайзиягињо, дар шароити Тољикистон истифода барад.
Вожањои калидї: Малайзия, Тољикистон, сафорат, њамкорињои дуљониба, рушди
иќтисоди инноватсионї, мўъљизаи иқтисодї, сармоягузорї.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТАДЖИКИСТАНА
Абдухаликов У.А., Давлатова Г.,
Институт экономики и демографии НАНТ.
Строительство играет важнейшую роль в воспроизводстве основных фондов, существенно влияет на организационную структуру, пропорциональность и темпы развития хозяйственных структур в экономике. Оно тесно взаимосвязано с промышленностью, сельским хозяйством, транспортно-коммуникационной, жилищно-культурнообразовательным строительством и другими сферами.
В связи с наличием множества взаимосвязей строительство, в период переходной
экономики, приобретает такие объективные характеристики, как комплексность и системность.
На современном этапе таджикская экономика, как и экономика других стран оказалась втянутой в глобальные вызовы мировой экономики, характер и содержание которых определяются сочетанием ряда особенностей основными из которых являются:
-ориентация на инновационный путь развития, базирующихся на высококвалифицированных кадрах и использования потенциала высоких технологий;
-переход от экспортно-сырьевого пути развития (связано в будущем исчерпанием
природных ресурсов) к наращиванию производства конкурентоспособной продукции;
-усиление глобальной конкуренции, охватывающей рынки товаров, услуг и капитала;
-интенсивное ускорение процесса импортозамещения за счѐт реализации комплексных целевых программ реального сектора экономики, а также сферы услуг.
Одной из динамично развивающихся отраслей национальной экономики страны в
настоящее время является промышленность строительных материалов. По данным
Агенства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, в 2018 г. выпуск продукции составил 10,4%, от общего объѐма промышленного производства страны, и по
этому показателю стоит на четвѐртом месте, уступая добывающей отрасли (22,5%) пищевой (21,4%) и лѐгкой промышленности (12,5%). Объѐм введѐнных основных промышленно-производственных фондов строительства и промышленности строительных конструкций и деталей составил 2128,2 млн. сом. (4, с. 259,306)
Отрасль, включающая в себя более 348 предприятий (из них более 14% крупные)
на которых трудятся 8.5тыс. работников производит 16 наименований строительной
продукции.
Инвестиции в отрасли промышленности по данным Агенства по статистике, в 2018
г. составили 7974,2 млн. сом., рост по сравнению с 2010 г. более , чем в 7 раза. От общего объѐма капитальных вложений в отраслях промышленности 10,1% приходится на
предприятия промстройматериалов и по этому показателю за последние три года он
опережает пищевую и лѐгкую промышленность (5, с. 315).
Промышленность строительных материалов стабильно занимает ведущее место
среди отраслей промышленности по общему объѐму выпуска продукции, основным
фондам, введению в действие новых мощностей.
Значимость отрасли промышленности стройматериалов для экономики страны
важна тем, что она обеспечивает сырьѐм и материалами объекты производственного и
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непроизводственного назначения строительного комплекса, включая транспортнокоммуникационную сферу.
Модернизация предприятий строительных материалов базируется на зарубежных
научно-технических разработках и закупках импортного технологического оборудования и в основном китайского производства, что существенно повышает себестоимость
строительных материалов и снижает их конкурентноспособност на внешнем рынке.
В последние годы ежегодный рост производства основных видов строительных
материалов вырос более чем в 2 раза. Больше стало производиться цемента, стеновых
материалов, декоративных плиток, стекла, отделочной продукции, отвечающих по качеству современным мировым стандартам. Организовано производство новых видов
строительной продукции такие, как, инновационные высокоэффективные теплоизоляционные материалы из стекловолокна и минеральных волокон, широкий ассортимент
отделочных материалов из мрамора, гипса, базальта и т. д.
Однако, тормозом в развитии отрасли является неудовлетворительное состояние
производственных фондов. Степень износа основных фондов составляет 47%, при этом
ежегодно выбывает 1,7%, а вводится в действие лишь 1,1%, что ведѐт к их старению,
особенно касающейся их активной части. Средний возраст машин и оборудования составляет 17 лет и в результате чего технический уровень большинства отечественных
предприятий значительно отстаѐт от мировых стандартов. Перспективы отрасли определяются социально - экономическим развитием Таджикистана, объѐмами инвестиций,
темпами роста промышленного производства, перспективами развития жилищного
строительства и уровнем реального дохода населения. К 2010 г. Министерство энергетики и промышленности Таджикистана прогнозировало рост объѐма производства основных видов строительных материалов, изделий и конструкций от 130 до 200%. До
2010 г. предусматривалось значительное увеличение выпуска современных эффективных
и конкурентоспособных видов продукции, а начиная с 2006 г. прогнозировалось
уменьшение доли импорта. Однако, в силу конкретных особенностей сегментов отраслевого рынка, изменений пропорций в экспортных поставках прогноз не оправдался.
Высокая энерго - и материалоѐмкость продукции промышленности строительных
материалов, обусловленная длительным периодом экстенсивного еѐ развития, предполагает необходимость принятия неотложных мер по повышению экономической эффективности работы отрасли, основой которого, по нашему мнению, должна стать инновационная активность предприятий отрасли.
В настоящее время Республика Таджикистан по уровню инновационной активности и развитию инновационной инфраструктуры, а также удельному весу высокотехнологической продукции в структуре производства и экспорта существенно отстает от
экономически развитых стран мира.
По состоянию на текущий момент инновационное развитие промышленности
строительных материалов характеризуется точечными успехами. Для заметного масштабирования успешного опыта по внедрению новых строительных технологий и продукции, а также для обеспечения системности в управлении инновационным развитием
отрасли требуется решение ряда комплексных проблем, из числа которых следует выделить приведенные ниже наиболее критические, с точки зрения постановки задачи активизации перехода отраслей промышленности стройматериалов на инновационный путь
развития. Фрагментарный же характер мероприятий по модернизации производства и
внедрению инновационных материалов и технологий не создает необходимых условий
развития.
167

Институт Азии и Европы №1, (3) 2020
Необходимость активного технико-технологического развития комплекса строительных материалов обусловлена потребностью в решении множества важных социально-экономических проблем.
Это: несбалансированность размещения предприятий и их развитие в территориальном разрезе; изношенность основных фондов; негативное воздействие устаревших
производств: практическое отсутствие роста производительности труда в этой отрасли;
несовершенная инновационная инфраструктура; слабое внедрение опыта инновационных систем зарубежья.
Цели и основные направления модернизации и инновационного развития отечественной экономики определены в национальной Стратегии развития Таджикистана на
период до 2030 г. В основу системного подхода разработки Национальной стратегии
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года положены три базовых
принципа будущего развития: превентивность (снижение уязвимости будущего развития); индустриализация (повышение эффективности использования национальных ресурсов); и инновация (развитие на основе нововведений во всех сферах социальноэкономической жизни страны).
Таджикистан ставит перед собой задачу долгосрочного развития, заключающиеся
в переходе на индустриально-аграрный путь развития, с обеспечением высокого рост
уровня благосостояния населения. Единственным возможным способом достижения
этих целей является переход экономики на инновационную социально - ориентированную модель развития.
Для заметной индукции успешного опыта по внедрению новых строительных технологий и продукции, а также для обеспечения системности в управлении инновационным развитием отрасли требуется решение ряда комплексных проблем, с точки зрения
постановки задач, перехода отрасли промстройматериалов на инновационный путь
развития.
Необходимость активного перехода на научно-технический путь развития комплекса строительных материалов, диктуется требованием решения множества важных
социально-экономических проблем, включая такие, как: недостаточный уровень обеспеченности строительства местными строительными материалами; потребность в безотлагательной модернизации изношенных основных фондов; негативное воздействие
устаревших производств на экологическую среду; несбалансированное размещения
предприятий и их развитие в региональном разрезе; практическое отсутствие кадрового
потенциала; низкая производительность труда, а следовательно и финансовое обеспечение.
Постоянно растущие требования к качеству строительства, удлинению жизненного
цикла объектов капитального строительства, их безопасности, диктуют потребность в
улучшении прочностных и эксплуатационных характеристик строительных материалов,
изделий и конструкций при условии снижения массы конструкций.
Инновационное развитие промышленности строительных материалов и конструкций сдерживается практически полным отсутствием отечественной базы машиностроения, ориентированной на стройиндустрию. Окончательно сформировалась тенденция
последних лет - замещение оборудования «выбывающих» производственных мощностей
продукцией зарубежных производителей, что отрицательно сказывается на себестоимости строительных материалов и конечной строительной продукции.
Ощутимым препятствием для полноценного инновационного развития отрасли
является несовершенство законодательства, в том числе в части саморегулирования
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строительной отрасли, нормативно-технического регулирования, разрешительной деятельности, экспертизы проектной документации, кадрового обеспечения и развития
научного потенциала.
Существующие проекты по размещению предприятий в региональном разрезе, отсутствие полноценной и научно обоснованной стратегии развития ряда ключевых предприятий отрасли, не позволяют обеспечить необходимый уровень планирования развития сегментов промышленности строительных материалов, строительства инфраструктурных объектов, промышленное и жилищное строительство.
Продолжает оставаться острой проблема дефицита профессиональных кадров отрасли, сопровождающаяся снижением качества профессионального образования и значительным сокращением числа высокопрофессиональных преподавательских кадров на
всех уровнях образования, включая высшее профессиональное. В 2018г. Высшими учебными заведения страны не выпущено ни одного специалиста для предприятий ПСМ.
Финансово-инвестиционный климат в строительной отрасти, не обладает динамикой повышения привлекательности. Механизмы налогового регулирования не стимулируют развитие долгосрочного кредитования, в связи с чем, ощущается недостаточность доступных инструментов долгосрочного кредитования промышленного производства, сохраняются высокие ставки по банковским кредитам.
Указанный комплекс проблем требует в промышленно- строительном комплексе
существенной перестройки и выбора стратегического вектора развития, основанного на
инновационном компоненте.
При переходе к мобилизационному, но при этом инновационному и социально
ориентированному вектору развития отрасли требуется:
- определение стратегических вызовов и драйверов для инновационного развития
отрасли;
-создание условий для повышения темпов и качества строительства, снижения совокупных издержек;
-повышения конкурентоспособности отечественной строительной индустрии, в
том числе через проведение модернизации промышленности строительных материалов
и изделий;
-усиления инновационной, социальной и экологической направленности развития
строительной отрасли;
- создание условий стимулирования спроса на инновации в строительной отрасли.
Сложившаяся ситуация предопределяет необходимость в разработке и принятии
стратегических документов, определяющих инновационное развитие, место и роль промышленно- строительной отрасли в экономике Таджикистана и устанавливающих основные направления государственной политики в этой сфере на ближайшую и долгосрочную перспективу.
В качестве исходных данных для оценки промышленности строительных материалов, необходимы показатели инвестиционной деятельности (объемы и структура инвестиций в основные фонды, объемы работ, выполненных по виду деятельности «выпуск
строительных материалов», объемы и структура вводимых основных фондов, их износ и
выбытие. В расчетах предусмотреть общий объем выпуска строительных материалов на
1 кв. метр объектов строительства производственно-социального назначения.
При рассмотрении отрасли промышленности строительных материалов и конструкций в Стратегии предусмотреть только основные (базовые) строительные материалы, изделия и конструкции, от наличия которых в первую очередь зависит возмож169
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ность реализации целевых показателей по объѐмам строительства, которые являются
драйвером увеличения основных показателей, в том числе в сфере жилищного строительства. Часть основных (базовых) строительных материалов, изделий и конструкции
используется в дальнейшем для производства других строительных деталей и конструкций более высокой степени переработки.
Актуальность оценки деятельности обусловлена необходимостью инновационного
развития одного из основных секторов строительной отрасли – промышленности строительных материалов и индустриального домостроения республики в целях обеспечения
соответствия объемов производства, качества и ассортимента продукции предприятий
отрасли спросу на внутреннем рынке, а также необходимостью решения таких системных проблем структурного характера, как:
-технологическое отставание промышленности строительных материалов от аналогичного производства в странах мира;
-физическая изношенность основных производственных фондов предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения;
-низкая конкурентоспособность таджикской строительной продукции, выпускаемой с использованием энергоемких технологий на устаревшем энергозатратном оборудовании;
-недостаточная инновационная активность государственных и коммерческих
структур.
Кроме того, Стратегия должна опирается на результаты всесторонней оценки текущего состояния строительной отрасли, инновационного потенциала и долгосрочного
научно-технологического прогноза. Положения Стратегии должны учитываться при
разработке концепций и программ социально-экономического развития субъектов Таджикистана в части рассмотрения вопросов удовлетворения потребностей населения,
бизнеса, государства в современных, безопасных, экологичных и энергоэффективных
продуктах (от строительного материала до готового объекта) строительной отрасли.
Реальным способом достижения этих целей является переход промышленно строительной отрасли на инновационную модель развития, сохраняя социальный вектор, направленный на решение основной задачи по обеспечению доступным и комфортным жильѐм граждан страны, формированию благоприятной и комфортной среды
жизнедеятельности.
Уровень инновационного развития промышленности стройматериалов, определяется эффективностью системы еѐ управления, надзора, контроля и ценообразования,
экологической и технической безопасностью, обеспеченностью и развитием кадрового
потенциала, производительностью труда в отрасли, эффективностью использования
сырья при производстве строительных материалов, изделий, конструкций , возможностью использования отходов других отраслей промышленности для создания новых или
улучшения существующих стройматериалов.
Текущие экономические и мировые политические вызовы 2014 года осложнили реализацию поставленных целей, привели к сокращению расходов частного бизнеса на
инновации в сфере строительной отрасли и определили тенденцию к замедлению еѐ инновационного развития.
Тем не менее сложная экономическая ситуация в краткосрочной перспективе не
означает необходимости пересмотра целей долгосрочного развития, а обусловливает
повышение требований к темпу и качеству развития строительной отрасли как на краткосрочную так и на долгосрочную перспективу.
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Задачи ускорения перехода промышленно- строительной отрасли на инновационный путь развития придется решать в условиях увеличения внешних и внутренних вызовов, которые требуют большей интенсификации усилий по решению накопленных в
строительной отрасли проблем.
Ключевыми из внешних вызовов в части инновационного развития строительной
отрасли являются:
Общее ускорение технологического развития экономики, в том числе в производстве строительных материалов и конструкций. Реальными конкурентами в сфере строительства становятся не только страны - лидеры по инновациям в строительстве, но и соседи – страны Центральной Азии. Технологическая революция в ресурсосбережении,
развитии энергоэффективных, экологичных технологий производства строительных
материалов резко повышает востребованность инновационного развития строительной
отрасли и внедрения новых инновационных технологических решений в повседневную
практику;
-дополнительные сложности в плане развития и повышения объемов производства
строительных материалов возникают в связи с тем, что такие базовые отрасли сектора
национальной экономики, как электроэнергетика, цветная металлургия горнодобывающая промышленность, могут существенно повлиять на объемы реализации инвестиционно-строительных проектов в условиях текущих экономических вызовов. При этом
перспективы улучшения ситуации в этих секторах, связаны в значительной степени с их
целенаправленной модернизацией при поддержке государства;
-усиление конкурентной борьбы за высококвалифицированную рабочую силу и
инвестиции, привлекающие в проекты новые технологии и компетенции, инновационные материалы и конструктивные решения, то есть за факторы, определяющие конкурентоспособность, инновационность и эффективность развития строительной отрасли;
-на сегодняшний день низкая инновационная эффективность строительной индустрии Таджикистана означает увеличение оттока из отрасли конкурентоспособных кадров, технологий, идей и капитала, создает дополнительные риски выполнения намеченных планов социально-экономического развития;
-экономические и политические риски, необходимость модернизации и развития, а
также проблемы в области обеспечения эффективного управления и развития предпринимательской активности – глобальные вызовы, с которыми сталкивается не только отрасль промышленно-строительных материалов, но и экономика в целом.
Указанные вызовы диктуют необходимость опережающего инновационного развития производства строительных материалов.
Таким образом, общей проблемой в сфере строительства, на решение которой
должна быть направлена Стратегия, является нарастание научно-технической и технологической самостоятельности Таджикистана и снижения потребления поставок импортных технологий и оборудования, готовых материалов, повшения уровня обеспеченности страны качественными отечественными стройматериалами.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТАДЖИКИСТАНА
В статье, на основе анализа экономических показателей, освещены основные параметры стратегии инновационного развития промышленности строительных материалов. Приводятся факторы, тормозящие развитие отрасли. Определены пути оптимального стратегические направления перспектив развития комплекса.
Ключевые слова: промышленности строительных материалов, стратегия, инновация, Таджикистан, производство.
Информация об авторе: Абдухаликов У. А., Давлатова С., научные сотрудники
Институт экономики и демографии НАНТ.
САМТҲОИ СТРАТЕГИИ ДУРНАМОИ РУШДИ КОМПЛЕКСИ САНОАТИ
МАВОДИ СОХТМОН ДАР ТОҶИКИСТОН
Дар асоси нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, мақола параметрҳои асосии стратегияи
рушди инноватсионии саноати масолеҳи сохтмони равшани медиҳад. Хамзамон
омилҳое, ки ба рушди саноат монеъ мешаванд, нишон дода шудаанд Роҳҳои самтҳои
оптималии стратегии дурнамои рушди комплекс муайян карда шудаанд.
Калидвожахо: комплекси сохтмон, саноати маводи сохтмон, стратегияи рушди,
инноватсия, Тоҷикистон, истеҳсолот.
Маълумот дар бораи муаллифон: Абдухаликов У.А., Давлатова С., ходимони
илмии Институти иқтисод ва демографияи АМИТ.
THE STRATEGIC DIRECTION OF THE DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE
COMPLEX OF BUILDING MATERIALS INDUSTRY OF TAJIKISTAN
Based on the analysis of economic indicators, the article highlights the main parameters
of the strategy for innovative development of the building materials industry. The factors inhibiting the development of the industry are given. The ways of optimal strategic directions of
the development prospects of the complex are determined.
Key words: building materials industry, strategy, innovation, Tajikistan, manufacturing.
Abdukhalikov U.A. Davlatova G., Researchers of the Economic Institute and Demography of the National Academy of Sciences of Tajikistan.
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ЗАБОН, АДАБИЁТ ВА ФАРҲАНГ
КАЛИМАСОЗИИ ИСМ БА ВОСИТАИ ПЕШВАНДИ ҲАМ – ДАР ҒАЗАЛИЁТИ
ҲОФИЗ
Пудинаев Умед,
ходими илмии
Институти омӯзиши масъалаҳои
давлатҳои Осиѐ ва Аврупои
АМИТ
Вожасозӣ яке аз воситаҳои асосии ғанӣ сохтани таркиби луғавии забон мебошад.
Бо ин усул таркиби луғавӣ бо вожаҳои нав такмил гардида, инкишоф меѐбад.
Аксарияти вожаву истилоҳот дар натиҷаи навигариву рӯйдодҳои нави сиѐсӣ, иҷтимоӣ,
илмӣ, фарҳангӣ ва пешрафту тараққиѐти илму фан ба миѐн меоянд.
Пешванд ҳиссаи калимаест, ки пеш аз реша меояд ва дар забони адабии ҳозираи
тоҷик танҳо як пешванди исмсози ҳам- вуҷуд дорад: ҳамроҳӣ, ҳамсоя, ҳамдиѐр, ҳамшаҳр
ва ғ.
Пешванди ҳам- аз исм исмҳое месозад, ки ҳамроҳӣ, ҳамшарикӣ ва муносибати
дутарафаи шахс ва предметро мефаҳмонанд [2, с. 119].
Пешванди ham- (< форсии миѐна ham < форсии бостон ham-). Ин пешванд аслан
маънии ҳамроҳию мушорикату робитаи тарафайнро ифода мекунад: ham-rang (DM, 37),
ham-cand (Tafium, 10 ؛Hidaya, 210,433), ham -sirist (Tafhim, 500), ham-sitez (DM, 23), hamvazn (Abrdya, 132) [4, с. 96],
Бояд гуфт, ки ба ѓайр аз пешванди исмсози њам- боз пешвандњои сифатсоз, зарфсоз
ва як ќисми пешвандњои феъл (дар-, бар-, фур-, во-, боз-) низ калимасоз мебошанд. Онњо
аз як вожа калимаи дигар месозанд: ваќт- барваќт, бар-бардавом, бар-барќарор,
баръакс ва ѓ.
Дар даврони ќадим пешвандњои о, пай-, под-, фар-, на- ва ѓ. мавриди истеъмол
қарор доштанд. Дар ин хусус забоншиноси маъруф Рустамов Ш. чунин қайд кардааст:
«Пешвандњои дигари қадимї бо асосњо як шуда рафтаанд ва њоло њамчун пешванди
алоњида аз асосҳояшон људо карда намешаванд. Чунончи, дар калимаи овоз о-, пайкар
пай-, (аз pati-и ќадима), подшоњ под- (аз pati- намуна на- (а форсии ќадимии ni- фармон
фар- (аз форсии ќадими fra-) аслан пешванд бошанд њам, бо асосашон як шудаанд ва
пешванду асос дар якљоягї дар забони адабии њозираи тољик калимаи содда башумор
мераванд» [6, с. 124].
Пешванди њам - дар калимасозї доираи истифодаи васеъ дорад ва дар «Хамса»-и
Низомии Ганљавї бо пешванди њам- 64 калима сохта шудааст [5, с. 77].
Дар «Гулистон»-и Саъдї бошад бо пешванди њам - 8 калима сохта шудааст, ки
инњоянд: њамсоя, њамроњ, њамќадам, њаминон, њамнишин, њамнишаст, њамхоба [7, с. 306].
Муњаќќиќи љавон Амлоев А. зимни тањќиќи таълифи рисолаи илмии худ дар насри
бадеии Фазлиддин Муҳаммадиев 36 калимаро, ки бо пешванди њам- сохта шудаанд,
мавриди тањќиќ карор додааст, ки гувоњи серистеъмол будани пешванди њам- дар насри
адабии ин нависанда мебошад [1, с. 10].
Њофизи Шерозї низ дар ѓазалиѐти худ аз пешванди њам- зиѐд истифода кардааст,
ки теъдоди инњо 21 вожа ба назар мерасад: њамдастон, њамрох, њамрањ, њамра, њамко173
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рон, њамвора, њамроз, њамзону, њамдам, њамдарс, њамхон, њамнишинон, њамсоя, њамрањї,
ҳамвисоқ, хамдард, њамсуҳбат, њамнафас, њамъинон, њамвисоќї, њамсарї.
Дар робита ба калимањое, ки бо пешванди њам- дар ѓазалиѐти Њофиз сохта шудаанд, дар зер мисол хоњем овард.
Вожаи њамдастон дар ѓазалиѐти Њофиз ду маротиба истифода шудааст:
Дар хароботи муѓон мо низ њамдастон шавем,
К-ин чунин рафтаст дар ањди азал таќдири мо [10, с. 10].
Вожаи њамдастон гунаи дигари њамдостон аст ва дар фарњанг ба маънои њамкор,
њамаќида, шарик, улфат омадааст [9, с. 486].
Вожаи њамкор низ мавриди истифодаи шоир ќарор гирифтааст.
Њадиси муддаиѐну хаѐли њамкорон,
Њамон њикояти зардўзу бўрѐбоф аст [10, с. 30].
То ганљи ѓамат дар дили вайрона муќим аст,
Њамвора маро кўи харобот маќом аст [10, с. 31].
Асли вожаи њамвора тољикӣ буда, аз пешванди њам- ва таркиби вора, ки љузъи
пасини калимаҳои мураккаб ба маъноҳои монанд ва назир (сангвора, моњвора), муносиб
шоиста (гўшвора, пуштвора) доранда ва њомил (бодвора, номвора) ва дар фарњанг ба
маънои ҳамеша, пайваста, пай дар пай, доим меояд [2, с. 485].
Эй ѓоиб аз назар, ки шудї њамнишини дил,
Мегўямат дуъову сано мефиристамат [10, с. 55].
Дар баъзе байтњои шоир бо пешванди њам- ду калима дар як байт сохта шудааст:
Сиѐње накбахт аст он, ки доим,
Бувад њамрозу њамзонуи фаррух [10, с. 61].
Њар он, к- ў хотири маљмў ѐри нозанин дорад,
Саодат њамдами ў гашту давлат њамнишин дорад [10, с. 73].
Корам бад-он расид, ки њамрози худ кунам,
Њар шом барќи ломеу њар бомдод бод [10, с. 62].
Аз адолат набувад дур, гараш пурсад њол,
Подшоње, ки ба њамсоя гадое дорад [10, с. 74].
Сорбон, бори ман афтод, Худоро мададе,
Ки умеди карамам њамрањи ин мањмил кард [10, с. 80].
Бишўї авроќ агар њамдарси моӣ,
Ки илми ишќ дар дафтар набошад [10, с. 97],
Холиѐ хонабарандози дилу дини ман аст,
То дар оѓўши кї мехуспаду њамхони кист? [10, с. 43].
Аз суханчинон малолатњо падид омад, вале
Гар миѐни њамнишинон носазое рафт, рафт [10, с. 51].
Гоње исм дар эљодиѐти шоир бо пешванди њам- омада, пасванди -ї мепазирад ва
маънои ќаблиро медиҳад.
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Њамеравем ба Шероз бо инояти бахт,
Зињї рафиќ, ки бахтам ба ҳамраҳї овард [10, с. 86].
Эй муаббир, муждае фармо, ки дўшам офтоб,
Дар шакархоби сабўњї њамвисоќ афтода буд [10, с. 126].
Љои дигар бо вожаи њамвисоќ пасванди -ї васл гардидааст:
Масењои муљаррадро бирозад,
Ки бо хуршед созад њамвисоќї [10, с. 272].
Дар фарњанг маънои вожаи висоќ 1. банд, ќайд, ресмон. 2. хона, манзил омадааст
[8, с. 277].
Диле њамдарду ѐре маслињатбин,
Ки истизњори њар ањди диле буд [10, с. 129].
Аз исми конкретии роњ ва суњбат исми шахси њамроњ, њамсуњбат сохтааст:
Бо сабо њамроњ бифрист аз рухат гулдастае.
Бў, ки бўе бишнавем аз хоки бустони шумо [10, с. 11].
Љои дигар вожаи њамроњ ба шакли њамрањ омадааст:
Хаѐли рўи ту дар њар тариќ њамрањи мост,
Насими мўи ту пайванди љони огањи мост [10, с. 18].
Ману њамсуњбатии ањли риѐ? Дурам бод!
Аз гаронони љањон ратли гарон моро бас! [10, с. 158].
Куҷост њамнафасе, то ба шарњ арза дињам,
Ки дил чї мекашад аз рўзгори њиљронаш? [10, с. 165].
Љои дигар вожаи њамнафас дар як рубоии шоир омадааст, ки комилан маънои
њамнафасро додааст:
Ин гул зи бари њамнафасе меояд,
Шодї ба дилам аз ў басе меояд.
Пайваста аз он рўй кунам њамдамияш,
К-аз ранги ваям бўи касе меояд [10, с. 336].

Агарчи дар талабат њамъинони боди шамолам,
Ба гарди сарви хиромони ќоматат нарасидам [10, с. 192].
Он кист, к-ў ба мулк кунад бо ту њамсарї
Аз Миср то ба Руму зи Чин то ба Қайравон [10, с. 304].
Аз мисолњои овардашуда маълум мегардад, ки Њофиз аз пешванди исмсози њамкалимањои маънодоре сохтаву дар эҷодиѐташ истифода намудааст. Аз ин бармеояд, ки
пешванди исмсози њам- дар эљодиѐти шоирони гузашта, чї дар ашъор ва чї дар насру
китобњои илмї доираи истифодаи васеъ доштааст.
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КАЛИМАСОЗИИ ИСМ БАВОСИТАИ ПЕШВАНДИ ҲАМ- ДАР ЭҶОДИЁТИ
ҲОФИЗИ ШЕРОЗӢ
Дар мақола таъкид шудааст, ки пешванди калимасози ҳам- дар калимасозӣ маънии
ҳамроҳию мушорикати тарафайнро ифода мекунад. Муаллиф дар намунаи эҷодиѐти
Ҳофизи Шерозӣ кӯшидааст, ки калимаҳоеро, ки бо пешванди ҳам- сохта шудаанд, аз
назари сохтору маъно тавзеҳ бидиҳад
Калидвожаҳо: таърихи забони тоҷикӣ, пешванд, калимасозӣ, вожаҳои калимасоз,
касб ва пешвандҳои исмсоз.
Маълумот дар бораи муаллиф, Пудинаев Умед, ходими илмии Институти омӯзиши
масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва Аврупои АМИТ, Тел: 918.59. 60. 76, E-mail:
umed2017@inbox.ru.
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРЕФФИКСА ҲАМ - В ГАЗЕЛЯХ
ХАФИЗА ШЕРАЗИ
В статье анализируются словообразовательные возможности преффикса ҳам- в оброзавание производных слов, означающие сопутствие, (сотрудничество) взаимодействие, корпоратив.
Автор на примере газелей Хафиза Шерози старается доказать возможность данных преффиксов
в создании новых терминов на базе исконно-таджикских слов, а не путем заимствования,
кальки.
Ключевые слова: история таджикского языка, преффикс, словообразование, производные
слова, профессия, образующие существительные.
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WOXD FORMATION WITH THE PREFIX HAM – IN HOFIZ SHEROZIS POETRY
The thesis analyzes the possibility of word combinations of prefix in the formation of derivativies ham- which means the name of the collaboration (cooperation), interaction and
corporate. In addition the author tried to provide evident the capabilities of this suffix in
creation of new terms on the basis of original Tajik words in the examples of Hafiz's gazeles,
and not by borrowing and tracing paper copies.
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МАВЗЎЪ ВА МУЊТАВОИ РУБОИЁТИ САЊОБИИ АСТАРОБОДЇ
Баѐнов М.Б.,
Институти забон ва адабиѐти
ба номи Абўабдуллоњи Рўдакии
АМИТ,
аспирант
Сањобї дар таърихи адабиѐти форсии тољикї шоире шинохта шудааст, ки нисбат
ба дигар шоирон рубоиѐти бештар сурудааст. То замони мо аз ў 6 255 рубої омада
расидааст [5]. Дар рубоиѐти шоир, ки ба самтњои гуногуни зиндагї бахшида шудаанд,
кас зуњуроти рангини воќеањои рўзгорро равшан мебинад ва њис мекунад. Аслан дар
њар як рубої гардиши амиќи тахайюлот ѐ муњимтарин лањзаи њаѐти шоир, аз ќабили
ишќ, муњаббат, дарду ранљ, беадолатї, њасби њоли шоир ва ѓайра, инъикос меѐбад. Аз
ин рў, рубоиѐти Сањобї пањлуњои гуногуни њаѐти одамонро дар бар мегиранд.
Алалхусус, онњо мавзўъњои фалсафї, иљтимої, ишќї ва пандуахлоќиро фаро гирифта,
ќањрамони лирикии шоир њамеша дар њаракату љустуљў буда, мардумро ба некию
накукорї, дўстию рафоќат, ростиву сидќ, ќаноату фурўтанї, покиву иффат ва дигар
хислатњои њамидаи инсонї њидоят мекунанд. Бояд махсус ќайд кард, ки аксари
рубоиѐти шоир мазмуну муњтавои ирфонию фалсафї ва ахлоќї доранд. Њ. Њасанпур
доир ба мавзўъ ва муњтавои рубоиѐти шоир менависад: «Ончи ба унвони асл дар
рубоиѐти Сањобї матрањ аст, љанбаи муњтаво ва андешаи њоким бар он аст, ки бахши
умдаи онро тафаккуроти ирфонї дар бар мегирад ва матолибу мазомини ахлоќї,
фалсафї ва динї аз дигар андешањое њастанд, ки бар рубоиѐти ў партав афкандаанд» [9,
с. 55].
Асоси адабиѐти классикї ва муосири тољикиро мавзўи ишќ ташкил мекунад. Аз ин
рў, дар рубоиѐти шоир мавзўи ишќ бештар ба мушоњида мерасад. Шоир нисбат ба
дигар мавзўъњо ба мавзўи ишќ бештар таваљљуњ зоњир кардааст, ки албатта, аз шоири
ошиќу ориф будани Сањобї сарчашма мегирад ва хабар медињад. Сањобї ѓазал низ
гуфтааст, аммо бо рубоиѐти љаззобу шўрангез ва орифонаву ошиќонааш шуњратѐр
гардидааст. Ин нуктаро гуфтори шоири бузург Соиби Табрезї, ки дар маќтаъи як
ѓазалаш омадааст, тасдиќ ва таъйид менамояд:
Ѓазалгўї ба Соиб хатм шуд аз нуктапардозон,
Рубої гар мусаллам шуд зи мавзунон Сањобиро [7, с. 164].
Тавре ки мебинем, ин бузургвори олами шеър барњаќ, бидуни шакку шубња,
мањорати баланди худро дар ѓазал таъкид мекунад, аммо чирадастии Саҳобиро дар
рубої медонад, ки ин нукта далели шуњрат ва маъруфияти Саҳобї ва рубоиѐташ дар
олами шеъру шоирї мебошад. Худи шоир низ дар мавриди рубоисароияш ишорањо
дорад. Чунончи:
Њаќ дод љавоби њар суоле бекост,
З-он пеш, ки буд расми њар доде хост.
З-ин ѐд дињад рубоии ман, ки дар ў
Байти охир зи байти аввал пайдост [5, с. 111 б].
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Сањобї дар рубоиѐташ ба њама мавзўъњо аз даричаи ишќ назар мекунад. Дар
рубоии дигар масъалаи ишќ матрањ шудааст. Шоир ишќро таъриф мекунад, ки инсонро
аз ќаламрави хирад то ба ќаламрави љунун мебарад, зеро ба ќавли ў:
Ишќ аз ками хеш дар фузун омадан аст,
Аз кўйи хирад сўйи љунун омадан аст.
Пироњани тан дар бари љон чок задан,
Аз љомаи таќлид бурун омадан аст [6, с. 549].
Ва:
Ишќ омаду роњу расми ў вайронист,
Хайлу њашамаш зи олами рўњонист.
Мулки дили мо ба зарби шамшер гирифт,
Ин таблу алам аломати султонист [6, с. 548].
Рубоиѐти Сањобї на фаќат мутааллиќ ба ишќи ирфониянд, балки дар онњо ишќи
заминї низ матрањ шудааст. Масалан, рубоии зер аз љињати маъно ва сохту таркибњо
бештар мутааллиќ ба ишќи заминист:
Шўхе, ки назар ба рўйи њамчун мањи ўст,
Ў дафтари њусну љони ман огањи ўст.
Њар љо, ки равад, дилам аз ў нест људо,
Монанди гуле, ки ѓунчае њамрањи ўст [6, с. 554].
Шоир аз ишќу ошиќии худ ќаноатманд аст. Ба андешаи ў ишќ њамдаму њамроз ва
аз ѓаму андўњ рањонандаи ўст:
Гар ѐд на з-он узор мекардам ман,
Чун сабр аз он нигор мекардам ман?
Гар фикру хаѐли ў намешуд ѐрам,
Дар гўшаи ѓам чї кор мекардам ман? [6, с. 590].
Масъалаи некию накукорї низ дар ашъори шоир бисѐр ба мушоњида мерасад.
Шоир ба хонанда таъкид менамояд, ки њамеша пайи некию накукорї бояд буд ва барои
манфиати љомеа ва мардум талош бояд кард.
Њар љо, ки фитодаест, рофеъ мебош,
Њар сў, ки фитандаест, дофеъ мебош.
Гар умри дароз хоњию аљри азим,
Дар халќ музир мабошу нофеъ мебош [6, с. 580].
Шоир дар тамоми навиштањояш, аз љумла, дар рубоиѐти пуршўри худ ростиву
росткорї, аз кина дур буданро тарѓиб намуда, дар зиндагї ва њатто дар ишќу ошиќї
низ онро шарти асосї мешуморад:
Эй ишќи ту дар синаи бекинаи мо
В-эй дарду ѓами ту бори деринаи мо.
Љуз доѓи ту, ки тамоми оламро сўхт,
Чизи дигаре намонд дар синаи мо [11, с. 101].
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Сањобї дар мавриди суханчинию айбљўйї бо Саъдии Шерозї њамфикр аст. Дар
рубоии зер андешаи Саъдї «Њар кї айби дигарон пеши ту оварду шумурд, Бегумон айби
ту пеши дигарон хоњад бурд» бо шаклу услуби дигар баѐн гардида, шоир суханчиниро
мазаммат карда, таъкид менамояд, ки одамоне, ки аз айбу њунари каси дигар њарф
мезананд, онњоро бояд шинохт, зеро эшон ањволи худро мегўянд ва сирату сурати худро
менамоѐнанд:
Чун мард аз ину он хабар мегўяд,
Њар чиз, ки аз айбу њунар, мегўяд.
Дарѐб, ки он сурати ањволи вай аст,
Њарчанд, ки аз љойи дигар мегўяд [6, с. 571].
Дар рубоиѐти шоир ба масоили худшиносї, худошиносї ва сулњу вањдат бисѐр
дучор меоем:
Аз Њаќ эњсон бар ањли њаќ меояд,
Њар лутф ба љамъи муттафаќ меояд.
З-ин гуна, ки рањм мустањиќ мехоњад,
Рањмам бари ѓайри мустањаќ меояд [11, с. 98].
Зимнан бояд гуфт, ки рубоиѐти Сањобї асрњо ќабл суруда шуда бошанд њам, имрўз
низ ањаммияти маънавї-эстетикии худро гум накардаанд, зеро инсонњоро пайи некию
накукорї, вањдату худшиносї ва дурї љустан аз њама гуна ихтилофоту таассуботи
динию мазњабї њидоят мекунанд. Бењуда нест, ки Мир Таќиюддин Муњаммадњусайни
Кошї, соњиби тазкираи «Хулосат-ул-ашъор ва зубдат-ул-афкор» рубоии зерини
Сањобиро ба девоне баробар кардааст:
Марди мухтор агарчи номуъмин нест,
Модом, ки музтар нашавад, муќин нест.
Тарки њама кардем дар ин дори ѓурур,
Илло он кас, ки тарки ў мумкин нест [6, с. 19].
Аввалин тањќиќоти илмї доир ба рубої ба ќалами шарќшиноси рус В.А.
Жуковский «Омар Хайям и странствующие четверостишия» тааллуќ дорад. Ин
тањќиќоти љиддї бевосита ба тањќиќи рубої чун жанри мустаќил бахшида шуда, соли
1897 дар Санкт-Петербург дар маљмўаи «Ал-Музаффария» ба табъ расидааст [1, с. 327].
Муњаќќиќ бори нахуст дар ин асар табиати сайѐрї ва аз девон ба девони дигар интиќол
ѐфтани рубоиро чун яке аз хусусиятњои асосии жанрии рубої муайян кардааст.
Њамзамон, вай нахустин бор истилоњи «рубоиѐти сайѐр»-ро ба адабиѐтшиносї ворид
кардааст. Баъдан доир ба рубої ва «рубоиѐти сайѐр» муњаќќиќон А. Кристенсен, В.
Розен, Г. Ремпис, Муњаммадалии Фурўѓї, Сируси Шамисо ва дигарон тањќиќот анљом
додаанд. Муњаќќиќи тољик Б. Маќсудов доир ба «рубоиѐти сайѐр» андешаронї карда,
ташхис кардани онњоро амри муњол медонад. Аслан дар таърихи шеъри форсии тољикї
навъи рубоиро ба иллати кўчакиву хотирмонї ва аксаран бидуни зикри тахаллус
омаданаш, котибону нусхабардорон ба сайр андохтаанд. Рубоиѐти бисѐреро метавон
дарѐфт, ки дар шумули рубоињои Абўсаиди Абулхайр, Бобо Афзалуддини Кошонї,
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Умари Хайѐм, шайх Аттор ва дигарон муштараканд ва њоло гўяндаи аслии онњоро
ташхис додан амри муњол аст [3, с. 265].
Дар мавриди он ки оѐ рубоиѐти Саҳобиро ба Умари Хайѐм нисбат додаанд ѐ
баръакс, бояд дар асоси дастхатњо ва соли китобати онњо пажўҳиш намуд, вале ба
назари мо, дар рубоиѐти ин ду шоири бузурги классик омезиш вуљуд дорад, зеро дар
баъзе мавридњо андешаронї ва тарзи баѐни онҳо хеле ба ҳам монанд аст. Дар ин хусус
Сируси Шамисо бо такя ба «Тарабхона»-и Њумої ишораи љолибе дорад: «Рубоиѐти
Сањобї ба тарзу услуби рубоиѐти Њаким Умари Хайѐм мебошанд. Ба ин љињат љамъе аз
маљмўанависони мутааххир ба иштибоњ афтода ва ќисме аз гуфтањои ўро ба Хайѐм
нисбат додаанд» [10, с. 108]. Тибќи тањќиќоти Сируси Шамисо чанд рубоии Ањлии
Шерозї ва Сањобии Астарободї ба номи Хайѐм шуњрат ѐфтаанд [10, с. 194]. Баъзе
рубоиѐти Саҳобиро ҳатто дар миѐни рубоиѐти Абўсаиди Абўлхайр, Бобо Афзалуддини
Кошонї низ дучор шудан мумкин аст. Масалан, рубоии зер њам дар «Девони ѓазалиѐт»и Сањобї ва њам дар «Девони ашъор»-и Ибни Ямин бо каме тағйирот дар мисраи якум,
сеюм ва чорум сабт гаштааст:
Аз девони Саҳобї:
Як лаҳза чароғи орзуҳо пуф кун,
Қатъи назар аз љамоли ҳар Юсуф кун.
З-ин шаҳд як ангушт ба коми ту кашам,
Дар лаззат агар маҳв нагардї, туф кун [6, с. 592].
Аз девони Ибни Ямин:
Якчанд чароғи орзуҳо пуф кун,
Қатъи назар аз љамоли ҳар Юсуф кун.
З-ин шаҳд як ангушт ба комат даркаш,
Аз лаззат агар маҳв нагардї, туф кун [2, с. 697].
Саид Нафисї рубоии зайлро, ки дар китоби «Рубоиѐти Бобо Афзали Кошонї»
мављуд аст, мансуб ба Умари Хайѐм, Шоњ Санљони Хофї ва Сањобии Астарободї
медонад:
Хоњї, ки туро рутбаи аброр расад,
Мапсанд, ки касро зи ту озор расад.
Аз марг маяндешу ѓами ризќ махўр,
К-ин њар ду ба ваќти хеш ночор расад [4, с. 130].
Бояд тазаккур дод, ки мансуб донистани баъзе «рубоиѐти сайѐр» ба Сањобї аз
љониби муњаќќиќон, аз рубоисарои машњур будани ў шањодат медињад.
Акбари Беҳдорванд, ки ба кўшиши ў девони шоир аз чоп баромадааст, баҳои
тазкиранависонро нисбат ба Саҳобї ситоишї медонад, вале ба ҳар ҳол, шоироне мисли
Соиби Табрезї ва Муҳаммад Иқбол ҳунари баланди рубоисароии ўро таъкид кардаанд.
Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки Саҳобї дар замони худ, яъне, охирҳои асри XVI ва
аввалҳои қарни XVII, ҳамчун рубоисаро машҳур будааст. Аз мутолиаи рубоиѐти
Саҳобї маълум мешавад, ки аз љиҳати нигориш ва ҳунари шоирї рубоиѐти ў аз Хайѐм
бартарї надошта бошанд ҳам, дар зоти худ аз онҳо кам нестанд:
Аз Саҳобї:
Май нўш, ки маслиҳат дар ин аст туро,
Май васвасашўи куфру дин аст туро.
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Аз ҳушѐрї ҳама гумон мехезад,
Мастист, ки сар ба сар яќин аст туро [6, с. 541].
Аз Хайѐм:
Моему маю мутрибу ин кунљи хароб,
Љону дилу љому љома пур дурди шароб.
Фориғ зи умеди раҳмату бими азоб,
Озод зи хоку боду аз оташу об [8, с. 31].
Ба далели наздикии сабки ў бо Хайѐм аксари рубоиѐти ўро метавон аз љињати
муњтаво фалсафї мањсуб намуд.
Нусхањои зиѐди рубоиѐти Сањобї дар китобхонањои муътабари дунѐ мањфузанд.
Аз љумла, дар китобхонањои Покистон, Њиндустон, Эрон ва осорхонањои Британия
шумораи зиѐди онњо нигањдорї мешаванд. Љустуљўњо нишон дод, ки мутаассифона, дар
Тољикистон нусхањои ашъори Сањобї мављуд нестанд. Аз ин хотир, љустуљўи мо барои
дарѐфти ашъори ин шоир ва орифи њанўз барои шеърдўстони тољик ноошно идома
дорад. Албатта, мо кўшиш менамоем, то пањлуњои норавшани њаѐт ва эљодиѐти
Сањобиро ҳароина равшан бикунем ва љойгоҳу мақоми ў ва шеърашро дар таърихи
адабиѐти форсии тољикї муайяну мушаххас намоем.
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МАВЗЎЪ ВА МУЊТАВОИ РУБОИЁТИ САЊОБИИ АСТАРОБОДЇ
Дар ин маќола доир ба мавзўъ ва муњтавои рубоиѐти Сањобии Астарободї сухан
меравад. Ба таъкиди муаллиф Сањобї дар таърихи адабиѐти тољик яке аз адибоне
мањсуб мешавад, ки рубоиѐти зиѐд сурудааст. То замони мо аз ў 6 255 њазор рубої
омада расидааст. Рубоиѐти Сањобї пањлуњои гуногуни зиндагиро инъикос мекунад. Дар
рубоиѐти шоир зуњуроти рангини њаѐт, воќеањои рўзгор ба хуби эњсос мешаванд.
Аслан дар њар як рубоии шоир ягон гардиши амиќи тахайюлот ѐ муњиммтарин
лањзаи њаѐти шоир аз ќабили ишќ, муњаббат, дарду ранљ, ноадолатї, њасби њоли шоир,
мавзўъњои фалсафї, иљтимоиї ва панду ахлоќ мушоњида мегардад. Ќањрамони лирикии
шоир хамеша дар њаракату љустуљў буда, мардумро ба некию накукорї, дўстию
рафоќат, ростиву сидќ, ќаноату фурўтанї, покиву иффат барин хислатњои хамидаи
инсонї њидоят мекунанд. Њамзамон, муаллиф дар маќола доир ба «рубоиѐти сайѐр» дар
эљодиѐти Сањобї ва дигар шоирон андешаронї намуда, људо кардани «рубоиѐти
сайѐр»-ро ѓайриимкон медонад.
Ба назари муаллиф дар рубоиѐти Сањобии Астарободї, Умари Хайѐм, Абўсаиди
Абўлхайр, Бобо Афзалуддини Кошонї, Шоњ Санљони Хавофї ва Ибни Ямин омезиш
вуљуд дорад, зеро дар баъзе мавридњо андешаронї ва тарзи баѐни онҳо хеле ба ҳам
монанд буда, њатто ў нишон додааст, ки баъзе рубоиѐте, ки дар девони рубоиѐти
Саҳобї дида мешванд, дар миѐни рубоиѐти шоирони зикршуда низ дучор шудан
мумкин аст.
Калидвожањо: Абўсаид Камолиддин Сањобии Наљафии Астарободї, рубої, ишќ,
ирфон, иљтимоъ, муњтаво, рубоиѐти сайѐр, шоир.
Маълумот дар бораи муаллиф: Баѐнов Маҳмаднаби Бачаҷонович-аспиранти
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ТЕМА И СОДЕРЖАНИИ В ЧЕТВЕРОСТИШИЯХ САХАБИ АСТАРАБАДИ
В данной статье речь идет о теме и содержании четверостиший Сахаби
Астарабади. Автор статьи утверждает, что в истории таджикской литературы Сахаби
считается одним из литератов, который больше всего написавши четверостиший. До
наших дней дошли 6 255 четверостиший поэта. Его четверостишья отражают разные
стороны жизни. В них очень хорошо чувствуются разнообразные жизненные явления и
событья.
В каждом четверостишьи Сахаби наблюдается глубокий смысл или важные
событья жизни самого поэта, такие как любовь, боль и страдания, несправедливость,
жизненные положения, наставления, философические, социальные и нравственные
проблемы. Лирический герой поэта всегда находится в поиске и движении, наставляет
людям такие человечекие качества, как искренность, доброта и дружба, довольство и
смирения, добропорядочность и целомудрие.
На ряду с этим, автор рассматривая «передвижные четверостишия» в творчестве
Сахаби и других поэтов, говорит о невозможностях и их отделения. Автор считает, что
между четверостишиями Сахаби Астарабади, Умара Хайяма, Абусаида Абулхейра,
Баба Афзалиддин Кашани, Шах Санджани Хавафи и Ибн Ямина существует смещение,
потому что в некоторых случаях способы их выражения очень похожи. Автором даже
показано, что некоторые четверостишия, которые встречаются в трудах Сахаби, также
можно увидеть их среди четверостиший вышеуказанных поэтов.
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THE THEME AND CONTENT OF THE RUBOEES QUATRAINS SAHABI
ASTARABADI
In this article we are talking about the topic and the content of the quatrains Sahabi
Astarabadi. The author of the article argues that in the history of Tajik literature, Sahabi is
considered one of the writers who wrote the most ruboees. 6 255 ruboees of the poet have
reached to our time. His quatrains reflect different aspects of life. They are very well felt a
variety of life phenomena and events. In each of the Sahabi quatrains there is a deep meaning
or important events of the poet's life, such as love, pain and suffering, injustice, life situations,
instructions, philosophical, social and moral problems. The lyrical hero of the poet is always
in search and movement, instructs people such human qualities as sincerity, kindness and
friendship, contentment and humility, honesty and chastity. Along with this, the author
considering " travelling quatrain" in the works of Sahabi and other poets, says about the
impossibility and their separation. The author believes that between the quatrains of Sahabi
Astarabadi, ' Umar Khayyam, Abusaid Abulkhayr, Baba Afzaleddin Kashani, Shah Sanjani
Khavafi and Ibn Yamin has a offset, because in some cases, the expressions are very similar.
The author even shows that some ruboees, which are found in the works of Sahabi, you can
also see them among the ruboees of the above poets.
Key words: Abusaid Kamoliddin Sahabi Najafi Astarabadi, quatrains, ruboees, mysticism, society, content, travelling quatrains, poet.
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подготовлено в преддверии 75-летия победы Советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и посвящено этой всемирно-исторической дате. Впервые в таджикской историографии автор предпринимает попытку осветить неисследованную проблему, то есть на ярких примерах показывает вклад и роль органов прокуратуры Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
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«Особенности деятельности прокуратуры Таджикистана по осуществлению общего надзора в
годы Великой Отечественной войны» (стр. 97-233), шести параграфов (стр. 14-233), выводов (стр.
226-233), заключение (стр. 234-258), списка сокращенных слов (стр. 259-261) и списка использованных источников и литературы (стр. 262-350).
Во введения работы автор справедливо отмечает, что «сегодня в независимом государстве
Таджикистан постепенно осуществляется реформа правоохранительных органов, в том числе и
органов прокуратуры, обусловленная, в частности, и тем, что широкие научные и политические
круги активно ведут дискуссии о роли прокуратуры в системе государственной власти и об объеме
властных полномочий, которыми она наделена в условиях суверенной государственности. В
рамках реформирования уточняются задачи и основные направления прокурорской деятельности. Каждое реформирование органов прокуратуры должно проводиться с учетом состояния законности и правопорядка, накопленного исторического опыта, сложившихся традиций, неиспользованных резервов и особенностей на отдельных отраслях и участках прокурорского надзора, потребностей общества в обеспечении эффективного правового регулирования во всех сферах жизнедеятельности».
Далее автор отмечает те мероприятия, которые были проведены в исследуемые годы, т.е.
раскрывает сущность и содержание целых ряд документов, регламентирующих действия сотрудников правоохранительных органов, которые часто отвлекались от своей основной работы. Органы прокуратуры в том числе, наряду с другими правоохранительными структурами обеспечи185
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вали дисциплину и соблюдение правопорядка, мобилизацию потенциала страны для отпора
агрессору, защиту прав семей военнослужащих, инвалидов войны и демобилизованных.
Автор монографического труда на конкретных примерах показывает приобретенный за годы войны прокуратурой Таджикистана колоссальный практический и теоретический опыт. Вместе с тем отражает индувидиальный вклад работников прокуратуры республики в борьбе с захватчиками на фронтах войны и обеспечении правопорядка в тылу.
На страницах работы автор последовательно показывает той специфической обстановки
начала войны, которая требовала оперативное решение ряда задач, в том числе по организации,
эвакуации и перевозке промышленных объектов и народнохозяйственных грузов в восточные регионы, эвакуации населения из прифронтовых районов в тыл страны, мероприятия органов советской власти в отношении семьей фронтовиков, инвалидов Отечественной войны, пенсионеров,
улучшении их материально-бытового и трудового устройства.
В ходе отражения работы показывается автором те обязанности и вопросы, которыми прокуратура не занималась в мирное время, то есть были усилены надзорные функции прокуратуры
в военный период. Это было связано по утверждению автора с некоторыми задачами, то есть,
установление и укрепление законности и правопорядка, борьба с преступлениями, подрывающими обороноспособность страны, которые считались необходимыми условиями стабильного
функционирования государства и общества. Она решала те задачи, которые стояли перед правоохранительными органами каждой республики, входящей в Советский Союз, как на фронте, так и
в тылу. Во время войны прокуратуре пришлось адаптироваться к новым условиям и в быстро меняющейся оперативной обстановке ускоренными темпами в кротчайшие сроки решать многие
вопросы, которыми она не занималась в довоенные годы.
Автор работы стремится показать союзные законодательные и нормативно-правовые акты
республики, которая прокуратура руководствовалась и активно содействовала в годы войны в
решение социально-экономических задач по укреплению законности и политической стабильности в обществе.
Также автором исследовано приоритетные направления в деятельности органов прокуратуры, такие как проблемы борьбы с преступлениями, подрывающими обороноспособность и
экономическую основу государства, с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, с уклонениями от военной службы, дезертирством и контрреволюционными преступлениями,
с нарушениями государственной и трудовой дисциплины, с детской беспризорностью и безнадзорностью. Вместе с тем доведено до читателя специфика совершенствований профилактической
работы в условиях принципиально новой ситуации правонарушений, связанной с охраной прав
защитников Родины и членов их семей, инвалидов войны, мобилизованных солдат и офицеров,
эвакуированных граждан и детей-сирот.
В отдельных параграфах работы отражается осуществления практических мер, выявлений
нарушений закона, устранения и восстановления нарушенных прав граждан, где виновных лиц
привлекали к дисциплинарной, партийной, административной и уголовной ответственности.
В связи с мобилизацией на фронт наиболее квалифицированных рабочих и колхозников
возникла необходимость массового привлечения к работе учащихся, молодежи и женщин. Исходя из этого в деятельности органов прокуратуры важное место заняли вопросы соблюдения трудовой дисциплины, охраны труда несовершеннолетних, прав и законных интересов осиротевших
детей, своевременного определения в детские дома детей, оставшихся без родителей, правильность снабжения детей продуктами питания, использование, учет и хранение теплых вещей, борьба с детской беспризорностью и с преступностью среди несовершеннолетних.
Автором также показано, что работа прокуратуры усложнялась также в виду несовершенства и некоторой противоречивости правовой базы, в экстремальных условиях военного вре186
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мени резко возросла нагрузка на сотрудников прокуратуры. Допускались ошибки, потери, трудности различного характера, которые были преодолены органами прокуратуры успешно, решались задачи, поставленные партией и правительством во время войны по недопущению хаоса в
стране для надежной защиты тыла действующей армии, - всѐ было выполнено.
По утверждению автора работы изучение и применение накопленного исторического опыта
помогает воспитывать нынешнее поколение работников органов прокуратуры на лучших традициях прошлого, быть готовыми к работе в сложных условиях и чрезвычайных ситуациях, способствует формированию у сотрудников высоких моральных качеств, убежденности и стойкости,
честности и скромности, преданности своему делу и сознательного отношения к исполнению служебного долга.
При отражении поставленных вопросов автором широко использованы исполнительные
документы, предоставляющие возможность проследить деятельность прокуратуры Таджикской ССР и различных государственных органов. Центральную группу документов составляют всевозможные постановления, приказы, указания, распоряжения, стенограммы, докладные записки, зарисовки участников событий. Они содержат весьма важные сведения, наблюдения и детали, воссоздающие картину происходившего во всей
цельности.
Важными источниками по изучаемой для автора проблемы явились документы и
материалы ВКП (б) и ЦК КП (б) Таджикистана, законодательные и нормативно-правовые
акты Советского правительства и Государственного Комитета Обороны, Президиума
Верховного Совета СССР и Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, СНК Таджикской ССР. К ним относятся постановления, директивы, указы и приказы.
Значимыми источниками по теме исследования также являлись распорядительные документы. К ним относятся приказы, указания, директивы, докладные записки Генерального прокурора
СССР, прокурора Таджикской ССР и прокуроров областей. Приказы Генерального прокурора
СССР являются по заключению автора одним из основных правовых средств регулирования организации и деятельности прокурорской системы.
При написании монографии также использованы автором материалы периодической печати, опубликованные статьи историков, правоведов, работников прокуратуры и юстиции, хроники
с мест, очерки о борьбе советского народа на оккупированных территориях, о героическом труде
в тылу, сообщения Прокурора СССР и Таджикской ССР о результатах проводимых проверок и
расследований уголовных дел, обзоры и обобщения прокурорской деятельности.
В монографии использованы также ряд материалов электронных изданий, а также личный
архив автора по истории таджикской прокуратуры на примере отдельных районов, городов, областей и в целом по республике. Определенное место в формировании источниковедческой базы
проблемы занимали публикации на страницах газет. Автор продуктивно использовал и отражал в
исследовании периодические издания республики и страны военных лет, прежде всего газеты:
«Стахановец» (1941-1944 гг.), «Точикистони Сурх» (1941–1945гг.), «Коммунист Таджикистана»
(1941 – 1945 гг.), «Известия» (1941г., 1943 г., 1945 г., 1990 г.), «Правда» (1941-1942 гг.), «Ленинабадская правда» (1989 г.). Значительный комплекс материалов, почерпнут автором также в журналах
«Ведомости Верховного Совета СССР» (1941-1960 гг.), «СП СССР» (1941-1944 гг.), Советская милиция» (1955-1960 гг.). «Социалистическая законность» (1944 г.), «История СССР» (1960 г.) и другие.
Поскольку проведенная работа является первой в Таджикистане монографии по
истории деятельности прокуратуры республики в годы Великой Отечественной войны,
автор подразделил историографию проблем на три периода: 1) 1941-1945 гг.; 2) с 1946
по 1991 г.; 3) постсоветский.
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Исходя из этого деления, отмечает, что еще во время войны были опубликованы
ряд трудов, которые имеют существенное значение для прослеживания деятельности
органов советской прокуратуры в целом. Эти работы отличались тем, что в них освещались отдельные направления функционирования органов советской прокуратуры по
борьбе с различными преступлениями военного времени. В этот период издавались
преимущественно статьи в периодической печати страны и Таджикистана, которые давали краткую характеристику некоторых сторон деятельности прокурорских органов, в
частности, таких как сообщение прокуроров о криминальной обстановке, представлениях, обвинениях в суде.
В послевоенный период издаются многотомные труды по истории Великой Отечественной войны, в которых дана краткая, сжатая характеристика боевых действий советских войск, однако эти труды практически не касались деятельности правоохранительных органов.
В послевоенный период вплоть до распада СССР и приобретения независимости
Таджикистаном ученые республики изучали конкретные аспекты участия таджикистанцев в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Появились исследования по проблемам развития народного хозяйства республики в годы войны, достижения в области образования, науки и культуры, помощь фронту и т.п. В этих работах можно заметить
скудные данные о проблемах социальной защиты участников войны, инвалидов, детей –
сирот и эвакуированных граждан.
Поскольку в монографии поставлена цель исследования особенностей организации и нормативного обеспечения деятельности советской прокуратуры в годы Великой
Отечественной войны, в ряде сборниках документов и монографических исследованиях
анализируются отдельные проблемы изучаемого периода, связанные с деятельностью
органов прокуратуры в тылу. К таковым относятся сборники документов, коллективные труды и историко-правовые исследования Н.П. Афанасьева, М.В. Кожевникова,
В.Г. Лебединского, В.С. Тадевосяна, Д.С. Карева, В.Г. Мелкумова, Г.А. Мурашина,
С.Г. Новикова, С.Г. Березовской, М. П. Малярова и К. С. Павлищева, В.М. Курицына
и В.П. Корякова и др. Вышеупомянутые труды являлись крайне важными для автора
при разработке вопросов теоретического характера.
После приобретения государственной независимости Таджикистана произошли
существенные изменения общественного и государственного строя, которые стимулировали исследование истории развития правоохранительных органов, в т.ч. органов
прокуратуры республики. Появилось большое число публикаций, в которых в исторической ретроспективе рассматривались деятельность органов прокуратуры Таджикистана.
С. Кенджаевым и К.Мирзоевой был издан труд "Очерк истории прокуратуры Таджикистана", где приведен ряд фактов деятельности прокуратуры республики в годы
войны, но данная книга по мнению автора имеет больше публицистический характер.
Кроме того, имеются несколько статей, посвященных истории прокуратуры Таджикистана, принадлежащие перу все тех же К. Мирзоевой, С. Кенджаева и Р.Зойирова. В
1997 году К.Мирзоева защитила кандидатскую диссертацию.
В юбилейных изданиях: «Прокуратуре Таджикистана — 70 лет» и «80 лет Прокуратуре Таджикистана»", «Прокуратуре Согдийской области 80 лет, Страницы истории»
освещены некоторые вопросы истории таджикской прокуратуры периода Великой Отечественной войны. В целом в этих трудах по утверждению автора монографии обобщаются деятельность органов прокуратуры за предшествующие юбилеям годы, приводят188
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ся воспоминания ветеранов и биографии известных руководителей и сотрудников органов прокуратуры республики, в публицистической форме анализируется повседневные
будни прокуратуры по защите прав и свобод граждан, надзорные функции по укреплению законности и правопорядка в борьбе с преступностью. В этих изданиях деятельность прокуратуры в годы Великой Отечественной войны освещается в виде исторического экскурса.
В постсоветский период были изданы ряд общеметодологических работ исследователей республики. В них наряду с отдельными вопросами истории, теории и практики
государственного строительства в Таджикистане, рассматриваются также история правоохранительной системы, в т. ч. органов прокуратуры. Проблемы рассматриваются в
трудах таких авторов как: С.А.Рахимов, М. Бобохонов, Р. Абдуллоев, С.Т. Ашрапова,
М.Ф. Зикриеева, Г.Х. Хайдаров, Н.Д. Назаров, Ф.К. Караев, Ю.С. Саидасанов и др.
Определенный интерес также для исследования автора представляли ряд трудов
современных авторов-юристов, историков, которые исследовали теоретические проблемы, содержание функций и места прокуратуры в механизме государства, исторические предпосылки ее реформирования. В публикациях В.Г. Бессарабова, Б.В. Коробейникова, А.А. Широковой, В.А. Никонова, В.И. Баскова, С.В. Пономаренко,
В.С.Филоненко и др. освещаются те или иные направления деятельности советской
прокуратуры в годы Великой Отечественной войны, раскрываются правовые основы
функционирования прокуратуры, приводиться сведения о деятельности прокуроров и
следователей, стоявших на страже закона в те нелегкие военные годы.
Несмотря на все это, по мнению автора до сих пор, специального исследования по
вопросу обеспечения надзора за исполнением законов военного времени, направленных
на охрану общественного порядка и трудовой дисциплины, прав военнослужащих и их
семей, охрану социалистической собственности, на борьбу с преступностью, социальной защиты инвалидов войны, детей – сирот, семей фронтовиков в Таджикистанской
историографии отсутствует.
И действительно для нынешнего читателя важно понять, как перестраивался государственный аппарат на военный лад, какие изменения благоприятно влияли на общественный строй, а какие не принесли должного результата и привели только к потерям.
В мирное время для правоохранительных органов не были предусмотрены многие вопросы, которые пришлось решать во время войны.
Органы, ведущие надзор и стоявшие на защите законности и правопорядка, не всегда вызывают симпатии у граждан, должностных лиц и поднадзорных органов, особенно тогда, когда им приходится действовать в особых условиях. В настоящее время в
условиях криминализации общества, очень важен опыт прошлых лет, позволяющий
узнать, как правоохранительные структуры, в том, числе органы прокуратуры осуществляли надзор за исполнением законов военного времени и стояли на защите законности и правопорядка, в условиях войны вели борьбу с преступностью и правонарушениями, охраняли права и интересы семей фронтовиков, инвалидов войны и
эвакуированных граждан и детей.
Таким образом, историками и правоведами подробное целенаправленное научное исследование вопросов организации и функционирования органов прокуратуры Таджикистана в период Великой Отечественной войны до сих пор не было осуществлено. Отдельные фрагменты о
деятельности прокуратуры Таджикистана исследуемого периода содержаться только в некоторых монографиях и учебниках по истории таджикского народа, в мемуарах сотрудников прокуратуры и в публикациях СМИ. Анализ научной литературы свидетельствует о том, что на со189
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временном этапе, в преддверии 74-летия Победы над фашизмом, назрела необходимость с использованием значительного объѐма архивных материалов проводить глубокий комплексный
историко-правовой анализ научной проблемы особенностей деятельности прокуратуры в военный период.
Автор монографического труда также успешно связывает исследованную проблему с сегодняшней жизни страны и отмечает, что с распадом СССР в бывших советских
республиках на фоне локальных конфликтов, безработицы и снижения уровня жизни населения обострились социальные проблемы. От результатов погромов и столкновений пострадали
сотни людей, многие, спасаясь от расправ, были вынуждены перебираться в другие части СССР
или эмигрировать. Серьезным испытанием для таджиков и еѐ государственности стала
гражданское противоборство, охватившее республику в первые годы обретения государственной независимости, которое унесло жизнь тысяч людей, многие дети стали сиротами.
Основатель мира и национального единства-Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем выступлении, на встрече с работниками
органов Прокуратуры в марте 2018 года отметил, что «ещѐ с начала периода независимости работники прокуратуры показали себя как образец служения Родине в условиях напряженного вооруженного противостояния, в сотрудничестве с другими органами правопорядка и силовыми
структурами, с честью выполняли свою священную задачу по восстановлению конституционного
строя и внесли достойный вклад в строительство демократического, правового и светского общества, основу которого составляет верховенство закона».
Правительство страны, принимая во внимание важную роль органов прокурорского надзора в политической и социальной жизни общества в период независимости, постоянно принимает
меры для усовершенствования правовых и организационных основ деятельности, а также укрепления материально-технической базы органов прокуратуры.
Структура органов прокуратуры постоянно совершенствуется. В августе 2015 года в составе
Генеральной прокуратуры был учреждѐн ряд новых управлений, отделов и структур, а также Институт по изучению вопросов законности правопорядка, преступности и повышения квалификации работников. Эффективность деятельности государственных органов, в том числе прокуратуры, прежде всего, зависит от того, насколько точно определены задачи и основные направления
деятельности, соответствие структуры и организация их деятельности выполняемым задачам.
Указом Президента Республики Таджикистан от 27 декабря 2018 года за № 1172 и приказом
Генерального прокурора республики Таджикистан от 14 января 2019 года в структуре Генеральной прокуратуры республики образовано управление по надзору за исполнением законодательства о земле. Во всех областных прокуратурах образованы одноименные отделения, на которых
возложены задачи по усилению прокурорского надзора в сфере землепользования.
В феврале 2019 года Генеральный прокурор Республики Таджикистан генерал-полковник
юстиции Рахмон Ю. А. издал специальный приказ и определил конкретные меры по усилению
прокурорского надзора за исполнением законодательства в этой сфере и охраны интересов государства, общества, граждан, а также предприятий, организаций и учреждений. Генеральная прокуратура и прокуроры областей принимают все необходимые меры и повышают эффективность и
качество надзорной деятельности, укрепляя состояние законности в этой сфере.
Совершенно новым приоритетным направлением является прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму и правонарушениями в сети Интернет, наращиваются усилия по выявлению и пресечению фактов размещения в сети Интернет запрещенной информации, нарушений интересов государства и общества, прав и
свобод граждан.
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В упреждении и разоблачении экстремистских и террористических групп необходимо объединение сил и возможностей всех правоохранительных органов, надлежащий
информационный взаимообмен, постоянный контакт оперативных служб со следственными подразделениями, своевременное изучение уголовных и оперативных дел, что
позволяют достичь определенных результатов. Именно прокуратура является двигателем, инициатором и координатором работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
Органы прокуратуры уделяют особое внимание молодежи и несовершеннолетним, склонным к совершению преступлений, а также неукоснительному соблюдению закона «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», направленного на профилактику и предупреждение преступности.
Автором сделан вывод о том, что изменяющиеся социально-экономические отношения выступают предпосылкой для расширения границ предмета прокурорского надзора. В период независимости функции органов прокуратуры по надзору за исполнением законов (общенадзорные)
постоянно расширяются, в зависимости от круга тех или иных государственных, негосударственных органов, деятельность которых поднадзорна органам прокуратуры и направлены на защиту
интересов государства, общества и прав граждан.
В сферу прокурорского надзора за исполнением законов были включены вопросы зашиты
прав и свобод граждан, субъектов предпринимательства, работа таможенных и налоговых органов, антимонопольного агентства, органов стандартизации и других, вновь образованных контролирующих органов в различных сферах экономики, труда, землепользования, социальной
сфере и многое другое, что диктуется условиями переходной экономики и необходимостью усиления прокурорского надзора за исполнением законов.
Автор отмечает, что органы, ведущие надзор и стоявшие на защите законности и правопорядка, не всегда вызывают симпатии у граждан, должностных лиц и поднадзорных органов,
особенно тогда, когда им приходится действовать в особых условиях. Далее констатируя мысль,
затрагивает, что в условиях криминализации общества, очень важен опыт прошлых лет, позволяющий узнать, как правоохранительные структуры, в том числе органы прокуратуры, осуществляли надзор за исполнением законов военного времени и стояли на защите законности и правопорядка, вели борьбу с преступностью и правонарушениями, охраняли права и интересы семей
фронтовиков, инвалидов войны и эвакуированных граждан и детей в условиях войны. Вопросы
патриотического воспитания молодежи в обострившейся внешнеполитической и непростой социально-экономической обстановке приобретают еще большее значение.
Работа в органах прокуратуры требует необходимых правовых знаний и высокого
профессионального уровня от каждого сотрудника. Одним из незаменимых и действенных средств воспитания работников, обеспечения преемственности поколений, сохранения и развития лучших традиций является тесное сотрудничество с ветеранами органов прокуратуры и взаимодействие с общественными организациями ветеранов.
Таким образом, в монографическом труде на основе фактического материала
впервые исследовано организационно-правовое построение и основные направления
надзорной деятельности прокуратуры Таджикистана по надзору за исполнением законов, борьбе с преступностью и правонарушениями, охране прав граждан в суровые годы войны.
На основе обширного круга источников анализируются качественные сдвиги,
произошедшие в рассматриваемый период во всех сферах работы органов прокуратуры
Таджикистана. Освещаются основные направления прокурорского надзора, формы и
методы деятельности таджикской прокуратуры исследуемого периода. Рассмотрены
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особенности исторической ситуации военного периода на территории Таджикистана,
показаны основные характеристики состояния законности и особенности деятельности
органов прокуратуры в чрезвычайных условиях военного периода.
Издание монографии, по нашему мнению будет своевременным, полезным, восполняет той вакуум существовавшей до настоящего времени в истории государства и
права Таджикистана, отвечает требованиям предъявляемое к подобным родам работ,
раскрывает многие неясные вопросы, и является по настоящему капитальным научным
трудом автора монографии в канун большого праздника народов – 75 - летие Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Таќриз
ба монографияи Муњаммадиев Изатулло Сайфуллоевич дар мавзўи: Маќомоти
прокуратураи Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї (1941-1945). Китоби 1.
Назорати иљроиши ќонунњо дар шароити солњои љанг. - Хуљанд, 2019. -320 сањ. бо
нигоришот.
Дар монографияи мазкур муаллиф аз намояндагони маќомоти прокуратураи
љумњурї аввалин маротиба ба ин масъалаи дастнозадашуда таваљљуњ зоњир намуда,
атрофии масъалањои гуногуни он беш аз 50 номгӯи маќолањои илмї-тадќиќотї ва
рисолаю китобњо ба табъ расонидааст. Њамзамон, 7 феврали соли 2020 рисолаи доктори
илмњои њуќуќшиносиро дифоъ намудааст.
Дар монографияи мазкур дар асоси истифодаи васеъи маводи бойгонии љумњурї,
шањру ноњия ва вилоятњо, инчунин истифодаи матбуоти даврии замони љанг, санадњои
меъѐрї-њуќуќии маќомотњои марказию мањаллї, такя ба дигар сарчашмањо њолат,
вазъият, татбиќ ва амали дастуру супориш ва ќонунњои давраи солњои ЉБВ-ро дар
њудуди Тољикистон хеле моњирона ва илмї ба ќалам додааст.
Муаллиф дар монографияи хеш самтњои асосии назорати прокурорї, шаклу
усулњои фаъолияти прокуратураи тољикро дар доираи мавзўи тадќиќотї инъикос
намуда, хусусиятњои вазъи таърихии замони љангро дар њудуди Тољикистон мавриди
омўзиш ќарор додааст ва ба хонанда њолатњои татбиќи ќонуният ва фаъолияти
маќомоти прокуратура дар њолатњои фавќулоддаи замони љанг нишон дода шудааст.
Нашри монография ба фикри муаллифон љойи холигиеро, ки дар таърихи давлат ва
њуќуќи Тољикистон то ин муддат вуљуд дошт пурра намуда, ба љашни васеъи башарият75 солагии Ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї туњфаи арзандае мањсуб хоњад ѐфт.
Калидвожањо: таќриз, монография, прокуратура, назорат, тафтиш, иљроиши
ќонунњо, Љанги Бузурги Ватанї, ислоњот ва ѓайра.
Рецензия
на монографию Мухаммадиева Изатулло Сайфуллоевича на тему: Прокуратура Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). Книга 1. Надзор за исполнением законов в условиях военного времени. - Худжанд, 2019.-320 с. с иллюстрациями.
В данной монографии автор как представитель органов прокуратуры страны
впервые обращает внимание на эту неисследуемую проблему и опубликовал более 60
научных статей, брошюр и книг по различным вопросам. В то же время, 7 февраля 2020
года он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук.
Монография основана на широком использовании архивных материалов страны,
городов, районов и регионов, а также на использовании периодических изданий военного времени республики и страны, нормативно-правовых актов центральных и местных органов государственной власти, опираясь на другие источники, умело и грамотно отражал ситуации, выполнение и осуществление инструкций и законов в годы ВОВ
на территории Таджикистана.
На основе обширного круга источников анализируются качественные сдвиги,
произошедшие в рассматриваемый период во всех сферах работы органов прокуратуры
Таджикистана. Освещаются основные направления прокурорского надзора, формы и
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методы деятельности таджикской прокуратуры исследуемого периода. Рассмотрены
особенности исторической ситуации военного периода на территории Таджикистана,
показаны основные характеристики состояния законности и особенности деятельности
органов прокуратуры в чрезвычайных условиях военного периода.
По мнению авторов, публикация монографии заполнит пробел в истории государства и права Таджикистана и станет достойным подарком к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ключевые слова: рецензия, монография, прокуратура, контроль, надзор, правоохранительные органы, исполнение законов, Великая Отечественная война, реформы и др.
Review
of the monograph by Muhammadiev Izatullo Sayfulloevich on the topic: The Prosecutor's
Office of Tajikistan during the Great Patriotic War (1941-1945). Book 1. Supervision of the implementation of laws in wartime. - Khujand, 2019.320 s. with illustrations.
In this monograph, the author, as the representative of the country's prosecution authorities, pays attention to this unexplored problem for the first time and has published more than
60 scientific articles, brochures and books on various issues. At the same time, on February 7,
2020, he defended his dissertation for the degree of Doctor of Law.
The monograph is based on the wide use of archival materials of the country, cities, regions and regions, as well as on the use of periodicals of the wartime of the republic and the
country, regulatory acts of central and local government bodies, relying on other sources,
skillfully and competently reflected the situation, implementation and the implementation of
instructions and laws during the Second World War in Tajikistan.
Based on an extensive range of sources, qualitative changes are analyzed that have occurred during the period under review in all areas of the work of the prosecution authorities of
Tajikistan. The main directions of prosecutorial supervision, the forms and methods of activity of the Tajik prosecutor's office of the period under study are highlighted. The features of
the historical situation of the war period on the territory of Tajikistan are considered, the
main characteristics of the state of legality and the features of the activities of prosecution authorities in emergency conditions of the war period are shown.
According to the authors, the publication of the monograph will fill the gap in the history of state and law of Tajikistan and will be a worthy gift for the 75th anniversary of Victory
in the Great Patriotic War.
Keywords: review, monograph, prosecutor's office, control, supervision, law enforcement
agencies, enforcement of laws, World War II, reforms, etc.
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Представитель славной плеяды ученых нового типа
(Заслуженному деятелю науки Российской Федерации, академику РАЕН
Мулукаеву Роланду Сергеевичу -90 лет)
Назарзода Носир Джобир
доктор юридических наук,
главный научный сотрудник отдела Ближнего и Среднего Востока
Института Азии и Европы национальной Академии наук Таджикистана,
ученик Р.С. Мулукаева
В становление и развитие органов милиции Таджикистана, начиная с 1917 года, весомый
вклад внесли и вносят органы внутренних дел Российской Федерации. В рамках этого сотрудничества давние дружественные связи существуют между Академией управления МВД Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан, 90 – летие образования которой торжественно отметили 6 сентября 2019 года.
За 90 лет своей успешной деятельности из стен Академии выпущено более 60 тысяч выпускников, и в современных условиях в действительности она превратилась в одно из лучших
полицейских академий мира, с огромными количествами местных и зарубежных управленческих, научно-педагогических кадров.
Славная история Академии управления МВД РФ начинается с 1929 года, с Высших курсов подготовки начальствующего состава административно-милицейского аппарата. Действительно, Академия внесла неоценимый вклад не только в развитие науки, но и в практическое
использование ее достижений в работе органов внутренних дел.
За эти годы в стенах Высшей школы, Академии МВД СССР и Академии управления МВД
РФ воспитана могучая армия талантливых руководителей – управленцев не только для республик бывшего Союза и СНГ, но и для многих зарубежных государств.
Выпускникам Академии присущи лучшие профессиональные и человеческие качества,
благодаря которым они занимают ключевые посты не только в Министерстве внутренних дел,
но и в других ведомствах и органах государственной власти. О весомом вкладе Академии говорит тот факт, что около 60 тысяч руководителей органов внутренних дел, в том числе около 2,5
тысяч специалистов для других государств подготовлены в стенах Академии, которые успешно
работают и в настоящее время.
За годы своего существования Академию Управления закончили более 450 генералов, а в
Советах по защите докторских диссертаций защитили докторские диссертации свыше 460 человека.
Академия управления подготовила для нужд МВД Таджикистана много специалистов –
управленцев, научно-педагогических кадров, которые уверенно ведут за собой личный состав
органов внутренних дел республики. В числе выпускников Академии бывший Министр внутренних дел Республики Таджикистан, к.ю.н., генерал-полковник милиции Кахаров А.А., д.ю.н.,
Министр внутренних дел Республики Таджикистан, генерал-полковник милиции Рахимзода
Р.Х. (Рахимов Р.Х.). В разные годы 5 факультетов Академии управления заканчивали около 200
представителей МВД Таджикистана.
Успешность деятельности Академии управления МВД РФ во многом связана с кадровым
потенциалом, сложившимся в стенах самой Академии. В Академии трудились и трудятся 187
профессоров, 8 заслуженных деятелей науки РФ, 15 заслуженных юристов РФ и около 40 заслуженных и почетных профессоров, докторов наук, сотрудников ОВД, МВД России. Свыше 85
процентов профессорско-преподавательского состава имеют ученые степени, что на сегодняшний день является одним из самых высоких показателей среди вузов Российской Федерации
(данные 2014 года).
Следует также учесть и то, что основная часть ученых и педагогов являются воспитанниками самой Академии. Наличие этого потенциала позволяет в дальнейшем ещѐ более улучшить
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и сохранить научное ядро и вместе с тем, развивать профессорско-преподавательский состав
Академии.
За эти годы в Академии управления руководили и работали выдающиеся личности от генерал-полковников до профессоров-академиков. Одним из таких талантливых и одаренных
ученых – педагогов, который работает в стенах Академии уже более 60 лет, является Роланд
Сергеевич Мулукаев.
Доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН Роланд Сергеевич родился 22 октября 1929 года и по праву является ровесником самой Академии. В органах внутренних дел
России прослужил более 40 лет. Его трудовая деятельность началась ещѐ в годы Великой Отечественной войны. После успешного окончания вуза, в конце 40–х годов, устроился на работу.
Работал в качестве редактора, главного редактора центральных журналов Советского Союза,
издаваемых в г. Москве. Это позволило ему глубже и ближе познакомится с наукой и исследованиями.
С 1960 года Роланд Сергеевич связывает свою жизнь целиком и полностью с Академией
управления МВД России, в которой прошел путь от преподавателя до начальника кафедры. В
настоящее время является профессором кафедры государственно-правовых дисциплин.
Роланд Сергеевич Мулукаев является крупным ученым, одним из ведущих в Российской
Федерации специалистов в области истории государства и права, конституционного права, его
труды широко распространились за пределами России. Благодаря своему трудолюбию, упорству и творческому поиску, он показал себя не только талантливым исследователем, но и организатором решений научных проблем юриспруденции.
В тоже время профессор Мулукаев является создателем нового направления историкоправовой науки – истории органов внутренних дел. Как показывает его жизненный опыт и исследования, при личном участии и непосредственном руководстве Мулукаева впервые в науке
проведены многоплановые, глубокие исследования, долгое время остававшиеся вне поля зрения
проблем истории отечественных органов внутренних дел, подготовлены фундаментальные монографические труды и учебные пособия. Разработанный Р.С. Мулукаевым оригинальный, не
имеющий аналогов курс истории органов внутренних дел уже в течение около 40 лет преподаѐтся в Академии управления МВД России.
Практика уже давно показала, что не только в учебных планах всех вузов МВД России
предусмотрены спецкурсы по истории отечественной полиции и милиции, но и в других соответствующих вузах системы МВД стран СНГ уже давно они осуществляются и основу их составляет материалы исследований, проведенных лично этим замечательным ученым.
Именно благодаря учебникам Роланда Сергеевича, начиная с 1996 года, был введен подобный курс «История ОВД Таджикистана» в Академии МВД Республики.
В течение полувековой научной и педагогической деятельности профессор Р.С. Мулукаев
внес огромный вклад в развитие юридической науки и подготовку руководящих кадров для
МВД России, СНГ и зарубежных стран, а также научно-педагогических кадров для вузов этих
же стран.

Профессор Мулукаев Р.С. автор более 350 научных, учебно-методических и популярных работ, среди которых 20 монографий. Среди его изданных трудов важное место
занимают такие работы, как «Образование Северо-Осетинской АССР» (1957 г.), «Советская автономия» (1960 г.), «Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России»
(1964 г.), Развитие организационных форм участия трудящихся в охране общественного
пордка в период построения социализма в СССР (1917-1937 гг.). (1968 г.), «О сотрудничестве советских республик в строительстве рабоче-крестьянской милиции» (1918-1924 гг.),
(1973 г.), «Организационно-правовые основы становления советской милиции» (1917-1920
гг.), (1975 г.), «Полиция в России» (1993 г.), «Милиция России» (1995 г.), «Полиция и милиция России: страницы истории» (1995 г.), в соавторстве «Из опыта борьбы полиции с
профессиональной преступностью в России» (1998 г.), «Органы и войска МВД России»
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(1996 г.), «История отечественных органов внутренних дел в материалах информационных служб» (1997 г.), «История Московской милиции» (2006 г.), «История государственного управления в России (2007 г.), Избранные труды.(2009 г.), «История государственного управления в России» (2012 г.), «История органов внутренних дел» переработанное и
дополненное вышло в 2015 году, «Три века российской полиции» /А. Борисов, А. Малыгин, Р. Мулукаев (2016 г.), «История государства и права России» (2019 г.) и др.
За период с 1994 по 2019 годы несколькими изданиями вышли его общевузовские учебники по теории права и государства, истории отечественного государства и права, конституционному праву, в том числе и в соавторстве с другими учеными. В частности, он автор и редактор
ряда учебников: «История органов внутренних дел» (2004 г.), «История отечественного государства и права» (2006 г), многие его книги были опубликованы в США, Германии, Чехии, Болгарии, Вьетнаме. Общий объем его работ составляет свыше 460 печатных листов.
В своих фундаментальных трудах профессор Мулукаев критически рассматривает использованный фактический материал, где осмысливается весь опыт национально–государственного
строительства, делается обоснованные объективные выводы о дальнейших перспективах развития российского общества.
В подавляющем большинстве своих трудов автор удивительно последовательно, на живых
и ярких примерах и цифрах, вызывающих изумление, раскрывает картину прошлого и настоящего развития советского общества и современного развития Российского государства. В них
предельно доступно и захватывающе показан бурный расцвет экономической и духовной жизни
государства, параллельно отражая развитие и совершенствование рассматриваемой проблемы.
Во всех своих трудах автор с большой любовью и глубоким чувством восхищения описывает рост людей, развитие и расцвет способностей и талантов. Это его метод исследования и заслуга ученого, которая оставил заметный след как крупного ученого-юриста, исследователя
многих проблем, страстного пропагандиста и общественного деятеля, преданного делу науке
Человека.
Ведя большую общественную и организаторскую работу, Р.С. Мулукаев ни на один день
не прерывал научную и педагогическую деятельность. Под его руководством защищено более
120 кандидатских, и 120 докторских диссертаций.
Среди 160 учеников этого выдающего ученого есть министры внутренних дел, заместители
министров, руководители органов государственной власти, академики, профессоры, генералполковники, генерал-лейтенанты, начальники, ректоры, проректоры и деканы факультетов вузов России и СНГ, а также зарубежных государств.
За годы своей плодотворной и славной деятельности Роланд Сергеевич подготовил для
нужд Таджикистана более 20-ти кандидатов и докторов юридических наук. Его ученики выросли и занимают в науке Республики Таджикистан особое место. Тахиров Фазил Тахирович – под
руководством Р.С. Мулукаева защищал кандидатскую диссертацию – ныне, академик АН РТ,
бывший директор Института государства и права АН РТ, Председатель Объединѐнного Совета
по защите диссертаций, его ученик Кахаров Абдурахим Абдулахадович – бывший министр
внутренних дел Республики Таджикистан, генерал – полковник милиции, позже секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан и многие другие его ученики, доктора и кандидаты
наук, ныне занимают ответственные должности и успешно работают: Назарзода Носир Джобир
(Назаров Н.Д.) – многие годы был заместителем начальника Академии МВД Республики Таджикистан, полковник милиции; Солиев К.Х. – начальник организационно-инспекторского
управления МВД РТ, генерал-майор милиции; Саидзода Зикрулло Али (Саидов Зикрулло Алиевич) – заместитель начальника Академии МВД РТ по науке, полковник милиции; Сайфиддинов Азимджон – бывший заведующий кафедры Института госслужбы при исполнительном аппарате Президента страны; Одинаев Абдугаффор, Хайруллоев Фаррух, Насуров Пулод, Умаров
Хайѐм, Нозиров Накиб, Гафуров Мехриддин, Юсупов Акмал, Тошев Амиршо и все кандидаты
наук, и начальники кафедр, отделов и факультетов Академии МВД РТ, которые продолжают в
своей работе славные традиции своего учителя.
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Профессор Мулукаев Р.С. как ученый мыслитель и ученый – воспитатель уже оставил в
науке российской свой отпечаток, вошел в число ярких представителей славной плеяды ученых
нового типа. Его отличительным качеством является то, что в своих научных творениях никогда не избирал проторенного и легкого пути, постоянно заострял внимание, направлял весь
свой талант на решение неисследованных проблем и сложных задач и заострил внимание окружающих и учеников в эту направлению.
Анализ защищенных диссертационных тем явно свидетельствует об этом. Они коренным
образом отличаются друг от друга и во многом открывают в себе новые и новые направления в
большом необъятном океане науки.
В тоже время профессор Мулукаев Р.С. является высококвалифицированным педагогом,
проводимые им лекции и другие виды занятий отличаются высоким теоретическим уровнем и
методическим мастерством. За эти годы он объездил весь Советский Союз и СНГ, выступил и в
зарубежных лекториях. Его помнят, уважают, пишут о нѐм в средствах массовой информации.
Общественно – политическая деятельность Мулукаева Р.С. составляет другую часть его
жизни. Многие годы активно он участвует в разработке, консультировании и экспертизе проектов федеральных законов и ведомственных нормативных актов. Как член экспертного совета
при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей,
участвовал в разработке Концепции государственной национальной политики Российской Федерации, проектов законов «О национально-культурной автономии», «О коренных многочисленных народах России» и др.
Регулярно участвует во Всероссийских международных конгрессах, симпозиумах, научных
конференциях, и как страстный пропагандист науки выступает с научными докладами. Он является председателем диссертационного Совета Академии управления МВД России, академиком–
секретарем отделения правовых проблем геополитики и безопасности Российской Академии
естественных наук, членом Экспертного Совета Высшей аттестационной комиссии Российской
Федерации, президентом Российского историко-правового общества. В настоящее время работает главным научным сотрудником научно-исследовательского центра Академии управления
МВД России.
За заслуги перед Отечеством и наукой Р.С. Мулукаев награжден орденом «Знак почета» и
орденом «Почета», многими медалями Российской Федерации. Ему также присвоено почетное
звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Заслуженного сотрудника МВД
России и др.
Во всех успехах и достижениях Роланда Сергеевича Мулукаева важное место занимает его
супруга Светлана Батарбековна, дети и внуки, которые стали надежной опорой и поддержкой в
жизни и на работе. Дружная, гостеприимная семья Мулукаевых всегда радушно принимает гостей, и оставляет самые добрые воспоминания.
Общественная, научно-педагогическая и исследовательская деятельность Р.С. Мулукаева
имеет большое значение, как наставника в деле воспитания молодых юристов и ученых. Имя
этого человека дорого не только в России, но и за ее пределами, в частности в Таджикистане,
где он побывал несколько раз. Каждое его пребывание оставило глубокое, незабываемое воспоминание. Он дорог таджикистанцам, потому что дал их сыновьям частицу своего сердца, частицу своего ума. Он учил нас, учеников, трудиться, быть высоконравственными патриотами и
интернационалистами, ценить и беречь достоинство человека.
Приказом Министра внутренних дел Республики Таджикистан, доктором юридических
наук, генерал – полковника милиции Рахимзода Р.Х. в октябре 2014 году Мулукаев Р.С. за заслуги
перед Таджикистаном награжден медалью «За содействие МВД Республики Таджикистан». Решением Ученого совета Академии МВД Республики Таджикистан №2 от 26 сентября 2014 за выдающейся заслуги в подготовке научно – педагогических кадров Мулукаеву Р.С. вручена звание
«Почетный профессор Академии МВД Республики Таджикистан». Кроме того, в разные годы
Р.С.Мулукаев награжден грамотами и ведомственными медалями Министерство внутренних дел
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Таджикистана, Академии МВД республики. И самая главная награда Р.С.Мулукаева это его ученики, которые ещѐ многие десятилетия продолжают его славную школу и традицию.
Мы, его ученики, поздравляем дорогого Роланда Сергеевича Мулукаева с юбилеем и желаем ему здоровья, неиссякаемого задора, дальнейших плодотворных успехов и надеемся, что
под его чутким руководством успешно защитят диссертации новые молодые ученые и будут радовать своего учителя.
С юбилеем Вас, глубокоуважаемый учитель!
Намояндаи сулолаи пуршарафи олимони замони нав
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи яке аз олимони забардасти соњаи илми њуќуќшиносии Федератсияи Россия, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор, академики РАЕН, ходими
хизматнишондодаи илми Федератсияи Россия Мулукаев Роланд Сергеевич, ки ба сини мубораки 90 расидааст, меравад.
Номбурда яке аз дўстони наздики мардуми тољик буда, борњо ба сарзамини тољикон ташриф оварда, нону намаки ин мардумро хурда ва онро пос доштааст. Ин олими номдори Россия
як шахси оддї, хеш мењмоннавоз, дардошно, хоксор, ѓамхор, дўсти вафодор, кафшеркунандаи
дўстии мардуми тољику рус мебошад.
Дар тамоми давраи фаъолияти босамараш барои Тољикистон низ хизмати арзанда намуда, дар тарбия ва омода сохтани кадрњои илмї барои мардуми тољик ќувваю тавоноиашро дареѓ надоштааст. Дањњо шогирдони ин олими сермањсули Россия имрўзњо дар соњаи илми
њуќуќшиносии Тољикистон зањмат кашида ба унвонњои докторону профессорон ва академикњо
расидаанд, ки дар пешравии ин соња сањми арзанда ва босазо гузошта истодаанд.
Калидвожањо: маќомоти корњои дохилї, олими забардаст, омўзгор, тадќиќотчї, академик, Р.С. Мулукаев, бунѐдгузори самти нави илми назария ва њуќуќ, дўсти мардуми тољик.
Представитель славной плеяды ученых нового типа
Данная статья посвящена жизнедеятельности одному из известных российских ученых в
области юриспруденции, доктору юридических наук, профессору, академику Российской академии естественных наук, заслуженному деятелю науки Российской Федерации Мулукаеву Роланду Сергеевичу, достигшему благословенного 90-летнего возраста.
Он является одним из близких друзей таджикского народа, который неоднократно посещал таджикскую землю, ел хлеб и соль этого народа и дорожил ею. Этот известный российский
ученый – по натуре обычный человек, гостеприимный, добрый, скромный, заботливый, верный
друг, укрепляющий дружбу таджикского и русского народа.
На протяжении всей своей плодотворной жизни Мулукаев Р.С. внес ценный вклад и для
таджикского народа и не жалел своих возможностей в обучении и подготовки научнопедагогических кадров для Таджикистана. Десятки учеников этого выдающего российского
ученого сегодня профессора и академики, славно работают на благо юриспруденции Таджикистана, вносят ценный вклад в развитие науки республики.
Ключевые слова: органы внутренних дел, выдающийся ученый, педагог, исследователь,
академик, Р.С. Мулукаев, создатель нового направления историко-правовой науки, друг таджикского народа.
The representative of the glorious galaxy of scientists of a new type
This article is devoted to the life of one of the famous Russian scholars in the field of jurisprudence, Doctor of Law, Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Honored
Scientist of the Russian Federation Roland Sergeyevich Mulukaev, who has reached the blessed age of
90 years.
He is one of the close friends of the Tajik people, who repeatedly visited the Tajik land, ate the
bread and salt of this people and treasured it. This famous Russian scientist is an ordinary person by
nature, hospitable, kind, modest, caring, loyal friend, strengthening the friendship of the Tajik and
Russian people.
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Throughout his fruitful life, R.S. Mulukaev he made a valuable contribution to the Tajik people
and did not spare his opportunities in educating and training scientific and pedagogical personnel for
Tajikistan. Dozens of students of this outstanding Russian scientist are professors and academics today, who work nicely for the benefit of Tajik law and make a valuable contribution to the development
of science in the republic.

Keywords: internal affairs bodies, outstanding scientist, teacher, researcher, academician,
R.S. Mulukaev, creator of a new direction in historical and legal science, a friend of the Tajik
people.
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Таърихнигории милитсияи тоҷик
Дар рўзњои оѓози соли нави 2020 китоби яке аз муаллифон – сарходими илмии
Шуъбаи Шарќи Наздик ва Миѐнаи Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва
Аврупои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Назарзода Носир Љобир таҳти унвони
“Таърихнигории милитсияи тоҷик”. Душанбе: Эр-граф, 2020.- 544 сањифа аз чоп баромад.
Китоби мазкур дар бораи ҳолат ва вазъи таърихнигории самтҳои гуногуни
фаъолияти мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистон ба хонанда ҳикоят мекунад. Ин
раванд, ки аслан 100 соли охир мавриди баррасӣ қарор дода шудааст, дар амал
омӯзиши давраҳои мушкили бунѐдсозӣ, ривоҷу равнақ, рушду такомули ин ниҳоди
муҳимми давлатӣ, ҳолат ва вазъи омӯзиши ин ниҳод ба шумор меравад. Бо арқоми дар
саҳифаҳои китоб оварда хонанда пайваста такя намуда, ба раванди таърихнигории
милитсияи тоҷик ошно мегардад. Китоб барои доираи васеи хонандагон, таҳқиқотчиѐн
ва дар маҷмӯъ ҳар касе, ки ба таърихи мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистон рағбат
дорад, тавсия дода мешавад.
Назарзода Носир, яке аз муаллифон, ки сарходими Шуъбаи Шарқи Наздик ва
Миѐнаи Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиѐ ва Аврупои Академияи
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмњои њуќуќшиносї мебошад, ҳамзамон
солҳои тӯлонӣ дар самтњои илм ва таълими Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ (МҲҲ) фаъолият
намудааст ва бо ҳаммуаллифии Маҳмудзода Ш.Х., Умари Х.А., Назарзода А.Н.,
Баҳодурзода Ю.Б. соли сипаришуда китоби зикршударо кор кардаанд ва муяссарашон
гардид, дар оғози соли нав барои нашр пешниҳод намоянд.
Китоб зери назари Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, д.и.ҳ.,
профессор, генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон Ҳамро ба итмом расида,
дар нашрияи “Эр-граф”, санаи 2 январи соли 2020 нашр шуд ва аз 10 бобу 544 саҳифа
иборат мебошад.
Бояд ѐдовар шуд, ки муаллифон аз оғоз то анҷоми китоб 249 номгӯи расмҳои
гуногуни таърихиро ҷой дода, фотоалбоми дар ҳаҷми 32 саҳифа (133 сурат) фикру ақоид
ва хулосарониҳои муаллифонро боз њам мазмуни таърихї бахшида моњияти онро
рангинтару диќќатљалбкунанда гардонидаанд.
Дар муқаддимаи китоб омадааст, ки тӯли солҳои соҳибистиқлолии кишвари
азизамон ҳар як идораву кумита ва вазорат дар рушду инкишофи хеш ба дастовардҳои
мушаххас ноил гаштааст.
Роњбарияти ВКД Љумњурии Тољикистон дар солњои соњибихтиѐрии кишварамон
пайваста ва мунтазам дар самтњои алоњида корњои мушаххасро анљом додаанд, ки
њамаи он тадобир имрўз ин нињодро сайќал дода онро ба як нињоди љангї,
њамешаомода, оперативї ва фаврї табдил додааст.
Мањз бо дастгириву ѓамхорињои пайвастаи Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї
Рањмон дар ин муддат маќомоти корњои дохилї ба як нињоди боэътимод, кафили
амнияти дохилии кишвар ва фаъолтарин сохтори ќудратии давлат мубаддал гардид. Он
дар муќовиматњои шадиди љанги шањрвандї ва муборизањои пай дар пай ба муќобили
гурўњњои мусаллањи љиноятпеша, террористон, ќочоќчиѐни маводи мухаддир ва
силоњњои оташфишон обутоб ѐфта, таљрибаи баланди касбї пайдо карданд.
Чунончи, мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз ниҳоди
муқтадири мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва қудратии кишвар маҳсуб мебошад, дар самти
рушду инкишоф ва такомули хеш дар миѐни ин мақомотҳо ба дастовардҳои азими пеш
мавҷуд набуда сазовор гаштааст.
Мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистон ва махсусан кормандони милитсияи тоҷик
дар муддати таърихи фаъолияташон, барои таъмини ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ,
мубориза бо ҷинояткорӣ, безарар гардонидани дастаҳои муташаккили ҷиноӣ ва
гурӯҳҳои экстремистӣ-террористӣ, аз набарду муборизаҳои сангин ва имтиҳони сахти
рӯзгор сарбаландона гузашта, ба як сохтори пурқудрату боэътимод ва кафили тинҷиву
осоиштагии давлату миллат табдил ѐфтааст.
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Тавре, ки аз сањифањои таърихи башарият ва кишварамон огоњї дорем, маќомоти
нигоњубини тартибот дар ин ѐ он шакл, дар њар давру замони таърихї вуљуд дошт.
Вале, мутаассифона ѐдовар бояд шуд, ки адабиѐту маводи зарурї нисбати кору
амал ва фаъолиятњои онњо нињоят ангуштшумор мебошанд, ѐ худ дар маљмуъ вуљуд
надоранд.
Дар муќаддимаи китоб муаллифон овардаанд, ки аз сањифањои ин ѐ он адабиѐт
маълум аст, ки дар њар давру замони гузашта таърихнигории њолати давру замон ва
кунунї вуљуд дошт. Лекин, бинобар њоло равнаќ наѐфтани китобчопкунї ва нињоят кам
дастнавис шудани онњо асарњои олимону таърихнигорон ангуштшумор буданду, ба
замми он бар асари љангу љидолњои пайдарњам, лашкаркашињо, тохтутозњои сангин, ки
шањрњо, мавзеъ ва марказњои ањолинишин ба хок яксон карда шуда оташ зада
мешуданд, чунин сарчашмањои нодир талаф ѐфта, мутаассифона то замони мо омада
нарасиданд.
Танњо бо туфайли равшаниандозии баъзе асарњои адабиѐтшиносони давр, олимон,
сайѐњон ва навиштаљотњои очеркии баъзеи онњо нисбати ин хадамотњо маълумотњои
норавшан гирифтан мумкин аст.
Бояд ќайд кард, ки њанўз дар давраи салтанати беш аз садсолаи Сомониѐн дар
асрњои 1Х-Х маќомоте бо номи «Чўбдорон» амал мекард, ки айнан вазоифу
уњдадорињои милитсияи имрўзаро ба иљро мерасонид. Вале мутаассифона дар бораи
сохтору фаъолият ва амали он маълумотњо пурра, то замони мо кам омада расиданд.
Танњо тавассути дигар сарчашмањое, ки дар мавриди сохти давлатдории Сомониѐн
дар ин ѐ он шакл ба замони мо омада расидаанд, мо маълумот пайдо менамоем, ки кињо
мањз чи тавр тартиботро дар њудуди давлат шабу рўз таъмин мекарданд.
Дар давраи сохти давлатдории беш аз яксаду панљоњсолаи сулолаи Ѓурриѐн бошад
ин тарзи таъмини тартибот идома ѐфта боз тибќи талаботњои замон дар њудуди
имрўзаи Осиѐи Марказї, Афѓонистон, Покистон, як ќисмати Шимолу Ѓарбии Њиндустону Шимолу Шарќии Эрон, ки ба ќаламрави ин давлат, яъне давлати Ѓурриѐн шомил
буданд, бо марказњояш шањрњои Бухоро, Ѓур ва Балх такмил ѐфтааст.
Њамин тариќ наќшу маќоми таъминкунандагони тартибот дар даврањои гуногуни
давлатдории тољикон, ки дар њайати давлатњои хурду бузург ва давлатдории: сулолањои
Њахоманишиѐн (солњои 550-330 то милод); Селевкидњо (солњои 321-305 то милод);
Ашкониѐн (солњои 250-224 то милод); Кўшониѐн (асрњои 1-IV милод); Сосониѐн (солњои
224-625); Њайтолиѐн (асрњои V-VI); Уммавиѐн (солњои 671-750); Аббосиѐн (солњои 7501258); Тоњириѐн (солњои 821-873); Саффориѐн (солњои 873-875); Сомониѐн (солњои 875999); Ѓазнавиѐн (солњои 998-1186); Ќарохониѐн (солњои 1005-1212); Салљуќиѐн (солњои
1040-1157); Ѓурриѐн (асрњои Х1-Х111); Хоразмшоњиѐн (солњои 1599-1753); Манѓитиѐн
(солњои 1753-1920); Љумњурии халќии шуравии Бухоро (солњои 1920-1924); ЉХШС
Тољикистон (солњои 1924-1929); РСС Тољикистон (солњои 1929-1991); ва Љумњурии
Тољикистон аз 9 сентябри соли 1991 то кунун; сурат гирифта идома ѐфта истодааст, дар
ин ѐ он шакл вуљуд дошт, вале мутаассифона маводњо то замони муосир хеле каманд ва
њатто омада ба замони мо нарасидаанд.
Гарчанд, ки дар асарњои олимону адабиѐтшиносон, муаррихони даврањои гуногун
хабарњо, маълумот-номањо, наќлњо, њикояњо ва амсоли он омада бошад њам, вале
масъалаи бунѐду таъсис, рушду такомули ин нињодњо мавриди тадќиќи муфассали олимон, ѐ худ дигар намояндагони илмњои мушаххас нагаштааст ва ягон осоре ба имрўз
мукаммал ѐ худ дар шакли пароканда низ ба даврони мо нарасидааст.
Њолату вазъи ин масъала дар оянда дар назди муњаќќиќон вазоифи нав мегузорад
ва тадќиќи он яке аз масъалањои мубрами тадќиќотчиѐни љавон ва дар маљмуъ илми
тољик мањсуб хоњад ѐфт.
Аллакай имрўз аз љониби баъзе олимони љавони серѓайрат атрофи омўзиши баъзе
масъалањои таъмини тартибот дар замонњои гузаштаи дур ба роњ монда шудааст, ки аз
оѓози ин раванд дарак медињад. Ва боварї дорем оянда шумораи чунин олимони љавони фидокор зиѐд хоњад шуд.
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Њоло миѐнаи дуюми саддаи ХУ111- ум дар атрофи инъикоси сохтору фаъолияти
таъминкунандагони тартибот дар даврањои ноорому кашмакашињои зиѐди байнињамдигарї, ќавмї дар манотиќи Осиѐи Миѐна (њоло Осиѐи Марказї) асару навиштањои
мушаххас нисбати кору фаъолият ва амали миршабњо ѐ худ полис умуман маълумотњо
вуљуд надошт.
Дар асарњои Ањмади Дониш, А.А.Семѐнов, Д.Н. Логофет, Г.А. Арандаренко, А.Е.
Снесарев, Н.Б. Ханыков, ва дигарон, ки баъзеашон дар ин минтаќа зиндагї низ карда
буданд, гарчанд дар мавриди фаъолияти ин хадамотњо ѐдоварї шавад њам, вале дар
маљмўъ на ин олимон ва на дигарон дар оянда дар бораи тарзу усул ва њолати бурдан ва
таъмин кардани тартибот дар генерал-губернатории Туркистон ва њудуди аморати Бухоро ва сохтори онњо њоло касе ва чизе мушаххасан нанавишта буд.
Дар асарњои гуногунмазмуни Ќањрамони Тољикистон Садриддин Айнї низ хонанда дар мавриди њолату вазъи он рўзњо маълумоти равшан гирифта метавонад, гарчанд,
ки онњо муфассал низ набошанд њам.
Њангоми омўзишу мутолиаи китоби бузурги Ќањрамони Тољикистон, академик
Бобољон Ѓафуров «Тољикон», ки таъриху тамаддуни гузаштаи мардуми тољик хеле хуб
арзѐбї гардидааст, њангоми инъикоси сохторњои гуногуни давлатдорї дар бораи ин ѐ
он шакли таъмини тартибот фикрњои олими забардаст баѐн карда шудааст, ки барои
тадќиќотчиѐни оянда дар баррасии ин масоил ба сифати сарчашма хизмат карда, кумак
хоњанд расонд.
Њамин тариќ, дар асоси омўзиш, тањлил, хулосабарорї ва аќоиди муаллифон,
таърихшиносию таърихнигории милитсияи тољикро дар шароити кунунї метавон дар
маљмўъ ба се давраи асосї таќсим намуд:
солњои 1917-1950-ум;
солњои 1960-1980-ум;
солњои 1991-ум то имрўз.
Омўзиши њаматарафаи даврањои асосии таърихи милитсияи тољик барои тањќиќи
раванди умумии таъсисѐбї ва рушду густариши таърихшиносии милитсияи тољик
ањамияти хеле муњим дорад. Барои њар як давра шароитњои мушаххаси таърихї хос дониста мешавад, зеро, ки дар онњо мањз тањќиќоти илмї ба роњ монда шудааст ва дар
натиљаи гузаронидани ин тадќиќотњо асару китобњо ва рисолањои безавол ба дасти чоп
расидаанд.
Ва мањз њамин маводи рӯи чоп омада метавонад инъикоскунандаи тамоми таърихи
гузашта ва ояндаи ин маќомот ба њисоб равад.
Дар муддати даҳсолаҳои сипаришуда ин ниҳоди давлатӣ аз як дастовард ба
дастоварди дигар насиб гашта дар ҷомеа мавқеъ ва мақоми хосса гирифт ва бо саҳми
гузоштаи хеш дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ ном
гузошта соҳибэҳтиром гаштааст.
Мавриди истифода қарор додани биноҳои нави таълимӣ: бинои ҳозиразамони
таълимии чорошѐна бо таҳдобаш барои Коллеҷи милитсия дар ш. Кӯлоб (2014-2019),
бинои нави Академияи ВКД ҶТ (30.08.2017), бинои нави факултети оперативї-ҷустуҷӯӣ
дар Академияи ВКД (22.11.2019) ва ғайраҳо иқтидори таълиму тарбия ва омодасозии
кадрҳоро боз њам боло бардоштааст.
Муҳаррири масъули китоб доктори илмҳои таърих, профессор, саркотиби илмии
Академияи илмҳои ҷумҳурӣ, Қосимшо Искандаров буда, муҳаррир Абдуллоев
Раҳматулло корманди Маркази мероси хаттӣ мебошад. Мусаҳҳеҳи китоб Умед
Пудинаев, ходими илмии Шуъбаи Шарқи Наздик ва Миѐнаи Институт ва тарроҳ
Қосимхуҷа Назаров мебошанд.
Умед Пудинаев,
ходими илмии
Институти омӯзиши масъалаҳои
давлатҳои Осиѐ ва Аврупои
АМИТ
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ҚОИДАҲОИ НАШРИ МАҚОЛАҲО БАРОИ МУАЛЛИФОН

Маҷаллаи «Осиѐ ва Аврупо» нашрияи Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои
Осиѐ ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон мебошад. Дар маҷалла
мақолаю тақризҳо ва ахбор дар бахши омӯзиши сиѐсат, таърих, ҳуқуқ, иқтисоди ҷаҳон,
афкори иҷтимоӣ, забон, адабиѐт, таърих, ҷунбишҳои динию идеологӣ ва сиѐсӣ,
низоъҳои минтақавӣ дар кишварҳои Осиѐ, Аврупо ва Амрико ба табъ мерасанд.
Маҷалла мақолаҳоро бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ пазируфта, ҳамроҳи мақола
фишурдаи он низ ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ талаб карда мешавад.
ТАЛАБОТИ ТАРТИБ ДОДАНИ ДАСТХАТҲО
Муаллиф дастнависро ба забонҳои тоҷикӣ ва ѐ русӣ пешниҳод мекунад. Фишурдаи
мақолаҳо ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бояд пешниҳод гардад, ки ҳаҷми он
набояд аз 1 саҳифа беш бошад. Матни мақола бояд дар принтер бо ҳуруфи андозаи 14
дар як рӯяи коғази сафеди андозаи стандартӣ (А4) чоп шуда, ҳар саҳифаи навишта бояд
аз 28 сатр (бо шумули замима ва ҳошияҳо), зиѐд набошад. Ҳошияҳои дастнавис: аз боло
ва поѐн – 2,5 см, аз чап ва рост – 3 см. Андозаи фосилаи байни сатрҳо – 0,5 см.
Ба дастнависҳо замима мегарданд:
а) маълумот роҷеъ ба муаллиф (ном, номи падар, номи хонаводагӣ, дараҷаи илмӣ,
унвон, ҷойи кор, вазифа, нишонии ҷои зист, шохис (индекс)-и шуъбаи почта,
рақами телефони хона ва кор, нишонии почтаи электронӣ (агар мавҷуд бошад);
б) Мақола дар компютер чоп шуда, ҳамроҳ бо нусхаи электронӣ пешниҳод
мешавад, ки дар он маводи муаллиф ба сурати парванда дар вожапардози Word анҷом
шудааст; агар ҳуруфи лотинӣ ѐ дигар аломатҳо истифода шуда бошад, бояд онҳо бо
нишондоди номашон ирсол гарданд.
Ҳадди ниҳоии дастнавис:
мақола ‟ то 14 саҳифа, фишурдаи мақола - 1 саҳифа;
тақриз – то 6 саҳифа;
китобиѐт ‟ то 4 саҳифа;
ахбор ва рӯйдодҳои илмӣ ‟ то 5 саҳифа.
Сарлавҳаи мақола бо ҳарфҳои хурд ва аз матн бо фосилаи се сатр ҷудо карда
мешавад. Иқтибосҳо бо сарчашма дақиқ муқоиса карда шуда, дар охири саҳифа асли
онҳо аз ҷониби муаллиф оварда мешаванд.
Феҳристи манобеъ дар охири мақола (бо тартиби алифбо – нахуст ба хатти
кириллӣ, сипас бо дигар забонҳои хориҷӣ оварда мешавад; осори як муаллиф дар
тартиби хронологӣ дарҷ мешавад) бо шуморагузорӣ ва нишон додани маълумоти зайл
оварда мешавад:
а) барои китобҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, шаҳр ва соли нашр,
теъдоди умумии саҳифаҳо мисли:
Муллоаҳмадов М. Осори эроншиносӣ, ҷ.1, Душанбе: Дониш, 2018, - 563 с.
Мардонӣ Т. Слово об Абуали ибн Сина. Исследования и переводы, Душанбе: Дониш, 2018, 375 с.
б) барои мақолаҳо – ному насаби муаллиф, номи пурраи мақола, номи маҷмӯаи
мақолаҳо, китоб, рӯзнома, макони нашр, шаҳр (барои китоб), сол ва шумораи рӯзнома,
маҷалла, мисли:

203

Институт Азии и Европы №1, (3) 2020
Мирзоев Н. Ҷойгоҳи Афғонистон дар сиѐсати хориҷии Тоҷикистон // «Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» 2018 № 4. - с. 112-116.
Раҷабов Ҳ. Тасвири бархӯрдҳои мазҳабӣ дар ҳикояи Иброҳим Ҷалис “Ғуломи
озод” // Илм ва ҷомеа”, № 2 (10), 2018. -с. 70-78.
Дар дохили матн истинод ба манбаъ дар дохили қавси мураббаъ дода шуда, аз ҳам
тавассути вергул ҷудо карда мешавад, мисол: [1, с. 75]; шумораи саҳифаҳои иқтибос бо
воситаи вергул ѐ тире нишон дода мешавад, мисол: [2, с. 72-80].
Дар мақола аз тарафи муаллиф ѐ муаллифон бояд имзо гузошта шавад.
Дастнавис бояд бодиққат хонда шуда, бидуни ғалат пешниҳод гардад.
Дастнависҳое, ки бидуни риояи талаботи мазкур таҳия шудаанд, баррасӣ
намешаванд.
Ҳайати таҳририя дар ҳолатҳои зарурӣ ҳуқуқ дорад мақоларо кӯтоҳ, таҳриру ислоҳ
кунад ва ѐ ба муаллифон ҷиҳати ислоҳ баргардонад. Муаллифон пас аз саҳифабандии
мақола онро хонда ризояти худро барои чоп ба таври хаттӣ тасдиқ мекунанд.
Масъулияти ақида ва муҳтавои мақолаҳо бар дӯши муаллифони онҳост.
Нишонии мо: шаҳри Душанбе, кӯчаи Рӯдакӣ-33, Институти омӯзиши масъалаҳои
давлатҳои Осиѐ ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ҳуҷраи 5, идораи
маҷаллаи «Осиѐ ва Аврупо», тел.: (+992 37) 221 05 72.
Сомонаи мо: www.osiyoavrupo.tj;
E-mail: info@osiyoavrupo.tj
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ
Журнал «Азия и Европа» издается Институтом изучения вопросов стран Азии и
Европы Национальная Академия наук Таджикистан. В журнале публикуются статьи,
сообщения, рецензии, информационные материалы по литики, истории, юриспрпуденции, мировой экономики, социалные мысли, языка и литературы, полтические и религиозные движении, региональные конфликта в странах Азии, Европы и Америки. Журнал выходит на таджикском, русском и английском языках. Статьи сопровождаются резюме на таджикском, русском и английском языках.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
Автор представляет рукопись на таджикском или русском языке. Резюме к статье
должно быть представлено на таджикском, русском и английском языках, объем которого не должен превышать 1 страницы.
Текст должен быть отпечатан на принтере - размер шрифта 14 - с одной стороны
белого листа бумаги стандартного формата (A4). На странице рукописи должно быть
не более 28 строк, отпечатанных через два интервала (это относится также к примечаниям и сноскам).
Поля рукописи: верхнее и нижнее - 2,5 см, левое и правое - 3 см. Размер абзацного
отступа - 0,5 см.
К рукописи прилагаются:
а) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, место работы,
должность, домашний адрес, индекс почтового отделения, номера служебного и
домашнего
телефонов, при наличии - адрес электронной почты);
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б) статья должна быть отпечатана на компьютере и представлена редакции одновременно с CD, содержащей файл авторского материала, выполненного в текстовом редакторе Word; шрифты, если таковые использовались для латинских или иных символов, с указанием их названия.
Предельный объем рукописей:
„ статья - 16 страниц, резюме - 1 страница;
„ сообщение - 8 страниц, резюме - 0,5 страницы;
„рецензия - 4 страницы;
„хроника научной жизни - 4 страниц.
Заглавие статьи печатается строчными буквами и отбивается тремя интервалами
снизу от текста.
Цитаты тщательно сверяются с первоисточником и визируются автором на оборотной стороне страницы.
Литература, на которую даются ссылки в тексте, приводится в конце статьи (в алфавитном порядке – сначала на кириллице, затем на иностранных языках; произведения
одного автора даются в хронологическом порядке, начиная с более ранних), с нумерацией и указанием следующих выходных данных:
а) для книг - фамилия, инициалы автора, полное название книги, город и год издания, Осиѐ ва Аврупо № 2, 2019 141 общая число страниц например:
Муллоаҳмадов М. Осори эроншиносӣ, ҷ.1, Душанбе: Дониш, 2018, - 563 с. Мардонӣ Т. Слово об Абуали ибн Сина. Исследования и переводы, Душанбе: Дониш, 2018. 375 с.
б) для статей - фамилия, инициалы автора, полное название статьи, название сборника, книги, газеты, журнала, где опубликована статья, город (для книг), год и номер
газеты, журнала, например:
Мирзоев Н. Ҷойгоҳи Афғонистон дар сиѐсати хориҷии Тоҷикистон // «Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» 2018, № 4, - с. 112-116.
Раҷабов Ҳ. Тасвири бархӯрдҳои мазҳабӣ дар ҳикояи Иброҳим Ҷалис “Ғуломи
озод” // Илм ва ҷомеа”, № 2 (10), 2018. с. 70-78.
Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках через запятой,
например: [3, с. 272]; при цитировании указываются страницы через запятую или тире,
например: [4, с. 272-280].
Статьи должны быть обязательно подписаны автором, а при наличии нескольких
авторов - всеми соавторами.
Рукопись должна быть тщательно вычитана и сдана без опечаток. Рукописи,
оформленные без соблюдения указанных требований, не рассматриваются.
Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокращать
статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Авторы
читают готовую верстку статьи и в письменном виде подтверждают свое согласие на
публикацию.
Ответственность за подбор, точность фактов, цитат, и данных несут авторы опубликованных материалов.
Адрес: г. Душанбе, ул. Рудаки-33, Институт изучения проблем стран Азии и Европы Национальная Академия наук Таджикистан, каб., 5 редакция журнала «Азия и Европа», Тел.: (+992 37 2 21 03 31) Наш веб-сайт: www.osiyoavrupo.tj; E-mail:
info@osiyoavrupo.tj.
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