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Дар мақолаи мазкур масъалаҳои танзими сиёсати ҷаҳонӣ ва мавқеи 

мутақобилаи бозингарони асосӣ баррасӣ шудааст. Муаллиф дар мақола 

шаклҳои танзими муносибатҳои байнидавлатиро таҳлил намудааст. 

Ҳамзамон мавқеи мутақобилаи бозингарони асосии сиёсати ҷаҳонӣ нишон 

дода шудааст. 

Калидвожаҳо: сиёсати ҷаҳонӣ, давлат, ИМА, СММ, ҳуқуқи 

байналхалқӣ, меъёрҳо, муносибатҳои байнидавлатӣ. 

 

Азбаски низоми ҷаҳонӣ сохтори мураккаб дорад, беҳтар аст, ки 

масъалаҳои танзими он аз мавқеи давлат ва муносибатҳои байнидавлатӣ 

баррасӣ гарданд. Ин комилан далелнок аст, чунки муносибатҳои 

байнидавлатӣ ҳамчун зерсохтори асосӣ буда, ҳолати дигар сохторҳо ва 

умуман, ҳолати сохтори низоми ҷаҳонӣ низ ба он вобаста аст. Дар айни 

замон, ин ҳолатро набояд ба дараҷаи мутлақ бардошт, чунки зерсохторҳои 

дигар, (махсусан, сохторҳои иқтисодӣ) метавонанд дар фаъолияти давлат 

нақши фаъол бозӣ карда, ба сиёсати хориҷӣ таъсир расонанд. 

Дар таърихи низоми ҷаҳонӣ се шакли танзими муносибатҳои 

байнидавлатӣ вуҷуд дорад [8, с.154]:  

 шакли ахлоқӣ-этикӣ; 

 шакли ҳуқуқӣ; 

 шакли ниҳодӣ (институтсионалӣ). 

Танзими ахлоқӣ — этикӣ — ин маҷмӯи меъёрҳо ва қоидаҳои 

нонавишта, аммо эътирофшудаи рафтори давлатҳо ва иштирокчиёни 

дигари сиёсати ҷаҳонӣ мебошад, ки бояд онҳо дар фаъолияти хеш риоя 

намоянд. Дар акси ҳол, онҳоро маҳкум мекунанд, таҳрим менамоянд ё 

муҷозот медиҳанд. Баъзе аз ин қоидаҳои нонавишта аллакай дар асри XX 

чун усули бунёдӣ ба ҳуқуқи байналхалқӣ шомил шудаанд. 
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Танзими ҳуқуқӣ — ин маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие мебошанд, ки аз 

созишномаҳои байналхалқӣ бармеоянд. Ин меъёрҳоро ҳуқуқи байналхалқӣ 

меноманд. 

Танзими ниҳодӣ (институтсионалӣ) — ихтирои асри XX буда, дар 

чунин ниҳодҳои (институтҳои) умумӣ, монанди Лигаи Миллатҳо ва 

Созмони Милали Муттаҳид таҷассум ёфтааст. Бояд гуфт, ки нахустин 

талош барои амалӣ намудани чунин шакли танзим дар Аврупо, дар 

Конгресси Вена ва дар конфоронсҳои минбаъдаи кишварҳои бузург, ки 

бояд муносибатҳои байни давлатҳои аврупоиро бо усулҳои қонунмандӣ 

(роҳ надодан ба инқилобҳо ва дастгирии сохти подшоҳӣ) танзим 

мекарданд, анҷом гирифт. 

Танзими ахлоқӣ-этикӣ ҳанӯз қабл аз барқароршавии муносибатҳои 

байнидавлатӣ ба вуҷуд омада буд. Аммо заифиии ин шакли танзим дар он 

буд, ки дар ҷаҳон дар шарҳу тафсири усулҳои ахлоқӣ фарқият вуҷуд дошт 

ва вуҷуд дорад. Масалан, яке аз усулҳои калидии марксизм—ленинизм 

андеша дар бораи моҳияти синфии ахлоқ ва исбот намудани ҳар гуна амал 

ба хотири пирӯзӣ дар муборизаи синфӣ (зарурати инқилобӣ) буд. 

Моҳиятан, ин тезиси тамоми ифротиён (экстремистҳо) аст — яъне «барои 

расидан ба ҳадаф ҳама чиз раво аст». Фақат баъд аз бештар шудани 

тасаввурот дар бораи арзишҳои умумиинсонии новобаста аз қавмият, 

нажод, дин ва мақоми иҷтимоии шахс танзими ахлоқӣ метавонист 

бартарии худро нишон диҳад. Танзими ахлоқӣ дар ҷаҳони муосир ҳамчун 

шарти ҳифзи тамаддуни инсонӣ инкишоф меёбад. 

Аммо рушди танзими ахлоқӣ боиси фаъолшавии сиёсии рӯҳониён 

гардидааст (бахусус, руҳониёни исломӣ), ки тезисро дар бораи 

ғайриахлоқӣ будани тамоми низомҳои сиёсии дунявӣ ва бартарияти 

ахлоқии дини исломро ба миён гузоштаанд. Мутаносибан, руҳониён акнун 

даъвои доштани ҳуқуқи ниҳоии муайян намудани ахлоқӣ ва ғайриахлоқиро 

мекунанд Дар асл бошад онҳо ҳокимияти собиқи диниро эҳё кардан 

мехоҳанд. 

Меъёрҳои ахлоқӣ аз нигоҳи таърихӣ дар муддати тӯлонӣ ташаккул 

ёфтаанд. Ҳанӯз ба давраи қабилавӣ риоя кардани усулҳои муайяни ахлоқӣ, 

пеш аз ҳама, байни хешовандон ва қабилаҳои дӯст, хос буд. 

Бо барқарор шудани муносиботи байнидавлатӣ ба ин усулҳо 

меъёрҳои дигар, аз он ҷумла меъёри ҳуқуқӣ илова шуданд. Дар Юнони 

қадим ғояи сулҳ ё оштии муваққатӣ дар вақти рӯйдодҳои муҳими 

умумимиллӣ (масалан, ҳангоми бозиҳои олимпӣ) ҷорӣ шуда буд. Баъдан, 

ин андешаро калисои католикҳо қабул карда, барои ташкили Анҷумани 
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умумиҷаҳонии рӯҳониёни католик ё ба муносибати идҳои динӣ Оштии 

Худовандиро эълон мекард[8, с.156-157]. 

Барои тафаккури муосири ҳуқуқи байналхалқӣ бартарии ҳуқуқи 

байналхалқӣ бар қонунгузории дохилӣ (миллӣ) хос аст. Аммо на ҳамаи 

давлатҳо, аз он ҷумла, давлатҳои ба ном «мутаммадин» ва пешвои ҷаҳони 

муосир Иёлоти Муттаҳидаи Америка ин тафаккурро нисбат ба худ қабул 

доранд, вале таблиғгару водоркунандаи риояи он барои дигарон ҳастанд. 

Идора кардан ва танзим карданро бо ҳолат ё рафтори худ метавон 

анҷом дод. Дар ибтидо танзим ба воситаи рафтор, яъне фаъолияти 

сиёсати хориҷии давлат, аз ҷумла истифодаи неруи ҳарбӣ амалӣ 

мегардид. Аммо бо ҷорӣ гардидани назарияи ҳимояи ҳуқуқи башар 

танзим ба воситаи рафтор ба танзим ба воситаи ҳолат табдил ёфт. Яъне 

дар ин шакли танзим хислати низомҳои сиёсӣ — режимҳои яккасолорӣ 

(авторитарӣ) ба демократӣ тағйир дода мешавад. 

Сиёсати стратегии Ғарб ташаккули фазои воҳиди ҳуқуқии ҷаҳониро 

ояндабинӣ менамояд, ки дар он на танҳо муносибатҳои байнидавлатӣ, 

балки равандҳои дохилидавлатӣ низ танзим мегарданд. Ба ибораи дигар, 

он муносибатҳои байни аҳолӣ ва режимро низ фаро мегирад. Мисоли ин 

Маҳкамаи (суди) Страсбург доир ба ҳуқуқи инсон мебошад. 

Бояд таъкид намуд, ки ташаккули фазои воҳиди ҳуқуқии ҷаҳонӣ ба 

асоси ҳуқуқи инсон ногузир ба демократикунонии ҷаҳон оварда 

мерасонад. Аммо, назарияи ҳуқуқи инсон ба таври объективӣ бо назарияи 

соҳибихтиёрӣ муқобил меистад, пас, боиси рад кардани усули «дахолат 

накардан дар корҳои дохилӣ» дар муносибатҳои байнидавлатӣ мегардад. 

Самарабахшии танзими ҳуқуқӣ аз имконияти истифодаи таҳримот 

нисбат ба вайронкунандагони қоида вобаста аст, дар акси ҳол, он нисбат ба 

танзими ахлоқӣ—этикӣ, ки фақат василаи маҳкумкунӣ мебошад, камтар 

самарабахш хоҳад буд. Маълум аст, ки масъала дар бораи таҳримот 

мустақиман бо масъалаи қонунмандии қарорҳои қабулшуда дар ин бобат 

алоқаманд аст ва аз инҷост, ки бо таъсиси ниҳодҳои (институтҳои) дахлдор 

низ вобаста хоҳад буд. Чунин аст мантиқи ба вуҷуд омадани 

институтсионализм чун шакли танзим. 

Агар Конгресси Венаро, ки шартан метавон онро чун ниҳоди 

танзими континенталӣ тавсиф намуд, истисно намоем, пас шакли аслии 

ҷаҳонии ниҳодӣ (институтсионалӣ) қаблан Лигаи Миллатҳо ва алҳол 

Созмони Милали Муттаҳид мебошанд. 

Таҷрибаи Лигаи Миллатҳо бо як силсила сабабҳо ноком буд. Якум, 

Лигаи Миллатҳо дар асл ниҳоди ҷаҳонӣ набуд, чунки муддати дароз 

абарқудратҳо — Иттиҳоди Шӯравӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Америка дар он 
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дохил набуданд. Америка то охир дар он шомил нагардид. Дувум, дар 

Лигаи Миллатҳо низоми муҷозот шартан қайд шуда буд ва механизми 

муҷозот чандин қайду шарт дошт. Нисбат ба Лигаи Миллатҳо, Созмони 

Милали Муттаҳид аз нигоҳи сохторӣ хеле мукаммал ба назар мерасад. 

Аммо дар шароити «ҷанги сард» фаъолияти он ба асоси низомномааш — 

яъне ҳифзи сулҳу амният — хеле мушкил буд. Ҳамон вақт, дар айни авҷи 

зиддияти биполярӣ, маркази нави танзими ҷаҳонӣ — «гурӯҳи ҳафтгона» 

фаъол шуд[8, с.158-159]. 

Моҳиятан ин гурӯҳ ба танзими проблемаҳои глобалӣ машғул аст. 

Фарқияти он аз Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид дар ин аст, ки 

агар Шӯрои Амният ба таври фаврӣ мураккаб гардидани вазъияти 

мушаххаси сиёсӣ ва ҳарбиб сиёсиро баррасӣ намояд, «ҳафтгона» бештар 

ба масъалаҳои стратегӣ таваҷҷуҳ менамояд. Яъне гурӯҳи «ҳафтгона» 

нишондиҳандаҳои асосии дарозмуддати рушди ҷаҳониро, ки тамоми 

низоми муносибатҳои байналхалқиро фаро мегирад, тарҳрезӣ менамояд. 

Қарорҳои гурӯҳи «ҳафтгона» ҳатто дар сурати аз нигоҳи ҳуқуқӣ ҳатмӣ 

набудани онҳо манфиатҳои давлатҳои қудратманди ҷаҳониро ифода 

мекунанд. 

Гурӯҳи «ҳафтгона» чун форуми муваққатӣ барои баррасии роҳҳои 

бартараф кардани оқибати буҳрони нафт, ки баъд аз ҷанги арабу исроилӣ 

дар соли 1973 ба вуҷуд омада буд, таъсис ёфт. Буҳронро гурӯҳи кишварҳои 

арабӣ — содиркунандагони нафт барангехтанд, ки қарор доданд истихроҷи 

нафтро коҳиш бахшанд ва Арабистони Саъудӣ ҳатто ба содироти нафт ба 

Иёлоти Муттаҳидаи Америка ва Шрҳигарии Нидерланд, дар ҷавоб ба 

кумаки онҳо ба Давлати Исроил, эмбарго эълон карда буд. Дар натиҷа, 

нархи нафт шадидан коҳиш ёфт. Ба кишварҳои Ғарб, гарчи зуд набошад 

ҳам, муяссар шуд, ки оқибати буҳронро бо роҳи ҷорӣ намудани 

технологияи сарфаҷӯии энергия бартараф намоянд. Бо мақсади пешгирӣ 

намудани эҳтимолияти такрор шудани буҳрон, давлатҳои ғарбӣ маҳфили 

(клуби) доимии таъмини рушди кишварҳои хешро таъсис доданд. Аммо ба 

зудӣ гурӯҳи «ҳафтгона», дар баробари баррасии масъалаҳои иқтисодӣ, ба 

муҳокимаи масъалҳои сиёсӣ низ шурӯъ намуданд. 

Муваққатан аъзо гардидани Русия ба гурӯҳи «ҳафтгона» аз бисёр 

ҷиҳат ҷанбаи сунъӣ дошт. Ин иқдом мебоист Русияро ба наздик шудан бо 

Ғарб ҳавасманд мекард ва дастовардҳои демократии кишварро тақвият 

мебахшид. 

Алҳол андешаи тавсеаи аъзои гурӯҳи «ҳафтгона» то 13 кишвар 

баррасӣ мешавад. Дар сурати амалӣ шудани ин андеша, «ҳафтгона» 
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салоҳияти ниҳоди ғайрирасмии танзими ҷаҳониро ба маънои пурраи ин 

калима ба худ хоҳад гирифт. 

Ҳамзамон бо ин, зимни таҳлили вазъи «ҳафтгона» набояд ин 

далелро нодида гирифт, ки аъзои он, иттифоқчиёни низомию сиёсӣ 

ҳастанд. Аз ҷумла, шаш кишвар аъзои Созмони Аҳдномаи Атлантикаи 

Шимолӣ (НАТО) буда, Ҷопон бо Иёлоти Муттаҳидаи Америка қарордоди 

амниятӣ дорад. Дар пасманзари «ҳаракати Созмони Аҳдномаи Атлантикаи 

Шимолӣ (НАТО) ба Шарқ», муносибати ин паймони ҳарбию сиёсӣ бо 

Федератсияи Русия беғубор нахоҳад буд. Дар мавриди муносибатҳои 

Русия ва Ҷопон метавон аз рӯи ин далел қазоват кард, ки байни ду кишвар 

ҳанӯз қарордоди сулҳ имзо нашудааст, гарчанде аз замони поён ёфтани 

Ҷанги дувуми ҷаҳонӣ без аз 70 сол гузаштааст. 

Мавқеи мутақобилаи бозингарони асосии сиёсати ҷаҳонӣ 

Ба ақидаи аксарияти иқтисоддонони бонуфузи ғарбӣ ҷаҳони муосир 

аз нигоҳи иқтисодӣ ва сиёсӣ ба чор зина тақсим мешавад[8, с.161]: 

1. «Ҳаста» — ин зинаи некуаҳволии ҷаҳони муосир, ба истилоҳ 

«миллиарди тиллоӣ» мебошад. Дар ин зина 30 кишвари ҷаҳон аз ҷумлаи 

беш аз 200 давлати имрӯза қарор доранд. 

2. Нимамузофот — ин зинаи наздиктарин барои ворид шудан ба 

«ҳаста» мебошад. Ба ин гурӯҳ кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ ки ба сӯи 

марҳалаи пасосаноатӣ майл доранд, ҳамчунин кишварҳои дорои сатҳи 

баланди даромади нафтӣ ва сатҳи стандартии некуаҳволӣ дохил 

мешаванд. 

3. Музофот, ё ҳавзаи «хокистарранг». Ба ин гурӯҳ аз ҷумла 

кишварҳои аъзои БРИКС (Бразилия, Русия, Ҳиндустон, Хитой ва Африқои 

Ҷанубӣ) ва баъзе мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ, ки иқтисоди нисбатан 

пешрафта доранд, аммо ба «ҳаста» ба сабабҳои сатҳи пасти даромади 

аҳолӣ, тафриқаи баланди иҷтимоӣ ва надоштани барномаи равшани 

рушди оянда, ворид нестанд, дохил мешаванд. Алҳол далелҳо аз он 

шаҳодат медиҳанд, ки то соли 2050 Ҷумҳурии Халқии Хитой метавонад 

ба ҷаҳони дувум пайвандад, аммо дар Русия акнун баъзе аломатҳои 

пешравии иқтисодиёт намоён мешаванд. 

4. «Торикии» ҷомеаи ҷаҳонӣ. Ба ин гурӯҳ кишварҳое дохиланд, ки 

новобаста аз андозаи захира, сармоя, кумакҳои ройгон дар он ҷо ҳеҷ гуна 

натиҷа ҳосил намешавад. Яъне ин кишварҳои тайёрахӯри ҷомеаи ҷаҳонӣ, 

аз нигоҳи иқтисодӣ нокоромад, ки қаламрави худро назорат карда 

наметавонад, амнияти онро таъмин намекунанд ва ҳадди ақали зиндагии 

шоистаро барои аҳолии худ дода наметавонанд, мебошанд. Онҳо дар 

харитаи ҷаҳон пас аз пош хӯрдани низоми истеъморӣ, асосан дар Африқои 
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Сиёҳ ба вуҷуд омаданд, ки кишварҳои аврупоӣ онҳоро тарк карда, баъд аз 

худ ҳудуди сунъӣ бо сарҳадҳои шартӣ ва ба ном давлатҳоро боқӣ гузошта 

буданд. Аммо дар асл, сокинони ин минтақаҳо мисли пештара, дар 

марҳалаи муносибатҳои қабилавӣ ва дар давраи тодавлатдорӣ қарор 

доранд. Чунки қабила алтернативаи давлат мебошад, он ба давлат 

эҳтиёҷ надорад ва наметавонад бо давлат дар ҳамзистӣ ба сар барад. 

Кишварҳои «ҳаста» имрӯз талош мекунанд давлатҳои 

нимамузофотиро ба гурӯҳи худ ҷалб намоянд. Онҳо чунин мешуморанд, 

ки барои «ҳаста» кишварҳои музофотӣ, ба хусус Русия бо қудрати 

ракетӣ—ядроиаш чун омили бесуботсозӣ хатари бештар доранд. 

Умуман, метавон далели рушди босуръати танзими кишварҳои 

ҷомеаи ҷаҳониро дар асри XX мушоҳида кард, ки пеш аз ҳама, дар 

ташаккули ҷузъи ниҳодии (институтсионалии) танзим ифодаи худро 

ёфтааст. Зимнан, он далел махсусан муҳим аст, ки танзими ниҳодӣ 

(институтсионалӣ) ба асоси усули дастаҷамъӣ, яъне то андозае ба асоси 

усулҳои демократӣ, ташаккул ёфтааст. 

Алтернативаи тамоюли мазкур империяҳои «ҷаҳонӣ» буданд, ки 

созандагони он даъвои идоракунии ҷаҳонро бо истифода аз шеваҳои 

яккасолорӣ (авторитарӣ) мекарданд. Ин андеша ба шакли нисбатан возеҳ 

аз тарафи Темури Ланг ифода ёфта буд: «Як Худо дар осмон, як подшоҳ 

дар замин». Тавре ки мебинем, ин «созандаи» навбатии империяи 

«ҷаҳонӣ» дурнамои худро хеле возеҳу равшан баён кардааст. 

Имрӯз моҳиятан шакли идеали мазкур тағйир наёфтааст ва он номи 

«ҷаҳони якқутбиро» дошта ба он Иёлоти Муттаҳидаи Америка чун ягона 

абарқудрати ҷаҳон роҳбарӣ мекунад. Зоҳиран, зарурат барои исботи геге-

монияи ҷаҳонии америкоӣ — падидаи махсуси яккасолорӣ (авторитарӣ) 

вуҷуд надорад, гарчанде он зери пардаи арзишҳои умумиинсонӣ (албатта, 

демократӣ низ) амал мекунад. 

Чунин тамоюли яккасолорӣ (авторитарӣ), ки Иёлоти Муттаҳидаи 

Америкаро ба сифати маркази идоракунии ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул мекунад, 

ногузир боиси рад кардани худи андешаи танзим мегардад. Сиёсати ҷорӣ 

намудани гегемонияи ҷаҳонии америкоӣ («тартиботи нави ҷаҳонӣ»), ҳам 

ба муқовимати ғайрифаъол ва ҳам фаъоли субъектҳои дигари 

муносибатҳои байналхалқӣ, дучор мешавад. Он бештару бештар 

доираҳои ҳукмрони Иёлоти Муттаҳидаи Америкаро ба истифодаи 

қувваҳои мусаллаҳ, ба эътибор нагирифтани меъёри ҳуқуқи байналхалқӣ 

ва мухолифат бо Созмони Милали Муттаҳид бармеангезад. Маҳз бо 

гуноҳи Иёлоти Муттаҳидаи Америка, ки қарорҳои Созмони Милали 

Муттаҳидро риоя намекунад, ин созмонро дар коҳиши самарабахш 
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набудани фаъолияташ дар амри танзими низоъҳои байналхалқӣ айбдор 

месозанд. 

Дар ҳақиқат, фаъолияти Созмони Милали Муттаҳид на ҳама вақт ба 

қадри зарурӣ самарабахш мебошад. Аммо набояд фаромӯш кард, ки 

маъмулан сабаби ин, шиддати низоъ байни давлатҳои бузург аст. Бо 

вуҷуди ин, дар аксарият мавридҳо фаъолияти Созмони Милали Муттаҳид 

бо тавозунсозии худ фарқ мекунад, монеаи тақвияти низоъбарангезӣ 

мешавад, ки аксар вақт ба сабаби амалкарди яктарафаи Иёлоти 

Муттаҳидаи Америка ба миён меояд. Амалан, Иёлоти Муттаҳидаи 

Америка боисрор Созмони Милали Муттаҳидро ба истифодаи миқёсноки 

қувваи ҳарбӣ дар корҳои байналхалқӣ тела медиҳад, агарчанде асоси 

ҷиддӣ барои истифодаи қувва вуҷуд надорад. 

Мисоли равшани оқибати амали яктарафаи Иёлоти Муттаҳидаи 

Америка бе иҷозати Шӯрои Амнияти Сомони Милали Муттаҳид ҳамла ба 

Ироқ буд. Иштироки неруҳои давлатҳои иттифоқчии Иёлоти Муттаҳидаи 

Америка дар ин ҳамла ҷанбаи яктарафа доштани ин амалро набояд зери 

шакку шубҳа гузорад. Режими Саддом Ҳусейн воқеан, режими намунавӣ 

набуд, аммо асос барои ҳуҷум ба ин кишвар, сиёсати зиддиамерикоии он 

буд. Барои пардапӯш кардани ин амали хеш, Иёлоти Муттаҳидаи Америка 

ва шарики он Британияи Кабир ба истифодаи гунаҳгорсозии қалбакӣ, ки на 

танҳо аз нигоҳи ахлоқӣ—этикӣ, балки аз лиҳози ҳуқуқӣ ҳам кирдори 

нораво ва маҳкумшаванда аст, даст заданд. 

Ин далел ба таври равшан гувоҳи он аст, ки маъмурияти Вашингтон 

ба мавқеи сиёсати ифротӣ (экстремистӣ) лағжидааст, ки шиори он «Барои 

расидан ба мақсад истифодаи ҳар гуна восита раво» мебошад. Бо вуҷуди 

аҷиб будани муқоисаи мазкур — Америка ва шариконаш як навъ 

необолшевикон буданд. Аз рӯи ҳисоби муҳаққиқони олмонӣ, Президенти 

ҳамонвақтаи Америка тайи нимаи аввали соли 2005 ин тезисро, ки «Оне ки 

бо мо нест, муқобили мо аст» 99 бор истифода бурдааст[10]. 
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В данной статье рассматриваются проблемы регулирования 

мировой политики и соответствующие позиции  основных игроков. Автор 

анализирует виды регулирования межгосударственных отношений. 

Вместе с тем, показаны соответствующие позиции основных игроков 

мировой политики. 
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УДК: 1+371 (575.3) 
 

ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ ЧУН ОМИЛИ ПАҲНШАВИИ 

АЌИДАҲОИ ИФРОТГАРОӢ 

 

НАЗРИЕВА ОЙНИЁЛ ШАРИФОВНА, 

номзади илмњои фалсафа, сармутахассиси Маркази тадќиќоти 

стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 

734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони  

Рӯдакӣ 40, тел: +992 37 22720913. 

 

        Дар маќолаи мазкур љанбањои асосии роњ ёфтан ва пањн 
гардидани падидаи номатлуби экстремизм ва терроризм тавассути 

шабакањои гуногуни интернет баррасӣ гардида, таъсири манфии он ба 

мамлакатњои љањон, аз љумла кишварњое, ки авзои ороми сиёсӣ доранд, 

мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Муаллиф омилњои густариш ва 

роњњои пешгирии экстремизм ва терроризмро ба таври даќиќ нишон 
додааст.   

      Калидвожаҳо: терроризм, экстремизм, иттилоот, интернет, 

сайтњо, љавонон, идеология. 

 

         Омӯзиш ва тањлили амнияти иттилоотӣ чун љузъи асосии амнияту 

суботи давлат ањамияти муњим пайдо намуда, аз муњаќќиќон масъулияти 

љиддиро талаб мекунад. Хусусан, баррасӣ ва арзёбии вазъи имрӯзаи 

шабакањои иљтимоӣ, ки хеле печидаву мураккаб аст ва барои аз љониби 

расонањои гуногун дар зењни мардум љой намудани таассуроти мухталиф 

имкониятњои зиёд дорад, боз њам муњимтар мегардад. 

     Тибќи тањлилњои созмонњои байналмилалӣ Ҷумҳурии Точикистон 

дар соли 2018 ҳамчун мамлакати аз лиҳози амниятӣ таъмин дар ҷаҳон 

шинохта шудааст. Ин дар ҳолест, ки соли 2016 тибқи рӯйхати маълумоти 

“Rapid7”, Тоҷикистон аз лиҳози таъмини амнияти иттилоотӣ дар ҷойи 

дуюм меистод. Хавф ва таъмини амнияти иттилоотӣ, ки яке аз мушкилоти 
асосии глобалии ҷаҳони муосир гардидааст ва  маҷмӯи манфиатҳои шахсӣ, 

ҷомеа ва ҳукуматиро дар бар мегирад, то кадом андоза ташвишовар аст?!  

Масъалаи хавфи иттилоотӣ, ки маҳз он ҷанги сарди байни давлатҳо ва 

нажоду миллатҳоро даҳчанд мегардонад, ба тафаккури мардуми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  то чӣ андоза таъсиргузор аст ва ин миллат, ки 98%-аш 

мусулмон ҳаст, аз назари дигарон чӣ гуна дидро дар арсаи 

байналмииллалӣ доро аст?! Бояд сари он андеша кунем, ки дар ҳоли 

ҷаҳонишавӣ Тоҷикистон дар ҳамлаҳои кибернетикӣ ва роҳҳои пешгирии 

он қудратманд ҳаст ё на?!  

       Мутобиқи маълумоти ширкати интернетии амрикоии “Rapid7”, 

ки ба масоили амнияти интернетӣ ва системаи компютерӣ машғул 
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мебошад, Тоҷикистон дар соли 2015 дар ҷаҳон дар феҳристи кишварҳое, 

ки компютерҳои онҳо мавриди ҳамлаи хакерӣ қарор мегиранд, дар ҷойи 

дувум қарор дошт. Ҳамчунин, мутахассисони Озмоишгоҳи Касперский 

Тоҷикистонро аз нигоҳи “ҳамлаҳои вируси троянӣ” – и ба қайд 

гирифташуда дар мақоми нуҳум ҷой додаанд.  

     Мутаассифона, мувофиқи рейтинге, ки дар соли 2017 гузаронида 

шудааст, Тоҷикистон баъд аз Қазоқистон, Россия дар Осиёи Марказӣ аз 

рӯи ба анљом расидани амали террористӣ дар миёни 133 мамлакат дар 

рӯйхат дар ҷойи 72 –юм меистад. Ин  нишондиҳанда (индекс) аз тарафи 

гурӯҳи коршиносони байналмилалии пажӯњишгоњи иқтисод ва сулҳ (The 
Institute for Economics and Peace)-и  Донишгоҳи Сиднейи Австралия таҳия 

гардидааст. Бахши ҳисоби он ба асоси маълумот дар бораи терроризм аз 

Консорсиуми миллӣ оид ба омӯзиши терроризм дар Донишгоҳи иёлати 

Мэриленд гирифта шудааст. Ин Консорсиюм бузургтарин маркази оморӣ 

дар ҷаҳон доир ба  фаъолияти терррористӣ мебошад, ки иттилоотро дар 

бораи бештар аз 100 ҳазор амали террористӣ тайи даҳсолаи охир дарбар 

мегирад. [1.]   

            Аз ин рӯ, айни ҳол баъзе кишварҳои абарқудрат маҷбур 

шуданд, ки сензураи интернетиро ҷорӣ намоянд то ин, ки амнияти 

кишвари худро то андозае аз хатарҳои интернетӣ эмин доранд, ба монанди 

«Кореяи Шимолӣ, Хитой, Эритрея, Эфиопия, Арабистони Саъудӣ, Эрон, 

Сурия, Тунис, Ветнам, Мянма ва ғайра”.[2.]  

      Истилоҳи “экстремизм” калимаи лотинӣ буда, «ҳошия», «танҳоӣ» 

тарҷума мешавад ва маънои пойбандӣ ба дидгоҳи шадид, барои расидан ба 

ҳадафҳои худ бо “иқдомоти шадид”-ро дорад. Экстремизм (ифротгароӣ) - 

шакли мураккаб ва гуногуннавъи ифодаи бадбинӣ ва хусумат мебошад. 

        Терроризм аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, маънои «тарс», 

«нигаронӣ» ва аз франсавӣ - «ҳаёҳу», «ошуфтагӣ»-ро дорад. Терроризм – 

таҳдиди истифода ё истифодаи зӯрӣ ба мақсадҳои сиёсӣ аз тарафи ашхоси 

алоҳида ё гурӯҳи ашхос мебошад, ки ба муқобили ҳукумати мавҷуда дар 

кишвари мазкур амал мекунанд ва  чунин амал ба он равона шудааст, ки 

нисбат аз қурбонии бевосита, ки зӯроварӣ нисбат ба он истифода бурда 

мешавад, ба гурӯҳҳои ҳарчи сершумортари одамон зарба ворид мешавад, ё 

онҳо  ба ҳарос афканда мешаванд. 

      Терроризм – чун идеологияи хушунатомез ва таъсир ба афкори 

ҷамъиятӣ, ба қабули қарор аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, 

мақомоти худидоракунии маҳаллӣ  ё созмонҳои байналмилалӣ вобаста ба 

таъсиррасонии зӯроварона, тарсонидани аҳолӣ ё дигар шаклҳои амали 

ғайриқонунии зӯрӣ таъриф карда мешавад. [3.]  

      Моҳияти кори экстремистҳо ва террористҳо аз куштори 

шаҳрвандони бегуноҳ, тарконидани мошинҳо ва автобусҳо бо кӯдакони 

бегуноҳ, сайёҳон ва мусофирон, куштани намояндагони  фарҳанг ва ғайра 

мебошад.  
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Ба фаъолияти экстремизм (ифротгароӣ) дохил мешаванд: 

‐ тагйирот даровардан ба  сохти конститутсионӣ ва вайрон кардани   

  воҳидияти арзии кишвар; 

‐ барангехтани нифоқи иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ ва динӣ; 

  халалдор намудани ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии инсон ва    

шаҳрванд бо истифода аз тааллуқияти иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ,  динӣ, 

забонӣ ва муносибат нисбат ба дин; 

‐ сафед кардани терроризм ва дигар фаъолиятҳои террористӣ; 

‐ таблиғ кардан ва ошкоро намоиш додани нишону рамзҳои гуногун        

 ба монанди рамзҳои “фашистӣ” ба манфиати худи ифротгароён.[4.]       

       Экстермизм нисбат ба терроризм мафҳуми васеътар пайдо 

мекунад, чунки бештар хислати паҳнкунандагӣ ва таъсиррасонӣ ё террор 

ба ҳолати равонӣ ва тафаккури  инсониро доро ҳаст. Экстремизм аксар 

вақт метавонад ба терроризм бурда расонад. Терроризм дар ҳамин замина 

рӯз аз рӯз инкишоф ёфта истодааст. Ба замми ин, баъзе мамлакатҳо, ки 

бозии дутарафаро ба роҳ мондаанд, ин проблемаи мушкилро боз ҳам 

мураккабтар мегардонад. Ин гуна мамлакатҳо заминае барои паҳн намуда-

ни идеологияи террористиро муҳайё месозанд. 

      Олимон ба он ақидаанд, ки терроризм ҷанги сеюми ҷаҳон буда, 

ниҳонӣ ва диданашаванда аст.  

      Сомонаҳои интернетӣ (расмӣ, ғайрирасмӣ, ВАО-и электронӣ, 

сомонаҳои ҳаракатҳои иртиҷоӣ) сарчашмаи асосии таблиғот мебошанд. Аз 

ҷумла, намоиши видеоҳо барои наврасон ва ҷавонон ҷолиб, тамошобоб ва 

таъсирбахш мебошанд. Сайтҳои иҷтимоӣ ва микроблогҳо аз ҳама бештар 

муомилоти виртуалӣ дар байни ҷавонон ба ҳисоб мераванд ва равияҳои 

радикалӣ аз онҳо зиёдтар истифода мебаранд. Бештари ҷавонони истифо-

дабаранда аз синни 18 то 25-ро дар бар мегирад. Мубориза бар зидди тер-

роризм ва экстремизм, пеш аз ҳама, ташвиқот ва таблиғот бурдан ба воси-

таи шабакаҳои интернет ин вазифаи муҳим ва аввалиндараҷа ба ҳисоб ме-

равад.  

       Манбаъҳои ахборӣ дар шабакаҳои интернетӣ асосан чунинанд:  

1. Сайтҳое, ки бевосита идеяҳои сепаратизм (ҷудоиандозӣ), экстре-

мизм (ифротгароӣ), ксенофобия (миллатбадбинӣ)-ро таблиғ мекунанд. Ба 

воситаи он идеяи ҷиҳод ва мубориза бо кофирон (бехудоён) ва ташвиқи 

радикалии диниро ба роҳ мемонанд.  

2. Сайтҳое, ки ба иқдоми террористӣ даъват менамоянд ва ташвиқи 

ихтилофи назари миллигароӣ ва таҳаммулгароии динӣ надоранд.  

3. Сайтҳое, ки мухолифати аҷдодӣ ва миллиро ташвиқ менамоянд ва 

зиддияҳудӣ ҳастанд.  

4. Сайтҳое, ки бевосита аз чӣ гуна коркарди воситањои террористӣ 

маълумот медињанд. Масалан, чӣ гуна тайёр намудани маводи таркиш, аз 
чӣ омода намудани он, кадом намудҳои маводи таркиш ва заҳролудсозӣ 

вуҷуд дорад, усули тавзеҳоти он ва ғайра. Аз ин гуна манбаъҳои интернетӣ 
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шахсони алоҳидаеро дарёфт намудан мумкин аст, ки маводҳои заҳролуд-

кунанда ва таркиширо дастрас намоянд. 

      Сайтҳои экстремистӣ, аслан ороишҳои диққатҷалбкунанда («ди-

зайнҳои оригиналӣ») ва шакли махсуси маводҳои таҳлилӣ доранд. Суратҳо 

ва расмҳои махсуси мавзӯотиро доро ҳастанд, ки аз  «мардонагӣ» ва  

«ҷонфидоӣ»-и лидерони террористон нақл мекунанд. Дар ин гуна сайтҳо 

ҷой барои суҳбати муваққатӣ (дар замони воқеӣ) вуҷуд дорад. Онҳо акса-

ран иттилооти худро «мустақим» ва новобаста ба касе ё гурӯҳе нишон 

медиҳанд. Ҳангоми гирифтани видео ва аудио (сабт) низ ин гуна рекла-

маҳо метавонанд ҳамроҳ бошанд ва ҳангоми интиқоли видео ва аудио ин 

рекламаҳо бештар паҳн гарданд. Ҳамчунин, экстремистон ва террористон 

аз ибораҳое истифода мебаранд, ки боиси “дилгармӣ”-и ҷиҳодкунандагон 

мегардад. Масалан, агар ба ҷанг равӣ ва шаҳид шавӣ на танхо худат, балки 

70 пуштат шаҳид мегардад ва вориди ҷаннат мешаванд. Тибќи тањлилњои 

коршиносон ҷиҳодњое, ки айни замон сурат мегиранд, бо моҳият, мазмун 

ва шакл аз ҷиҳодҳое, ки пеш мусулмонон анљом медоданд, фарқ мекунанд. 
“Ҷиҳоди муосир” – ҳаракати ҷавонон мебошад, ки на танҳо новобаста аз 

эътиқоду фарҳанги падарон шакл мегирад, балки дар фањмиши фарҳангии 

ҷавонон зоҳир мешавад. Барои ањолие, ки акасарияташ мусулмонон 

њастанд, њамин ҷанбаи “ҷиҳоди муосир”-ро ба инобат гирифтан  хеле 
муҳим аст. 

     Ҷиҳодҳо чунин шакл доранд: ҷиҳоди «ғайримутамарказ», яъне 

ҷиҳоди «инфиродӣ» ё ҷиҳоди «гургони танҳо (якка)», яъне ин гуна 

ҷиҳодҳое ҳастанд, ки ба воситаи ташвиқи террористӣ гузаронида 

мешаванд, вале тамосҳои воқеӣ бо марказҳои фармондиҳӣ надоранд.  

      Террористон ҳамчунин, аз флешмоб, ки амали оммавии 

кӯтоҳмуддати қаблан ба нақша гирифташуда мебошад, истифода 

мебаранд. 

     Дар сайтҳои террористӣ дар сарлавҳаҳояшон аксаран чунин 

навиштаҳо ҷой доранд - Аллоҳ, “иттилооти таҳрифнашуда дар бораи 

ислом”,  “Мимикрия” – замонасозӣ таҳти пӯшиши ислом ва таблиғоти 

“салафия”, “Таъқиби мусулмонон”, “Таъқиби намозгузорон”, 

“Исламофобия” (исломбадбинӣ).  

     Айни ҳол инсоният, яъне субъектҳои истифодабарандаи нодуруст 

ва бераҳмонаи интернетӣ бо таҷҳизоти компютерҳои фардӣ, телефонҳои 

ҳамроҳ, смартфонҳо (ё ба қавле гӯшии ҳушманд) боиси боз ҳам 

инкишофёбии хатарҳои кибернетикӣ мегардад ва заминае шуда, метавонад 

боиси боз ҳам авҷгирии хусусан хатарҳои ҷосусии шабакавӣ, авбошии 

шабакавӣ ва  ифротгароии шабакавӣ гардад.  

Масалан, террористон метавонанд аз чунин ҷабҳаҳо интернетро 

бемамониат истифода баранд:   

1. Дар муддати хеле кӯтоҳ, аз сония то дақиқа, аз як кунҷи ҷаҳон ба 

кунҷи дигари ҷаҳон расондани ахбор.  
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2. Суръати баланди интерент имкониятњои пањншавии ахборро 

бештар месозад. 

3. Макон ва номро маълум накарда истифода бурдани интернет. 

4. Набудани муқаррароти қонунии равобити истифодабарандагони 

сайтҳои интерентӣ (ҳарчанд имкони дастрасӣ ба интернет ва сер-

верҳоро провайдерҳо таъмин мекунанд, вале маҷмӯи сайтҳое 

ҳаст, ки мутааллиқ ба фазои гуногуни ҷуғрофӣ ҳастанд). 

5. Инчунин, дигарон метавонанд ахбори фиристодашударо захира 

кунанд ва боз онро дар ҷойи дигар паҳн кунанд. 

6. Ахбор метавонад ба ҳамаи воридшудагони интернет дастрас 

бошад. 

7. Зуд муайян нашудани ахбор ва нобуд насохтани он ва  интиқоли 

он ба макони дигари истифодабарандаи интернет боиси он мегар-

дад, ки дар лаҳзае ҷойи ҷуғрофии паҳкунандаи ахбор дигар гар-

дад. 

8. Ниҳоят зиёд будани иттилоот имкони назорати саридастии онро 

мушкил мегардонад. Аз тарафи дигар, дастрасӣ ба  техникаи 

ҳозиразамон дар мамолики рӯ ба тараќқӣ ин имконро боз ҳам 

камтар мекунад. 

9. Инчунин, масъалаи пешгирии ҷиноятҳои ифротгароиро тавзењоте 

(комментария), ки дар шарҳи маводҳои гуногун навишта меша-

ванд, даҳчанд мекунад. 

     Ҳамаи ин мушкилот боиси он мегарданд, ки маводҳое, ки аз тара-

фи субъектҳои алоҳида, сайти паҳнкунандаи он ва таъсир расонидан ба 

соҳиби сайт ва пешгирӣ ва нобуд сохтани маводи паҳншудаи зараровар-

данда аз сарчашмааш монеа эҷод намоянд. 

       Тадқиқот нишон медиҳанд, ки аксари шомилшудагон ба 

гурӯҳҳои террористӣ ин мардуми зиндагониашон то ҳадди миёна ҳаст ва 

лидерони онҳо аз табақаи болои иҷтимоӣ ба ҳисоб мераванд, Маълум аст, 

ки мардуме ба гурӯҳҳои террористӣ ва экстремстӣ дар баробари бадхоҳон 

пайрав  мешаванд, ки бештар аз лиҳози ақл ва беморӣ (масалан, 

нашъамандӣ), ҳамчунин вазъи иҷтимоӣ, озодӣ, бесаводӣ, фаќр ва иллати 
психологӣ костагӣ доранд. 

      Коршиносон ба хулосае омаданд, ки масъалаи дигари алоҳида он 

аст, ки ба гурӯҳҳои ситезакор шахсоне, аксаран ҷавононе (хусусан дар 

минтақаҳои ҷангзада ба воя расида,) ворид мешаванд, ки диндорӣ ё ихти-

лофоти этникӣ (қавмӣ), ҳиссиёти муҳофизат намудан аз мазҳаб ва қавми 

худи онњо ба он сабаб мегардад. Ба ин равиш, бештарашон мехоханд, ки аз 

падару модар ва авлоди худ дифоъ кунанд.  

     Аксари намояндагони терроризм ва экстремизм ҷавонон ҳастанд, 

ҷавононе, ки ояндаи инсоният дар дасти онҳост. Боиси таассуф аст, ки 
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шомилшавии ҳатто наврасон ба гурӯҳҳои ифротгаро мушоҳида мешавад. 

Сабабҳои воридшавӣ гуногунанд: аз ҷумла, наврасоне, ки мутаассифона, 

дар ҳамон мамлакатҳое, ба дунё меоянд, ки дар он ҷо ҷанг аст ва террори-

стон дар он сарзаминњо ҳукмрон ҳастанд. Масалан, дар Ироқ, Сурия, Ли-

вия, Афғонистон, Покистон, Фаластин ва ғайра. Ҳатто ҳисси интиқомгирӣ 

низ метавонад боиси шомилшавии ҷавонон ба ин гуна гурӯҳҳо бошад. 

Инҳо чавонон ва наврасоне њастанд, ки аллакай падару модар ва хешован-
дони наздики худро дар ҷанг аз даст додаанд. Синну соли ин гуна  ҷавонон 

аз 15 то 25-сола мебошад. Ҷавонони дигар, хусусан ятимон маҷбур меша-

ванд ба ҷанг барои раҳоӣ аз гуруснагӣ раванд ва шиками худро сер кунанд 

(хусусан дар кишварҳои ҷангзада). Сабаби дигар ин аст, ки экстремизм дар 

ҷойҳое рушд мекунад, ки он ҷо гурӯҳҳои террористӣ макони ташвиқотиро 

дастрас ҳастанд. Масалан, дар масљидњо, хадамоти ибодати мазҳабӣ, диас-
пораҳои миллӣ, муассисаҳои таълимии динӣ.  Инчунин, ин таъсири падар 

ва ё модар ва ё яке аз аъзои хонавода, ки ба гурӯҳҳои террористӣ аллакай 

ворид ҳастанд ва фарзанд онро чун идеологи худ мебинад ва аз ӯ пайравӣ 

мекунад. 

     Дигар вазъе, ки ҷавонон ба гурӯҳҳои террористӣ ворид мешаванд, 

ин шахсияти худи ҷавон ҳаст, ки ҳолати равониаш чӣ гуна ҳаст ва дар ка-

дом шароит, аз лиҳози иҷтимоӣ, муҳит умр ба сар мебарад. Бахусус, дар 

Тоҷикистон муҳите, масалан, ҷӯра, рафиқ, ҳамкурс ва ё яке аз чавонони 

хешованд ва ё ҳамроҳ ба масљидраванда метавонад таъсир расонад ва ҳам-

чунин, ба дурустӣ сарфаҳм нарафтани моҳияти дину оине, ки аз хурдӣ бе-

восита ба ӯ дар шакли ҷаҳонбинӣ таъсир расонидааст. Озод набудани ҷа-

вонон ва ҳиссиётҳое, ки худро қаҳрамон нишон додан мехоњанд низ боис 
мешаванд. 

     Бояд зикр намуд, ки 85% ҷавонони Тоҷикистон, ки ба ҷанг бо ра-

вияҳои ифротгароӣ пайвастаанд, муҳоҷиранд ва дар кишварҳои дигар ба 

мисли Россия, Туркия, Афғонистон «мағзшӯӣ»  шудаанд.  

Тавре ки вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон  Рамазон 

Раҳимзода дар мусоҳибаи матбуотӣ иттилоъ доданд, “шумораи ҷавононе, 

ки ба Сурия мераванд, хеле коҳиш ёфтааст”. Он кас таъкид намуданд, ки 

“алҳол мо бештар аз 1 000 нафар тоҷикистониро ошкор кардаем, ки дар 

Сурия, Ироқ ва Афғонистон меҷанганд. Ин рақам аз ...порсола ҳеҷ гуна 

тафовут надорад”. Ҳамчунин Рамазон Раҳимзода илова карданд, ки: “аз ин 

теъдод 150 нафар занон мебошанд”.  [5.] 

     Аз рӯйи тадқиқоте, ки нисбат ба 400 террористи муқобили ИМА 

гузаронида шудааст, маълум гаштааст, ки аз байни шахсони воридшуда ба 

ин гурӯҳҳо 90 дарсадашон аз оилаи солим, 63 % -ашон маълумоти олӣ 

доранд. Албатта, маълум аст, ки тадқиқот дар байни террористони 

«чашмкушода» гузаронида шудааст, на ҷавонон.  

       Дигар ин, ки дар назди сайтҳои интерентӣ бештар шахсони аз 30-

сола поин менишинанд, яъне аксарашон хонандагони мактабњо ва 
мактабҳои олӣ мебошанд. Барои наврасон ва ҷавонон хабарҳое, ки беном 
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ҳастанд ва фазои васеъ доранд, писанд аст, чунки ҳисси кунҷковиашон дар 

ин синну сол бештар аст. Ташвиқотчиёни терроризм ва экстремизм низ аз 

ин истифода мебаранд.  

     Баъзе олимон бар он ақидаанд, ки сарнагун кардани “минтақаҳои 

террористӣ” боз ҳам боиси пайдо шудани террористони нав мегардад. 

Чунки ҳисси интиқом ҷанговарони наву шадидро ба миён меоварад. 

      Барои муборизаи муваффақона бо зуҳуроти терроризм ва 

экстремизм дар шабакаи интернет бояд маҷмӯи тадбирҳо андешида 

шаванд, ки пеш аз ҳама, такмили қонунгузории мавҷудаи танзимкунандаи 

муносибатҳо оид ба ҷой додан ва истифода намудани иттилоот дар 

шабакаи интернет, ҳамчунин назорат ба онро дар бар мегиранд. Назорати 

техникӣ ба мазмуни иттилоот хеле мушкил аст ва дар сурати номи аслии 

худро зикр накардани истифодабаранда, муқаррар намудани шахсияти вай 

мушкил мешавад. Дар ин иртибот, самти дувум, такмили воситаҳои 

техникӣ ва барномаҳои муосир ва таҳияи воситаҳои нави техникӣ 

мебошад, ки имконият медиҳанд иттилоот назорат (арзёбӣ) шавад ва 

муаллифи иттилоот муқаррар гардад. Самти сеюм, такмили ҳамкории 

мутақобилаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартибот бо провайдерҳо, 

созмондиҳандагон ва таҳиякунандагони сомонаҳо (сайтҳо) ва блогҳо ба 

мақсади роҳ надодан ба дохил кардан ва ё масдуд намудани иттилооти 

дорои мазмуни ифротӣ мебошад. Ҳамчунин, такмили ҳамкорӣ бо аҳли 

ҷомеа зарур аст. Чунин ҳамкорӣ бояд роҳандозии корҳои фаҳмондадиҳӣ бо 

истифодабарандагони шабакаҳои интернет, ҳамчунин аз онҳо дарёфт 

кардани маълумот дар бораи сомонаҳо ва иттилооти дорои мазмуни 

ифротӣ пешбинӣ намояд. Самти дигар, бояд тарҳрезии меъёрҳо ва усулҳои 

ягонаи таҳқиқи иттилоот барои ошкор намудани аломатҳои экстремизм 

бошад.  

Ҳамин гуна,  равиши комплексӣ имконият медиҳад, ки бо густариши 

экстремизм дар шабакаи интернет таъсир расонида, муқобилат ба он беш 

аз пеш пурзӯр карда шавад.    

 

АДАБИЁТ: 

 
http://gtmarket.ru/ratings/global-terrorism-index/info 

https://www.le-vpn.com/ru/top-10-censorship-countries/ 

https://cyberleninka.ru/article/v/protivodeystvie-ekstremizmu-i-terrorizmu-v-

seti-internet-i-obrazovatelnoy-srede 

https://cyberleninka.ru/article/v/ekstremizm-kak-sotsialno-pravovoe-yavlenie-

rasprostranenie-ekstremistskih-materialov-v-seti-internet\ 

http://central.asianews.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2016/08/18/feature-02 

 

 

 

http://gtmarket.ru/ratings/global-terrorism-index/info
https://www.le-vpn.com/ru/top-10-censorship-countries/
https://cyberleninka.ru/article/v/protivodeystvie-ekstremizmu-i-terrorizmu-v-seti-internet-i-obrazovatelnoy-srede
https://cyberleninka.ru/article/v/protivodeystvie-ekstremizmu-i-terrorizmu-v-seti-internet-i-obrazovatelnoy-srede
https://cyberleninka.ru/article/v/ekstremizm-kak-sotsialno-pravovoe-yavlenie-rasprostranenie-ekstremistskih-materialov-v-seti-internet/
https://cyberleninka.ru/article/v/ekstremizm-kak-sotsialno-pravovoe-yavlenie-rasprostranenie-ekstremistskih-materialov-v-seti-internet/
http://central.asianews.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2016/08/18/feature-02


 ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ____________________________ 

28 
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Рудаки 40, тел: +992 37 22720913. 

 

В данной статье автор рассматривает основные аспекты проник-

новения и  распространения негативного явления – терроризма и  экстре-

мизма через различных социальных сетях Интернета и подчеркивает их 

негативного глобального воздействия для стран не охваченной  войной. 

Автор конкретно изображает факторы распространения терроризма и 

экстремизма и предлагает пути предотвращения их распространения че-

рез Интернет.   

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, информация, Интернет, 

сайты, молодежь, идеология.    
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      In this article, the author strives to address the key aspects of the 

network through various social networks to address the unfavorable nature of 

terrorism and extremism, and to address the global impact of the negative 

effects of the Internet on all peacefully populated and non-war countries. In a 

clear way, the growth factors and ways of preventing terrorism and extremism 

have been shown through the Internet. 

     Keywords: terrorism, extremism, information, internet, websites, youth, 

ideology. 
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СИЁСАТИ ИҶТИМОӢ ҲАМЧУН ҶУЗЪИ СИЁСАТИ ДАВЛАТӢ 

 

НУРИДДИН ПАРВИН РАЙМАЛИХОН, 

муовини сардори Раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоии 

Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои сиёсӣ, 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ. 40, 

e-mail: panurama@mail.ru, тел.: (корӣ) (+992 37) 227-59-80 

 

Муаллиф дар мақолаи мазкур сиёсати иҷтимоиро ҳамчун ҷузъи 

сиёсати давлатӣ баррасӣ кардааст. Ҳамзамон, дар мақола ҳадаф, 

вазифаҳо, намудҳо ва усулҳои сиёсати иҷтимоӣ нишон дода шудааст. 

Сиёсати иҷтимоӣ ба маънои васеъ умуман, бо сиёсати давлат 

мутобиқат мекунад, чунки ҳар гуна амал ба беҳбуди ҳаёти ҷомеа равона 

шудааст. 

Калидвожаҳо: сиёсати иҷтимоӣ, сиёсати давлатӣ, адолати 

иҷтимоӣ, аҳолӣ, фаъолият, ҷомеа. 

 

Тоҷикистон мутобиқи Конститутсияи амалкунанда давлати 

иҷтимоӣ мебошад ва «барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзанда ва 

инкишофи озодонаро фароҳам меорад (моддаи 1—и Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон). 

Давлати иҷтимоӣ суботи ҷомеа ва озодии инсонро, қабл аз ҳама, аз 

тариқи низоми сиёсати муассири иҷтимоӣ кафолат медиҳад. Ҳамзамон, 

муассирияти сиёсати иҷтимоӣ бо андеша ва назари одамон баҳо дода 

мешавад, яъне дар бораи ин ки оё ҷомеае, ки мо зиндагӣ мекунем, 

боадолат аст ё не, андозагирӣ мешавад. 

Сиёсати иҷтимоӣ мавзӯи таҳлили илмӣ қарор мегирад ва дар 

тадқиқоти мухталифи ин соҳа ба он таваҷҷуҳи зиёд зоҳир карда мешавад. 

Муносибат ба ин падида имкон медиҳад, ки на танҳо умуман муассирияти 

он дар давлат ошкор карда шавад, балки таъсироти он ба суботи 

иҷтимоиву сиёсии давлат ва ҷомеа дар шароити ҷаҳонишавӣ ва таҳдидҳои 

вобаста ба он равшан шавад. Таъсироти идорашавандаи чунин навъи 

сиёсат соҳаи иҷтимоии ҷомеа дар тамоми сатҳҳо, аз ҷумла, дар сатҳи 

давлатӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ мебошад. Ва ҳар кадом ин сатҳҳо 

хусусиятҳои худро доранд. Тадқиқоти соҳаи иҷтимоӣ чун соҳаи 

мустақиман дахлдор ба масъалаҳои зарури ҳаётии истеҳсолот ва ҳастии 

ҳар як инсон ҳамеша муҳим ва мубрам мебошад. Сиёсати иҷтимоии давлат 

берун аз дигар навъҳои фаъолияти ҳукумат дар соҳаҳои иқтисодӣ, 

молиявӣ, буҷетӣ, байналмилалӣ ва ғайра вуҷуд дошта наметавонад. 

Бинобар ин, ба сиёсати иҷтимоӣ амали идоракунӣ, ки на танҳо бо 

таъсироти бевосита ба соҳаи иҷтимоӣ, балки ба ҷанбаҳои гуногуни 
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фаъолияти идоракунӣ алоқаманд буда, бавосита фаъолияти ҳаётии ҷомеаро 

инъикос менамояд, муносибат дорад. 

Тағйирот дар сиёсати ҷаҳонӣ ва иқтисодиёт вақтҳои охир гоҳе ба 

ҷомеаи мо ва ба соҳаи иҷтимоӣ таъсири манфӣ мерасонад. Дар ин иртибот, 

сиёсати муассир ва муназзами иҷтимоӣ ба ҷомеа таъсири мусбат расонида, 

ба ҳифзи субот ва устувории он мусоидат мекунад ва саҳми худро дар 

рушди мутавозуни кишвар мегузорад. Дар айни замон, рушди иқтисоди 

бозорӣ дар Тоҷикистон бе сиёсати иҷтимоии фаъоли самтгиришуда ба 

афзалияти проблемаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, баланд бардоштани нақши 

даромади меҳнатии шахсӣ дар қонеъсозии эҳтиёҷоти иҷтимоиву фарҳангӣ 

ва маишатии аҳолӣ ва созмондиҳии механизми нави идоракунии соҳаи 

иҷтимоӣ имконнопазир аст. Зимнан, неруи давлатдории асосёфта ба 

эътирофи ғояҳо ва арзишҳои давлати иҷтимоӣ бевосита аз муассирияти 

сиёсати иҷтимоӣ вобаста аст. 

Алҳол муносибати нав ба фаҳмиши сиёсати иҷтимоӣ, ҳадаф ва 

вазифаҳои он, арзёбии эҳтимолии алтернативаи ислоҳоти унсурҳои 

ниҳодии он пайдо шудааст. Махсусан, омӯзиши саҳми сиёсати иҷтимоӣ 

дар таъмин ва ҳифзи суботи иҷтимоиву сиёсии давлат ва ҷомеа дар 

шароити таҳдидҳои муосири ҷаҳонӣ, ки ба амнияти Тоҷикистон таъсири 

ногувор мерасонанд, муҳим шудааст. Дар давраи буҳронҳои миқёсноки 

сиёсӣ ва иҷтимоӣ мушкилиҳои соҳаи иҷтимоӣ ҳамеша ҳамчун 

такондиҳанда ва механизми ба кордароварандаи ихтилофоти иҷтимоӣ ва 

этносиёсӣ хизмат кардааст. Бинобар ин, сиёсати иҷтимоии муназзам ва 

муассир беш аз пеш омили муҳими таъмини суботи ҷамъиятӣ мегардад. 

Сиёсати иҷтимоӣ ба ҷумлаи самтҳои асосии фаъолияти мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ, ҳамчунин ба қисмати муайяни ниҳодҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ дохил мешавад. Сабаби ин суръатгирии ҳам ҳарчи 

бештари механизмҳои бозорӣ, коҳиши миқёси танзими давлатии 

фаъолияти хоҷагидорӣ ва ҳам вазъияти иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурии 

талабкунандаи қабули тадбирҳои муассир доир ба ислоҳоти ҷомеа ва 

сиёсати давлатӣ ва пешгирии шиддати иҷтимоӣ мебошад. Барои ҳаллу 

фасли ин ва дигар вазифаҳои стратегии давлат таҳаввулот ва субот зарур 

аст, чунки субот шарти асосӣ барои рушд ва беҳбуди зиндагӣ мебошад. 

Таҳаввулоти иҷтимоиву сиёсӣ ва иқтисодӣ бевосита дар шароити 

зиндагӣ ва фаъолияти табақаҳои васеи аҳолӣ инъикос меёбад. Ин 

таҳаввулот аз як тараф, ба вазъияти буҳронӣ ва ба коҳиши сатҳи зиндагии 

қисмати бештари аҳолӣ ва ба ҷудошавии беандозаи иҷтимоӣ оварда 

мерасонад. Дар чунин шароит махсусан, нақши сиёсати иҷтимоӣ на танҳо 

ҳамчун тафовути шароити фаъолияти зиндагии ҳудуди мухталифи кишвар, 

балки чун анъанаҳои фарҳангиву таърихии асолати (ҳувияти) аҳолӣ муҳим 

аст. Ҳамаи ин омили воқеии ташаккули мазмуни сиёсати иҷтимоӣ, 

тарҳрезии асосҳои меъёрӣ ва амалисозии тарҳҳои иҷтимоӣ мебошанд. Дар 

шароити густариши равандҳо ва тамоюлоти кутоҳмуддат ва дарозмуддати 
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ҷамъиятӣ равишҳо ва нуқтаи назарҳои ҷолиб дар бораи ҳудуд, хусусиятҳо 

ва миқёси сиёсати иҷтимоӣ нисбат ба суботи ҷомеа ба вуҷуд меоянд. 

Сиёсати иҷтимоӣ метавонад на танҳо бо дарназардошти низоми 

устувори қонунҳо ва амалия, балки бо дарназардошти усулҳои ахлоқӣ 

бомуваффақият амалӣ шавад. Ин фаъолият аз тарафи субъектҳои 

гуногуннавъи ҷудошуда вобаста аз ҳадафҳо ва самтҳои гуногуни намудҳои 

сиёсати иҷтимоӣ татбиқ мешавад. Фардҳо интизориҳои муайян нисбат ба 

онро ташаккул дода, мутобиқати амалияи иҷтимоӣ бо интизориҳои худро 

арзёбӣ мекунанд ва ба номутобиқатӣ бо он муносибати манфӣ мекунанд. 

Барои коҳиши чунин номутобиқатӣ худи сиёсати иҷтимоӣ бояд ҷанбаи 

системӣ дошта бошад. Барои ин дар низоми сиёсати иҷтимоӣ бояд 

қонунмандии равандҳои ҷамъиятӣ, хусусиятҳои бунёд ва фаъолияти 

соҳаҳои иҷтимоӣ дар тамоми сатҳҳо, ки ба моҳияти сиёсати иҷтимоӣ асари 

худро мегузоранд ва ба амалияи идоракунӣ таъсир мерасонанд, мадди 

назар гирифта шаванд. Сабаби чунин ҳолат ҳамчунин, ҷанба ва мазмуни 

тадқиқоти илмии сиёсати иҷтимоӣ дар пасманзари таъсироти 

суботкунандаи он ба ҷомеа ва зарурати ошкорсозии хусусиятҳо ва самтҳои 

асосии чунин таъсир аз нигоҳи таъмин ва ҳифзи суботи иҷтимоиву сиёсӣ 

мебошанд. 

Ҳамзамон, барои дарк ва муаррифии рӯшани ин моҳият ва 

хусусиятҳои сиёсати иҷтимоӣ пеш аз ҳама, бояд ба нуктаҳои зерин 

таваҷҷуҳ шавад: 

Амнияти иҷтимоӣ дар фаҳмиши васеъ низоми тадбирҳо ва 

кафолатҳое мебошад, ки рушди устувор ва ҳимояи ҷомеаву давлатро аз 

таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти ҳаётӣ 

таъмин менамояд. Амнияти иҷтимоӣ дар сатҳи хурд бо таъмини ҳуқуқ ва 

озодиҳои инсон, дар сатҳи калон бо ҳифзи асосҳои арзишии ҷомеа, дар 

сатҳи азим бо амнияти миллии равонашуда ба риояи тавозун байни сатҳи 

хурд ва сатҳи калон алоқаманд аст. Аммо дар фаҳмиши танг амнияти 

иҷтимоӣ соҳаи махсуси ҳаёти ҷомеа, соҳаи таъмини сатҳи баланди 

зиндагии мардум ба воситаи коҳиши хатарҳо, таҳдидҳо ва таваккалҳо дар 

риштаҳои тандурустӣ, маориф ва илм, иттилоот ва ғайра мебошад. 

Амнияти иҷтимоӣ падидаи андозагиришаванда аст. Аз мавқеи муносибати 

ниҳодӣ категорияҳои амнияти иҷтимоии демографӣ, маънавию ахлоқӣ, 

иҷтимоию табақавӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, иҷтимоию ҳуқуқӣ ва иҷтимоию 

сиёсӣ ҷудо карда мешаванд, ки вазъият ва тамоюли рушди чунин ниҳодҳои 

асосии иҷтимоӣ, монанди оила, маориф ва илм, фарҳанг, иқтисод, сиёсат 

ва ҳуқуқро инъикос менамоянд. 

Барои таҳлил ва ояндабинии таҳдид ба амнияти миллӣ истифодаи 

як силсила нишондиҳандаҳои иҷтимоии дохилшуда ба нишондиҳандаҳои 

умумии арзёбии таҳдиду хатарҳо ба амнияти миллӣ пешниҳод карда 

мешаванд. Ба онҳо нишондиҳандаҳои зерин дохил мешаванд:  

 шиддати иҷтимоӣ,  

 таҳаммулпазирии эътиқодӣ,  
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 асолати этникӣ ва шаҳрвандӣ,  

 озодиии иқтисодӣ,  

 қонунӣ будани фаъолияти ниҳодҳои сиёсӣ, 

 дастрасӣ ба иттилоот ва сатҳи таъсироти харобиовари он.  
Як ҳудуди нишондиҳандаҳои асосии амнияти иҷтимоии дохилшуда 

дар низоми умумии нишондиҳандаҳои амнияти миллӣ, ки аҳамияти мутлақ 

/ нисбӣ дошта, канорравӣ аз он маънои огоҳсозӣ аз хатари табдил ёфтани 

таҳдидҳо ба буҳрони системӣ, аз бесуботшавии ҳаёти сиёсии ҷомеа, аз 

таҳдид ба амнияти миллиро дорад, муайян карда шудааст. Ба ҳудуди 

ниҳоии нишондиҳандаҳои амнияти иҷтимоӣ метавон чунин нишон-

диҳандаҳо, монанди сатҳи камбизоатии аҳолӣ, сатҳи бекорӣ, сатҳи 

шаҳрвандони камдаромад, сатҳи фавт ва таваллуд, сифати зиндагӣ ва 

ғайраро дохил кард. 

Нишондиҳандаҳои демографӣ яке аз муҳимтарин нишондиҳандаҳои 

иҷтимоӣ (ва амниятӣ)–и ҳар як ҷомеа ва давлат мебошанд, чунки, тавре ки 

маълум аст, бе таҷдиди муассири захираҳои инсонӣ, ҷомеа наметавонад 

дар ҳудуди замонӣ вуҷуд дошта тавонад. 

Нишондиҳандаҳои демографӣ бо нишондиҳандаҳои таваллуд, фавт, 

давомати умр, фавт дар синни кӯдакӣ, никоҳ, талоқ, муҳоҷират муайян 

карда мешаванд ва дар маҷмӯъ ин нишондиҳандаҳо аломати тавонмандии 

таҷдидистеҳсолии ҷомеа, қобилияти ҳаётии он ва тавонмандии рушди он 

мебошанд. Ба рушди демографии ҷомеа омилҳои гуногун таъсир мерасо-

нанд, аммо асоситарини онҳо иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ мебошанд. 

Давлат дар тӯли тамоми таърихи мавҷудияти худ вазифаи иҷтимоии 

худ доир ба таъмини амнияти шаҳрвандон, фароҳам овардани шароити 

сулҳи иҷтимоӣ байни табақаҳои гуногуни ҷамъиятиро иҷро кардааст.  

Сиёсати иҷтимоии давлат – фаъолияти мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва идоракунии давлатӣ мебошад, ки ба дастёбӣ ба некуаҳволии 

тамоми ҷомеа аз тариқи намунаи муайяни сиёсати иҷтимоӣ равона карда 

шудааст.  

Таҷрибаи ҷаҳонӣ шаҳодат медиҳад, ки на ҳамаи соҳаҳои ҳаёти 

ҷомеа метавонанд ба воситаи муносибатҳои бозорӣ идора карда шаванд. 

Дар ин иртибот, механизмҳои бозорӣ бояд бо низоми мудохилаи давлатӣ, 

ки хоси фаъолияти идоракунӣ ва назоратии мақомоти дахлдори ҳокимият 

мебошад, такмил дода шавад. 

Давлат самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоиро муайян менамояд, 

манбаъҳоро ба ин самтҳо тамаркуз мебахшад, демографияро танзим 

мекунад ва рушди муносибатҳои меҳнатиро ҳавасманд менамояд.  

Сиёсати иҷтимоӣ аз рӯйи хислати худ муназзам (системӣ) мебошад, 

зеро аз бутунии унсурҳои бо ҳам алоқаманд иборат аст. Унсурҳои асосии 

сиёсати иҷтимоиро метавон объект, субъект, ҳадаф ва вазифаҳо, 

афзалиятҳо ва усулҳо, шакл, восита ва тарзи амалисозии сиёсати иҷтимоӣ 

ҳисоб кард.  

Ба объектҳои сиёсати иҷтимоӣ инҳо дохил мешаванд:  
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 аҳолии давлат, аз ҷумла унсурҳои гуногуни он, монанди умуми-

ятҳои иҷтимоӣ ва гурӯҳҳо; 

 муносибатҳои иҷтимоӣ, рӯйдодҳо ва равандҳо.  
Субъекти асосии сиёсати иҷтимоӣ давлат мебошад. Давлат сулҳи 

иҷтимоӣ байни гурӯҳҳои гуногуни ҷамъиятиро таъмин менамояд, ноба-

робарии иҷтимоиро мулоим месозад, фазои ҳаётии барои инсон мусоидро 

фароҳам меоварад.  

Ба ғайр аз давлат субъекти сиёсати иҷтимоӣ корфармоён мебошанд. 

Аммо вазифаи субъектии онҳо маҳдуд мебошад, чунки онҳо уҳдадоранд, 

ки аз он қоидаҳои умумии иҷтимоӣ пайравӣ кунанд, ки сохторҳои давлатӣ, 

ҳукуматӣ муқаррар менамоянд, яъне онҳо субъекти дуюмдараҷа мебо-

шанд. 

Ҳадафи асосии сиёсати иҷтимоӣ қонеъ намудани талаботи 

шаҳрвандон ва талаботи гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ мебошад. 

Таъкид намудан зарур аст, ки давлат дар доираи амалисозии сиёса-

ти иҷтимоӣ вазифаи рушди ҷомеаро ба дӯши худ мегирад.  

Ҳадафи сиёсати иҷтимоии муосирро метавон чун инкишофи шахси-

яти инсон, фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳастии комили му-

тавозини ӯ, тарбияи эҳсоси масъулият барои фаъолияти ҳаётии худ ва ба-

рои қонеъсозии манфиатҳо ва талаботи ҳаётан муҳим мебошад.  

Ба вазифаҳои асосии сиёсати иҷтимоӣ метавон инҳоро дохил кард:  

 фароҳам овардани шароити аз нигоҳи иҷтимоӣ кафолатнок барои 
фаъолияти ҳаётии шаҳрвандон; 

 таъмини адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа; 

 ба вуҷуд овардани замина ҷиҳати рушди ҷомеа аз нигоҳи илмиву 

техникӣ ва фарҳангӣ.  

Гуногуннавъии вазифаҳои сиёсати иҷтимоӣ, ки имрӯз муаллифон 

муайян мекунанд[8, 9], аз нуфузи амиқи он ба тамоми соҳаҳои фаъолияти 

зиндагии ҷомеа ва густариши он ба ҳодисаҳо ва равандҳои гуногуни иҷти-

моӣ шаҳодат медиҳад.  

Метавон намудҳои зерини вазифаҳои сиёсати иҷтимоиро ҷудо 

кард:  

1. Вазифаҳои сиёсӣ:  

 мутобиқшавӣ – мувофиқшавии ҷомеа ба муҳит; 

 ҳамгироӣ – тавофуқи манфиатҳои тамоми унсурҳои ҷомеа; 

 артикулятсия – ифода кардани манфиатҳои гурӯҳҳои иҷтимоӣ; 

 ҳадафмандӣ – матраҳ кардани ҳадафҳо ва вазифаҳои рушди ҷомеа; 

 ҳамоҳангсозӣ – барқарор кардани ҳамкории намудҳо ва самтҳои 
гуногуни сиёсати иҷтимоӣ;  

 иҷтимоъсозӣ – ҷалб кардани аъзои ҷомеа ба фаъолияти иҷтимоиву 
сиёсӣ; 

 ҳидояти аъзои ҷомеа ба меъёрҳо ва арзишҳои муайян; 

 ҷалбкунӣ – интихоб ва омодагии элитаи сиёсӣ.  
2. Вазифаҳои иҷтимоиву сиёсӣ:  
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 дастгирӣ ва тақвияти арзишҳои ҷомеа; 

 тарҳрезии ҳадафҳо ва вазифаҳои рушди соҳаи иҷтимоии ҷомеа; 

 маҳдудсозии раванди тафриқаи иҷтимоӣ дар ҷомеа; 

 пешгирии ихтилофоти иҷтимоӣ; 

 танзими муносибатҳои иҷтимоӣ; 

 ҳавасмандкунии фаъолнокии сиёсиву иҷтимоии фардҳо ва гурӯҳҳо. 
3. Вазифаҳои иҷтимоӣ:  

 беҳбуди вазъи демографӣ; 

 пешгирии камбизоатии оммавӣ; 

 таъмини муассирияти шуғли аҳолӣ; 

 таҷдиди неруи корӣ ва худи инсон; 

 ҳифзи оила ҳамчун ниҳоди асосии иҷтимоӣ; 

 таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ.  

Ба афзалиятҳои сиёсати иҷтимоӣ инҳо дохил мешаванд:  

 ҳаллу фасли масъалаҳои нобаробарии тақсимкунии даромадҳо; 

 таъмини суботи рушди ҷомеа; 

 ба ҷомеа ҷалб кардани ашхоси дорои имконияти маҳдуд; 

 фароҳам овардани шароити мусоиди кор барои шаҳрвандон;  

 ба вуҷуд овардани пояи қонунгузорӣ барои ҳифзи иҷтимоии 
шаҳрвандон.  

Усулҳои сиёсати иҷтимоӣ чунинанд:  

1. Усули адолати иҷтимоӣ – нахустин бор ба омӯзиши мафҳуми 

адолати иҷтимоӣ Арасту оғоз карда буд. Вай зиддият байни ду намуди 

онро ҷудо кардааст:  

 адолат аз нуқтаи назари имкониятҳои якхела; 

 адолат чун натиҷаи подош барои кори шахсӣ ва муваффақият.  
Якум – намуди баробаркунии адолат.  

Дувум – намуди тақсимии адолат.  

Ҷомеашиноси америкоӣ Ҷ. Ролзду усули муосирро шаклбандӣ 

намудааст, ки ин зиддиятро созиш медиҳад: 1) усули озодӣ, ки мутобиқи 

он ҳар як шахс бояд баробари дигарон ба тамоми ҳуқуқҳо ва озодиҳо 

дастрасӣ дошта бошад; 2) усули фарқият, ки нобаробарии иҷтимоиву 

иқтисодӣ дар ҷомеаро раво мебинад.  

Имрӯз усули адолат дар худ ҳар ду – ҳам баробаркунӣ ва ҳам 

тақсимиро таҷассум намудааст: аз як тараф, ин баробарии тамоми 

ҳуқуқҳои иҷтимоии ҳамаи шаҳрвандон, таъмини ҳадди ақал кафолати 

иҷтимоӣ ва аз ҷониби дигар, вогузории ҳаҷми бештари неъматҳо барои 

хизмат, меҳнат, дастовардҳо ва натиҷаҳо ба фардҳои алоҳида.  

2. Усули масъулияти иҷтимоӣ – он аз фард ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ 

саъю талоши ҳарчи бештарро барои худтаъминкунӣ талаб менамояд: 

давлат бояд намудҳо ва ҳаҷми кумакро барои он ашхосе вогузор намояд, 

ки мустақилона худро таъмин карда наметавонанд.  



_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

35 

 

3. Усули ҳамбастагии иҷтимоӣ – ҷомеа як низоми воҳид мебошад, 

ки дар дохили он азнавтақсимкунии неъматҳо аз «зӯрҳо» ба «заифҳо» 

сурат мегирад: яъне низоми андозбандӣ ва кумакпулӣ.  

4. Усули шарикии иҷтимоӣ, ки дар он андешаи трипартизм амалӣ 

мешавад, яъне баробарҳуқуқии се тараф: корфармо, корманд ва давлат.  

5. Усули ҷуброни иҷтимоӣ – яъне ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандоне, ки 

ягон маҳдудият доранд (вогузории имтиёз, кумаки пулӣ, хизматрасонии 

иҷтимоӣ ва ғайра).  

6. Усули кафолати иҷтимоӣ – вогузории ҳадди ақал кафолати 

иҷтимоӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти ҳаётӣ.  

7. Усули «иловагӣ» ё «захиравӣ» – мутобиқи ин усул ҳуқуқ ва 

манфиатҳои умумиятҳои аввалия дар назди ҳуқуқ ва манфиатҳои 

умумиятҳои тартиботашон баландтар афзалият доранд. Дар сиёсати 

иҷтимоӣ ин ба маънои вогузории вазнинӣ аз марказ ба минтақаҳо ва сатҳи 

идоракунии музофотиро дорад.  

Таҳти мафҳумҳои шакл, воситаҳо ва усулҳои амалисозии сиёсати 

иҷтимоӣ инҳо фаҳмида мешаванд:  

Намудҳо – шаклҳои мушаххаси фаъолият оид ба амалисозии 

сиёсати иҷтимоӣ: қарорҳо, барномаҳо, нақшаҳо ва ғайра. 

Воситаҳо – тамоми намудҳои манбаъҳоро барои амалисозии 

сиёсати иҷтимоӣ (молиявӣ, иқтисодӣ, техникӣ, иттилоотӣ, кадрӣ) дарбар 

мегиранд. 

Усулҳои амалисозӣ – воситаҳое, ки бо кумаки онҳо сиёсати иҷтимоӣ 

амалӣ мешавад: муътақид сохтан, такя ба қонун, ба вуҷуд овардани афкори 

ҷамъиятӣ, ҳавасмандкунӣ, таҳлил ва ояндабинӣ, ҳамоҳангсозии фаъолият, 

гузаронидани озмоишҳои иҷтимоӣ, паҳнкунии таҷриба ва ғайра.  

Самтҳои асосии амалисозии сиёсати иҷтимоӣ чунинанд:  

1. Сиёсати даромади аҳолӣ (сатҳи зиндагӣ, некуаҳволӣ, маблағи 

ҳадди ақал барои зиндагӣ, сабади истеъмолӣ). 

2. Сиёсат дар соҳаи кор ва муносибати меҳнатӣ (пардохти музди 

меҳнат, ҳифзи меҳнат, суғурта, шуғл).  

3. Дастгирӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ (таъмини нафақа, хизматрасонии 

иҷтимоӣ, кафолати иҷтимоӣ, ҳифзи ашхоси корношоям, камдаромад ва 

ғайра).  

4. Рушди соҳаҳои иҷтимоӣ (тандурустӣ, маориф, илм, фарҳанг, 

варзиш ва ғайра).  

5. Сиёсати иҷтимоӣ – экологӣ.  

6. Сиёсат дар соҳаи зерсохтор (хоҷагии манзилӣ – коммуналӣ, 

нақлиёт, роҳҳо, алоқа, хизматрасонии тиҷоратӣ ва маишӣ ва ғайра). 

7. Сиёсати муҳоҷиратӣ (муҳоҷирати маҷбурӣ, муҳоҷирати меҳнатии 

хориҷӣ, ҳифзи ҳуқуқи ҳамватанон дар хориҷа ва ғайра).  

8. Сиёсат нисбат ба табақаи алоҳидаи аҳолӣ (сиёсати оилавӣ, 

сиёсати атфол, сиёсати ҷавонон, сиёсати хизматчиёни ҳарбӣ ва ғайра).  
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Сиёсати иҷтимоӣ ба маънои васеъ умуман, бо сиёсати давлат 

мутобиқат мекунад, чунки ҳар гуна амал ба беҳбуди ҳаёти ҷомеа равона 

карда шудааст. Бинобар ин, сиёсати иҷтимоӣ, қабл аз ҳама, амалияи 

ҳаррӯзаи шохаҳои иҷроия ва қонунгузории ҳокимият, мақомоти маҳаллӣ 

ва муассисаҳо мебошад. Мавзӯи сиёсати иҷтимоӣ доираи васеи амалия ва 

ниҳодҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳамчунин тағйироти онҳо мебошад. 

Азбаски мавзӯъ чунин ниҳодҳои гуногун, монанди маориф, тандурустӣ, 

сарпарастӣ, таъмини нафақа, сиёсати демографӣ, зерсохтори ҳаёти инсон, 

яъне тамоми иқтисодро фаро мегирад, пас, нуктаҳои умумӣ барои 

тадқиқоти сиёсати иҷтимоӣ зиёд хоҳанд буд.  

Аксарият тафсиру шарҳи истилоҳи «сиёсати иҷтимоӣ» метавонад ба 

яке аз ду гурӯҳ дохил карда шавад. Ба гурӯҳи аввали таърифи истилоҳи 

«сиёсати иҷтимоӣ» он муаллифоне дохил мешаванд, ки дар истилоҳи 

«сиёсати иҷтимоӣ» усули бартаридошта ва баъзан, ягонаи идоракунии 

давлатиро мебинанд. Ба гурӯҳи дувум таърифе дохил мешавад, ки 

муаллифони онҳо дар истилоҳи «сиёсати иҷтимоӣ» маънои асосиро ба 

равандҳои иҷтимоӣ, монанди ҳамалоқамандии табақаҳо, стратификатсия, 

ҳамгироии механизмҳои тавозуни иҷтимоӣ ва ғайра медиҳанд. Ба ин 

тартиб, тамоми шарҳу таърифи истилоҳи «сиёсати иҷтимоӣ» ба ду гурӯҳ – 

гурӯҳи «давлатӣ» ва гурӯҳи «ҷамъиятӣ» тақсим мешавад. 
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В данной статье автор рассматривает социальную политику как 

часть государственной политики. Одновременно в статье показаны цель, 

задачи, типы и принципы социальной политики. Автор статьи отмечает, 

что в самом широком смысле социальная политика совпадает с 

политикой государства, в целом, так как любое политическое деяние 

направлено на улучшение жизни общества. 
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In this article the author considers social policy as a part of state policy. 

At the same time, the article shows the goals, objectives, types and principles of 

social policy. The author of the article notes that in the broadest sense social 

policy coincides with the policy of the state as a whole, as any political act is 

aimed at improving the life of society. 
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Дар мақола муҳимтарин масъалаҳо ва монеаҳои рушди ҳизбҳои 

сиёсӣ ба таври мушаххас дар шароити Афғонистони муосир нишон дода 

шудаанд. Дар воқеъ, воситаи хубтару беҳтари амалӣ намудани арзишҳои 

демократӣ, тавсеаи сиёсӣ, таҳкими низом ва ҳаёти сиёсии ҷомеа танҳо 

ба воситаи ҳизбҳои сиёсӣ ва низоми идоракунии бисёрҳизбии комил 

имконпазир аст. Аз ин лиҳоз, бояд монеаҳо ва масъалаҳои рушди ҳизбҳои 

сиёсӣ таҳқиқ ва рафъ карда шаванд. 

Калидвожаҳо: Афғонистон, масъалаҳо ва монеаҳои инкишоф, 

истибдод, тавсеаи сиёсӣ, омилҳои дохилӣ ва хориҷӣ, вобастагии ҳизбҳо, 

ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҳизбҳои сиёсӣ дар Афғонистон, ҳизбҳои дастурӣ, 

инкишофи бесубот. 

Мувофиқатномаи Бон дар соли 2001 оғози давраи нави инкишофи 

сиёсӣ дар Афғонистон буд. Фазои кушоди сиёсӣ, бунёди ҳукумати 

демократӣ ва расмият ёфтани ҳизбҳо дар Қонуни асосӣ фурсат фароҳам 

оварданд, ки ҳизбҳои сиёсии Афғонистон пешрафт кунанд. Аммо бо 

гузашти солҳо аз оғози фасли тозаи сиёсӣ, ҳизбҳои сиёсии Афғонистон 

натавонистанд боз ҳам коршоямии хешро нишон диҳанд, балки барои 

ҳалли буҳронҳои ҳувият, мушорикат, машруият ва адолат ҳамчунон қафо 

мондаанд.  

Бесуботии фаъолияти ҳизбҳои сиёсии Афғонистон ҳам реша дар 

гузашта дорад ва ҳам замина дар замони муосир. Сабабҳои ба вуҷуд 

омадани ин нокомиҳо ҳам омилҳои дохилӣ ва хориҷӣ ва махсусан, 

фаъолияти ҳукумат мебошанд. Бартараф намудани ин нокомиҳо бо кумаки 

сеҷонибаи ҳукумат, элитаи сиёсии иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва худи роҳбарони 

ҳизбҳои сиёсӣ дар Афғонистон имконпазир аст.  

Муҳимтарин хусусиятҳои асосии ҳизбҳои сиёсиро муттаҳид кардан 

ва босуботу мавзун намудани раванди сиёсии ҷомеа маънидод менамоянд, 

ки бо интихоби номзадҳои арзанда дар давраҳои интихоботи парламентӣ, 

амалигардонии сиёсатҳои умумӣ, танқиди ҳукумат, боло бурдани 

mailto:m.tarshtwal@gmail.com
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фарҳанги сиёсии омма ва намояндагӣ аз мардум дар низоми сиёсии ҷомеа 

ва дар назди ҳукумат мебошад [1, с. 348-349].  

Мутаассифона, ҳизбҳои сиёсии Афғонистон аз ин хосиятҳои аслии 

хеш холӣ мебошанд. Онҳо чи бо моҳияти низомӣ дар давраи ҷангӣ (1979 - 

1989) ва чи бо моҳияти сиёсӣ дар замони пас аз “Ҳаракати Толибон” аз 

соли 2002 то кунун натавонистанд нақши ҳизбии хешро дар арсаи 

ҳукуматдорӣ ва мушорикати сиёсии мардум иҷро намоянд. Ҳарчанд 

омилҳои фарҳангӣ ва муҳиту фазои сиёсӣ ҳамчун тавсеанаёфтагӣ, ноогоҳӣ 

ва монеаҳое чун қавмпарастӣ (фашизми қавмӣ) ва заифии элитаи сиёсию 

воситаи бозии дасти дигарон будани онҳо аз як тараф дар бефаъолиятии 

ҳизбҳои сиёсии Афғонистон нақши дохилӣ дошта бошанд, аз ҷониби 

дигар, аз нигоҳи таҳқиқ ва осебшиносӣ фазо ва шароити имрӯзаи ҳизбҳои 

сиёсӣ, ки дар он амал менамоянд, бояд ба он мутобиқ карда шавад. 

Натиҷаи таҳқиқ нишон медиҳад, ки иллатҳои корношоямии онҳо дар 

низоми демократӣ аз худи ҳизбҳои сиёсӣ вобастагии зиёд дорад. Зеро онҳо 

ба сифати сутуни пӯсидаи низоми демократӣ дар ҷомеа ва раванди сиёсии 

имрӯзаи Афғонистон амал менамоянд ва мушкилоти зиёди дохилиҳизбӣ 

доранд. Ҳоло он ки онҳо бояд ба сифати такягоҳи қавии сиёсии оммаи 

мардум баромад намоянд ва иродаю нуқтаи назари мардумро дар сохтори 

ҳукумат ва низоми сиёсии ҷомеа таҷассум намоянд. Муҳим аст, ки 

рукнҳои тавсеаю рушди сиёсӣ ва ҳамзамон, мушкилоти онҳоро бояд 

шиносем. Чаро ки масъалаҳои зикргардида ба сифати монеаҳои аслии 

муваффақияти ҳизбҳои сиёсии Афғонистон шинохта шудаанд. Бояд онҳо 

рафъ гарданд, то заминаи ваҳдати ҷомеа ва суботи сиёсӣ фароҳам оварда 

шавад. Ҳамчунин, заминаҳои тавсеаи сиёсӣ бо иштироки фаъоли мардум 

ба амал бароварда шаванд. 

Мафҳуми «ҳизб» падидаи замони муосир аст, ки аз дастовардҳои 

мутараққии асрҳои XIX ва XX ба шумор меравад. Он дар охири асри XVIII 

дар як қатор кишварҳои Аврупои ғарбӣ ва Америка ба вуҷуд омадааст ва 

ба ҳамин тартиб дар дигар минтақаҳои олам ривоҷу густариш ёфтааст [2, с. 

30].  

Ҳизби сиёсӣ ба гирдиҳамоии пойдори гурӯҳе аз мардум нисбат дода 

мешавад, ки дорои ақида ва ғояи муштарак ва аз нигоҳи сохторӣ 

ташкилоти бонизоме мебошад ва бо пуштибонии мардум барои ба даст 

овардани қудрати сиёсӣ ба таври қонунӣ мубориза мебарад [1, с. 345]. 

«Ҷунбиш» ба уммате тааллуқ дониста мешавад, ки имконият, манобеи 

маънавию моддӣ, инсонӣ ва фикриро дар муқобили таъсиси ҳукумати 

мавриди назар муттаҳид менамояд [3, с. 107]. 
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Тибқи таърифҳои мазкур, ҳизбҳои сиёсии Афғонистон ҳам шаклан 

ва моҳиятан ба сифати ҳизби сиёсӣ баромад менамоянд, ки бо ҳимояти 

гурӯҳе аз мардум дар қолаби ташкилоти таърифшуда ва тибқи оинномаи 

худ, мақсади ба даст овардани қудрати сиёсиро пайгирӣ менамоянд. Аммо 

тафсир ва шеваи нигоҳи ҳизбҳо ба ҳадафҳои ҳизбӣ, ба мисли 

номгузориҳои мухталиф, гуногунии сохтори ташкилотӣ аз ҳамдигар 

тафовут дошта, гоҳе шинохти ин ҳизбҳо бисёр мушкил мегардад, ки ҳизбе 

бо мақсади манзуршуда дар усул ва ҳадафҳои худ оё ҳизби сиёсӣ аст ва ё 

ҷунбиши мазҳабӣ? 

Чуноне ки ҳизби давраи ҷиҳод бештар ба як ҷунбиши мазҳабӣ 

наздик аст. Аммо моҳият ва лоақал шиорҳои демократии ҳизбҳои сиёсии 

пас аз “Ҳаракати Толибон”, чи ҳизбҳое, ки бо тақозои вазъият моҳияташон 

тағйир ёфт ва чи ҳизбҳои сиёсие, ки мутобиқи шароити навин ба вуҷуд 

омаданд, ба ҳизбҳои сиёсии нав шабоҳат доранд, ки бо даъвои иштироки 

мардум дар қудрат ва барои наҷоти мардум по ба арсаи сиёсат ниҳодаанд.  

 Ба назари баъзе муҳаққиқон, наметавон таърифи ҳизбро танҳо 

нисбат ба ҳизбҳои мардумсолорӣ намуд ва хусусиятҳои ҳизбиро аз 

ҳизбҳои дингароёна ҷудо намуд. Вале метавон ду тарзи фикри аз ҳам 

ҷудогона ва ду навъи нигоҳро ба ҳадафҳои ҳизб, яъне нигоҳи динӣ ва 

нигоҳи мардумиро нишон дод. Навъе аз ҳизбҳои сиёсии Афғонистон, ки 

мардумӣ намудани ҳукуматро талаб менамоянд ва навъи дуюми ҳизб, ки 

ҳукуматро ҷонибдорӣ менамоянд.  

Бесамарии фаъолияти ҳизб замоне дуруст дарк карда мешавад, ки 

корбурди ҳизб шинохта шавад. Бозмондагӣ аз муттаҳид намудан, субот 

бахшидани раванди сиёсӣ, ба воситаи роҳбурдҳои омӯзиши сиёсӣ, мавқеи 

интихоботӣ, тадвини сиёсат ва танқиди ҳукуматро ба кор гирифтаанд. 

Вале дар амал ҳеҷ нақше дар иттиҳоди мардум, дар ҳукумат ва мудирияти 

кишвар надоштаанд. Шояд кашмакаш ва парокандагӣ натиҷаи амали 

ҳизбҳост, ки ваҳшати бархе аз андешамандонро барангехтааст. Ба мисли А. 

де Токвил, ки ҳизбҳои сиёсиро “шартҳои ҷудонопазири демократия” 

хондааст [4, с. 25]. 

Ё баъзе ҳам монанди Донтун, на аз корбурди ҳизб чашм пӯшидаанд 

ва на тафриқаи ҳосил аз онро шинохтаанд. Аз ин хотир, вуҷуди як ҳизбро 

ба салоҳи мардум ташхис додаанд. [5, с. 21]. 

Моҳиятан, ҳизб хосияти манфӣ надорад, ба ҷуз он ки дар баъзе 

мавридҳо ҷанбаҳои то андозае тахрибкоронаи он, ба мисли ҷудоӣ миёни 

ҷомеа ва афзалияти мутлақи он нисбат ба дигар созмонҳо ҳизбро ба сурати 

фирқаи муътасибе дар меоварад, ки сирфан ба масъалаҳои ҳизбии худ 

мепардозад ва аз умури мардум ғофил мемонад. Дар амалкарди хеш заъфи 
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қудрат нишон медиҳад ва содиқона амал намекунад. Вазъияти ногувори 

ҳизбҳои сиёсии Афғонистон ба лиҳози тӯлонии истибдод, набудани 

дахолати мардум дар ҳукумат ва набудани зарфиятҳои лозим барои иҷрои 

нақши ҳизб, истисно аз ҳаммонандиҳои худ дар ҷомеаи мардумсолор аст 

ва аз ин хотир на фақат ба бефаъолиятӣ ва ҳамчунин бо ҷоафтодагӣ низ 

дучор аст. 

Давраи кунунӣ нақши босазое дар тақвияти эътимод ба нафс ва 

рӯҳияи ҳамкорию ҳамдилиро мустаҳакам намуда, заминаи иштироки 

ҳамагонӣ дар идораи ҳукуматро фароҳам овард. Вале таъмаҳои хунин ва 

ақидамандонаи қудратталабӣ, зиёдахоҳӣ, инҳисорхоҳӣ ва тамоми он 

дастовардҳои арзандаи солҳои ҷиҳодро нобуд намуда, базри нафрату 

хушунат ва куштору ноамниро дар ҷуғрофиёи ақвом пошид, ки ҳосили он 

куштор ва интиҳор, ақибмондагӣ ва ноамнии давомдори имрӯза аст. 

Ҳизбҳои давраи ҷиҳод бо созу кори демократӣ бунёд нашудаанд, то аз 

онҳо амалҳои демократӣ интизор дошта бошем, балки ин ҳизбҳо ба лиҳози 

шиносномаи қавмии худ бо мароми касби саҳмияи қудрати гурӯҳӣ ва 

қавмӣ бунёд гаштаанд. Аз ин лиҳоз, ҳамоҳангӣ бо ҳизбҳои муосир дар 

низоми демократӣ надоранд. Ҳатто аз лиҳози ташкилоти созмонӣ 

аксарияти онҳо на ба интихобот, балки ба меҳварияти шахси воҳид шакл 

гирифтаанд. Бо  вафоти он шахс ҳизби ӯ низ аз байн меравад.   

Пайдоиш ва инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ дар Афғонистон моҷарои 

ғамборе доштааст ва пайваста бо норасоиҳои фикрӣ, созмонӣ, набудани 

фазои фарҳангӣ ва иҷтимоии лозим надоштани ташкилоти коромад рӯ ба 

рӯ буданд. Дар кишваре, ки ҳанӯз ҳам саргарми давои захмҳои чандин 

даҳаи ҷанги дохилӣ аст, ҷойгоҳи ҳизб номуайян аст. Бо вуҷуди ин ҳама 

мушкилот, ҳудуди 110 ҳизб дар Афғонистон фаъолият доранд. Вале 

ғолибан ин ҳизбҳо ё ба ҷиноҳҳои мусаллаҳ монанданд ва ё ба анҷуманҳои 

хурди фарҳангӣ шабоҳат доранд. Онҳо ҳеҷ гоҳ ангеза ва ё тавоноии амали 

сиёсиеро надоранд. Иддае андаке, ки дорои шуҳрат ва ҳам соҳиби қудрат 

ҳастанд дар роҳбарӣ ва ташкилоту барномаҳо ва фаъолиятҳо бо унвони 

чолишҳо дучоранд.  

Бар мабнои анвои хостгоҳҳое, ки барои як ҳизб баршумурдаанд аз 

миёни панҷ хостгоҳ табиати инсонӣ, манфиатҳои табақавӣ, муҳити 

зиндагӣ, ҳисси қавмию нажодӣ ва заминаи динию мазҳабӣ бештар 

арзишманданд [1, с. 347-346]. 

Ҳизбҳои сиёсии умдаи Афғонистон хостгоҳи қавмӣ ва нажодӣ 

доранд ва бар бунёди се хостгоҳи дигаре, ки барои ҳизбҳо баён намудаанд, 

амал менамоянд: 
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1. Ниҳодгаро. Пайдоиши ҳизб бо ҳаққи райъ ва ташкили ниҳодҳои 

демократӣ ҳамроҳ аст [7, с. 22-30]. 

2. Таърихӣ. Давраҳои буҳронӣ дар раванди такомули таърихӣ ва 

рухдоди моҷаро ва буҳронҳои мухталифе назири буҳрони ҳувият, 

машруияти давлат, мушорикати сиёсӣ, буҳрони мушаххас ва тавзеи 

манобеъ, буҳрони мудохилаи давлат дар ҷомеа сабаби падид омадани ҳизб 

мегардад [6, с. 23]. 

3. Тавсеаи сиёсӣ. Зуҳури ҳизбҳои навин як навъ навгароии сиёсӣ 

аст, ҳарчанд ҳизбҳои ҷадиде, ки дар чанд даҳсолаи охир таъсис шуданд, 

маҳсули навсозии сиёсӣ пас аз иҷлосияи Бон (соли 2001) аст. Вале ҳизбҳои 

асаргузор ва сунатии Афғонистон хостгоҳи таърихӣ ва вокунишҳои 

созмонёфта бар зидди буҳронҳои таърихиянд. Дар асоси дастабандии 

М.Дюверже низ ҳизбҳои сиёсӣ ба оммавӣ, синфӣ ва инқилобӣ ё фидоӣ 

тақсим мешаванд [7, с.39-41]. 

Ҳизбҳои таъсиргузори Афғонистон бештар фидоӣ буда, асосан дар 

меҳвари шахсияти қудратманд шакл гирифтаанд ва низ бар меъёри 

гурӯҳбандии Ёндо, ҳизбҳо мансуб ба роҳбар, ба аъзо ва ба манфиатҳо 

дастабандӣ шудаанд. [2, с. 45]. 

Ғолибан, ҳизбҳои сиёсии Афғонистон вобаста ба роҳбаранд. Дар 

шароити феълӣ ҳизбҳои асаргузор, ки хостгоҳи қавмӣ дошта, маҳсули 

буҳронҳои таърихиянд ва ғолибан вобаста ба роҳбар ва мутамарказ бар як 

шахсиятанд. Ҳамчунин сиришти қавмӣ дошта, аз нигоҳи комёбиҳои сиёсӣ 

сарнавишти буҳронӣ доранд. 

Иҷлосияи соли 2001 оғози давраи нав дар таърихи сиёсии 

Афғонистон буд. Нуқтаи гузариш аз ҳолати истибдодии қабилаӣ ва шурӯи 

таҳаввули навин дар сурати таҳаққуқи меъёрҳои демократии давлатсозӣ ва 

фаъолияти қонунманди ҳизбҳои сиёсӣ метавонист бо убур аз 

нохушнудиҳои қавмпарастӣ (фашизми қавмӣ), таъми демократияи 

касратгароёнаро бо мушорикати одилона дар давлат ба коми ҳамаи 

миллати Афғонистон ширин кунад. Зеро то ҳудуде таркиби қавмӣ ва 

мушорикати элита риоя шуд, фазои бози сиёсӣ шакл гирифт, ниҳодҳои 

иҷтимоӣ ва сиёсӣ бунёд гардиданд, фурсатҳои рушди иҷтимоӣ фароҳам 

гардид, зеҳнияти мусбати насли ҷавон падидор шуд ва аз ҳама муҳимтар, 

Қонуни асосии Афғонистон қабул гардид. Вале ба рағми ҳамаи ин, 

зарфиятҳо ва фурсатҳо, ҳизбҳои вобаста ва номукаммал натавонистанд, 

нақши созандае дар таҳқиқи меъёрҳои демократия иҷро намуда, ҷойгоҳи 

муфиде барои маҷрои қавмии ташкили ҳукумат пайдо намоянд.  
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Омилҳои зерин дар нокомии ҳизбҳои сиёсии Афғонистон нақш 

доранд: вобастагии ҳизбҳои сиёсӣ, ҷойгоҳи мақбулияти ҳизбҳои сиёсӣ, 

манбаъҳои молии кишварҳои хориҷӣ ва ғайра. 

Дар таърихи Афғонистон се навъи ҳизбҳо дар саҳнаи сиёсӣ 

фаъолият намудаанд: 

1. Ҳизбҳои чапе, ки пайравӣ аз таҳаққуқи манфиатҳои шӯравӣ,  

ҳамчун ҷилавгирӣ аз нуфуз ва густариши Англия дар асри XIX, ҷилавгирӣ 

аз таъсиррасонии ИМА дар минтақа, дастёбӣ бо обҳои гарм аз тариқи 

уқёнуси Ҳинд, бартариталабии минтақаӣ, эҷоди камарбанди амниятӣ ва 

ғайраро вазифа мегузоштанд. Сиёсати зиддиғарбӣ аз ҷониби ҳукумати 

вақти Афғонистон ва вокунишҳои душманонаи Ҳукумати ИМА ва Англия 

дар тӯли давраи барқарории ҳукумати мавриди алоқаи шӯравӣ 

тавҷеҳкунандаи ин муддаоянд. 

2. Ҳизбҳои ҷиҳодӣ ва ё инқилобӣ, ки ҳарчанд дар оғоз бо ҳадафи 

дифоъ аз ислом шакл гирифтанд, вале чун пойгоҳи мазҳабии аҳли суннати 

давлати Покистон ва пойгоҳи мазҳаби шиаи кишвари Эрон буданд. 

Ҳизбҳои суннӣ ва шиаи вобаста ба ин ду кишвар низ вориди Афғонистон 

шуданд ва вобастагиҳои фикрию гароишӣ ба ин ду манбаъ доштанд ва 

маҷбур ба риояи фармоишҳои сиёсии онҳо буданд.  

3. Ҳизбҳои давраи демократия, ки бо маромномаҳои муосир, 

ташкилоти навин ва ормонҳои демократӣ бунёд ёфтаанд, вале то кунун 

натавонистанд ҷойгоҳи зарурӣ ва шоистаеро дар ҳаёти ҷомеа пайдо 

намоянд. Ҳарчанд вобастагии миллӣ ин ҳизбҳоро ба берун аз марзҳо 

мансуб медонист. Аммо ҳамгунии фикрӣ ва сиёсии ағлаби онон ба навъи 

ғарбии андешаи сиёсӣ комилан ошкор аст.  

Дар гузашта се омил боиси кундӣ ва заъфу нотавонии мақбулияти 

ҳизбҳои сиёсӣ буданд: ақибмондагии иҷтимоӣ, низоми мустабиди 

подшоҳӣ ва вобастагии элита аз хориҷиҳо [8, с. 60]. 

Ҳизбҳои умдаи Афғонистон маншаи мазҳабӣ дошта ва ба ин сабаб 

ҳизбҳои суннӣ аз Покистон ва ҳизбҳои шиа аз Эрон илҳом мегирифтанд. 

Аз ин хотир, баёни амалкарди онҳо аз лиҳози мақсад ва роҳбурдҳои онҳо  

таҳлили гуногунро талаб дорад.  

Ҳизбҳои суннӣ дорои ду навъи гароиши миёна ва гоҳе тунд ҳастанд, 

ба мисли: “Маҳози миллии Афғонистон” бо роҳбарии С.А.Гелонӣ, “Ҷабҳаи 

миллии наҷоти Афғонистон” бо роҳбарии С.Муҷаддадӣ, “Ҳаракати 

инқилоби исломии Афғонистон” бо роҳбарии Мавлавӣ М.Муҳаммадӣ, 

“Ҳизби исломӣ” бо роҳбарии Г. Ҳикматиёр, “Ҳизби исломӣ” бо роҳбарии 

Мавлавӣ Ю.Холис, “Ҳизби иттиҳоди исломии Афғонистон” таҳти 

роҳбарии А.Р.Сайёф, “Ҳизби ҷамъияти исломии Афғонистон” бо роҳбарии 
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Б.Раббонӣ, “Ҷунбиши миллии исломии Афғонистон” ба роҳбарии А. 

Дустум ва ғайра [8, с. 60]. 

Ҳизбҳои шиа таҳти таъсири рӯҳониёни афғонистонии муқим ва ё 

муҳоҷирин аз Қум буданд. “Шӯрои иттифоқ” бо роҳбарии О.С.Биҳиштӣ, 

“Ҳизби созмони наср” бо роҳбарии устод А.Мазорӣ, “Посдорони ҷиҳод” 

бо роҳбарии М.Акбарӣ, “Ҳаракати исломӣ” бо роҳбарии М.Акбарӣ, 

“Ҳаракати исломӣ” бо роҳбарии О.М.Муҳсинӣ, “Ҳизбуллоҳ” бо роҳбарии 

қорӣ А.Ғ.Дарвозӣ ва ҳизбҳои хурдтаре, ба мисли “Наҳзати исломӣ” ва 

“Даъвати исломӣ”, ки аз ҷониби Ҳукумати Эрон пуштибонӣ мешаванд. 

Онҳо таҳти таъсири шароити дохилии Эрон мудом дар ҳолати фарозу 

нишеб буданд ва то ин ки дар соли 1368 бо ҳам муттаҳид шуданд ва 

“Ҳизби ваҳдати исломи”-ро ташкил доданд. Ба ҷуз “Ҳаракати исломӣ”, 

бақия мунҳал шуда, ба Ҳизби ваҳдати исломӣ ба роҳбарии А.Мазорӣ 

пайвастанд  [8, с.66-67]. 

Вале имрӯз тамоми ҳизбҳо дучори худдории нигаришӣ гардида,  бо 

тақозои шароити сиёсӣ тағйир ёфта, ҳеҷ ҳизбе мисли гузашта худро ба 

берун аз марзҳо вобаста намешуморад. 

Тағйири тактикии ҳизбҳо аз роҳбурди низомӣ ба сиёсӣ як иттифоқе 

нест, балки як барномарезӣ барои мудирияти саҳнаи муштарак ба тақозои 

тағйири ҳавои сиёсат дар Афғонистон аст. Чунончи, пас аз густариши 

ноамниҳо ва дасисаҳои тарроҳишудаи қавмӣ бори дигар рӯйкардҳо ба 

низомӣ шудани ҳизбҳо ҳамчунон таваҷҷуҳ шудааст, ки боз ҳам ин амрро 

метавон холӣ аз тақозои замона донист. Дар натиҷа, муваффақият ё 

шикасти ҳизбҳои сиёсӣ дар шароити тағйирёбандагӣ гуногун аст. Бояд бо 

назардошти талаботи замон, заминаи фаъолияти сиёсӣ, интизори амали 

нарми сиёсӣ аз ҳизбҳо дошта, бо лиҳози шароит ва тағйиротҳои иҷтимоӣ, 

фарҳангию сиёсӣ амалкарди ҳизбҳо санҷида,  карда шавад.  

Дар асоси омилҳои ёдшуда  шаклгирии ҳизбҳои Афғонистонро дар 

чорчӯбаи ғояи «буҳронҳои тавсеа» ва «шакл гирифтани ҳизбҳо» барои 

посухгӯӣ ба буҳрони ҳувият, машруият, мушорикат ва тақсими қудрат 

тавсиф менамоянд [9, с.387]. 

Мутаассифона, рӯёрӯии ҳизбҳои қавмӣ ва мазҳабӣ дар Афғонистон 

чунон сахт буда, ки ҳамвора  ба ҷойи роҳбурдҳои ороми сиёсӣ аз абзори 

хушунати бештарин ва бадтарин истифода шудааст. Вазъияти мазкур ба ин 

маъно аст, ки ҳизбҳои сиёсӣ  дар ҳалли буҳрони ҳувият, мушорикат, 

машруият ва тақсимоти қудрат ноком будаанд. Агар кори вижаи ҳизбҳои 

сиёсиро шакл додани афкори умумӣ, гузиниши номзадҳо ва тартиби кори 

интихобшудагон дар мавқеи интихобот ва иттилоотрасонӣ, омӯзиши 
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мушорикати сиёсии тӯдаҳо, ҷомеапазирӣ ва ташаккули ҳаёти иҷтимоӣ дар 

ҳавзаи омӯзиш бидонем[6.с.70-75]. 

Агар масъулиятҳои ҳамчун рақобати солими интихобот, ташаккули 

сиёсатҳои умумӣ, интиқоди созанда аз ҳукумат ва воситагарии мардум ва 

ҳукуматро аз вазифаҳои ҳизбҳо баршуморем, ҳизбҳои Афғонистон ҳеҷ як 

аз ин корбурдҳо ва масъулиятҳоро ба ҷо наовардаанд.  Асосан созу кор дар 

Афғонистон аз маҷрои ҳизбӣ анҷом намешавад, балки маҷрои қабилаӣ ва 

қавмӣ дорад. Мо шоҳиди мушорикати густурда дар чанд давраи 

интихоботи раёсати ҷумҳурӣ ва Шӯрои миллӣ будем, ки пеш аз он, ки 

маҳсули фаъолияти ҳизбҳо бошад, ҳосили рақобати қавмӣ, шавқи дидор ва 

таҷрибаи як падидаи ҷадид дар Афғонистон, авзои нави демократияхоҳӣ, 

таблиғоти номзадон ва расонаҳои ғайриҳизбӣ ва ғайра мебошад. Ҳатто 

бархе аз ин ҳизбҳо, ки наметавон номи ҳизбро аз онҳо интизор шуд, чун 

шабеҳи тамоми ҳизбҳои сиёсӣ дорои ташкилот, ҳадаф ва мақсадҳои сиёсӣ 

бо гароиши барандозандаанд. Онҳо на дар роҳбурди демократия 

масъулияте ба душ гирифтаанд, балки доимо ба талаби ҷанг ва хушунат 

буда ҳанӯз ҳам роҳкорҳои низомиро беҳтарин гузина барои ҳалли 

муноқишаи сиёсии Афғонистон медонанд. Бефаъолиятии ҳизбҳои сиёсии 

Афғонистон ҷиддан аз андешаи соҳибони назари сиёсӣ ва  заъфи ҳизбҳо 

дар се нишонаи нокомии онҳо ошкор шудааст: 

- дар сохтор. Ҳизбҳои сиёсии Афғонистон ба ҳамон нишонае, ки дар 

гунашиносӣ ишора шуд, бо хосияти шахси меҳварӣ шадидан вобаста ба 

бунёдгузорони худ буданд ва умри кӯтоҳтаре аз муассисони хеш доранд. 

Аз ин лиҳоз, на сохтори бодавом доранд ва на оммавиянд;  

- дар фаъолият. Ҳизбе коромад ва муваффақ аст, ки тавоноии ваҳда-

ти мардумӣ барои бардошти ҳимояти умумӣ аз хостаҳои ҳизбӣ ва дастёбӣ 

ба қудратро дошта бошад. Онҳо бидуни шиносаи қавмии Афгонистон ҳеҷ 

гоҳ чунин тавоноӣ надоранд; 

- дар ҳадаф. Ҳизбе коромад ва комёб аст, ки дорои барнома, тарҳ ва 

ҳадафи муайяне бошад, ки тавонад мардумро бо барномаҳои манфиатҳои 

умумӣ хеш ҳамроҳ кунад. Вале ғолибан ҳизбҳои Афғонистон ё барнома 

надоранд ва ё дорои барномаҳои дастнорас ва ношинохтаанд. Ё барно-

маҳои кучаки қавмӣ, табақавӣ ва номукаммале доранд.  

Бештари ҳизбҳо заминаи миллии қавӣ низ надоранд ва ҳамчунон ба 

сарвати бунёдгузорони хеш ниёзманд мондаанд. Ин вобастагӣ муҷиби 

муомилаи ҳизб ва ҷиҳатдиҳиҳои фардӣ ва шахсӣ шуда, беэътимодии 

мардумро нисбат ба ҳизбҳо барангехтааст. 

Бо вуҷуди нокомиҳо ва ҷудогиҳои чанд ҳизби носозгор баъзе аз 

ҳизбҳои сиёсӣ нақшҳои мусбати андаке  иҷро намудаанд. Ҳамчун фароҳам 
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намудани заминаи густариши ниҳодҳои маданӣ, эҷоди рӯҳияи интиқод аз 

ҳукумат, интишори нашрия ва фаъолиятҳои маълумотӣ ва расонаӣ, барпо 

намудани гирдиҳамоиҳои огоҳибахшу фарҳангӣ ва сиёсӣ, мушорикат 

додани занон дар умури сиёсию иҷтимоӣ ва ғайраҳо. Вале нокомиҳои 

ҳизбҳо ҳам дар касби қудрат ва ҳам дар ангезиши сиёсии мардум, ки кори 

хосаи як ҳизби сиёсӣ аст, комилан ошкор буд ва ҳамчунон саҳмхоҳии 

қавмӣ бар саҳмияхоҳии ҳизбӣ ғолиб ва барқарор аст.  

Ҳизбҳои сиёсӣ натавонистаанд ҳувият, ваҳдати миллӣ, мушорикату 

машруияти мардумӣ ва адолати миллиро аз тариқи фаъолияти нарми сиёсӣ 

ва фориғ аз нигариши хунини қавмӣ фароҳам оварда, қудратро бо созу 

кори ҳизбӣ иваз кунанд. Ин нокомиҳо дар чорчӯбаи ҳамон чаҳор сохтори 

ҷиҳатдиҳанда, яъне вобастагии сиёсӣ, таъсир ва таъсири мутақобила бо 

ҷомеаю ҳадаф, тақозои замон ва гароиши фикрии ҳизбҳо қобили 

таҳлиланд. 

Бесуботии фаъолияти ҳизбҳои сиёсии Афғонистон дар заминаи 

сабабҳо ва омилҳое  сурат мегиранд, ки худи ҳизбҳо иллати нокоромадии 

хешанд. Тамоми омилҳое, ки монеаи рушди ҷомеаи маданӣ ва 

муваффақияти ҳизбҳои сиёсӣ дар Афғонистон шудааст ба таври зайл 

мебошад [2, с. 30]: 

-  сохтори қабилавӣ ва иҷтимоӣ, тафриқаҳои қавмӣ ва фарҳангӣ бар 

асоси сохтори қабилавии қудрат худкомагии ҳокимон, фаъолиятҳои 

сиёсиро ба шикаст ва хушунат мекашанд. Шӯриш, исён ва хушунат ҷой 

будани тақозо ва муборизаи орому демократӣ мешаванд [2, с. 176].   

Дар ҷуғрофиёе, ки таърихи ихтисосии он дар 268 соли гузашта 

(1747-2015) ҳамеша бо сохтори қабилавӣ  идора шудааст ва ҷуз чанд моҳ 

қавмҳои дигар фурсати зимомдорӣ наёфтаанд, андак фишор аз поён ва 

кашмакашиҳо барои қудрат аз боло беш аз он, ки заминасози фаъолияти 

нарми сиёсиро муҳайё намояд, фазои хушунат ва ҷангро фароҳам мекунад. 

Аз ин ҷост, ки ҳизбҳои сиёсӣ фурсати вуҷуд доштанро пайдо намекунанд; 

- ҷомеаи тудавор. Набудан ё заифии ҷомеаи шаҳрвандӣ ғолибан 

эҳсосот ва таҳаррукпазириро бар ақлоният дар пай оварда, низоми 

тоталитарӣ ва авторитариро бар болои ҷомеа бор менамояд. Дар ҷомеае, ки 

заъфи фарҳанги сиёсӣ ва шууру маданияти андаки сиёсӣ сабаби зуҳури 

демократияи тудаӣ шудаст. Ҷомеаи баста дар пайи ситоиш ва пайравӣ аз 

қудрати ҳокимияти тоталитарӣ ҳастанд ва элита  низ олоти дасти соҳибони 

қудрат мешавад. Ҷойе барои ҳузур ва фаъолияти ҳизбҳои қудратманд ва 

муассир намемонад, то тарҳеро дар ростои касби қудрат аз ҳимояти омма 

амалӣ намоянд; 
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- заъфи элитаи сиёсӣ. Элитае, ки маҳрум аз ҷойгоҳи иҷтимоӣ-

иқтисодӣ буда, аз пуштибонии ҷомеаи шаҳрвандӣ низ баҳраманд нест, 

барои истиқрори зери таъсири хеш даст ба эъмоли зӯрӣ ва фасод мезананд. 

Элитаи сиёсии Афғонистон ё ба далели беасарӣ ва ё бадасарӣ аз ҷойгоҳи 

баланди иҷтимоӣ бархӯрдор нестанд. Онҳо поён рафтани манзалати 

иҷтимоии худро ба воситаи бозиҳо ва ё фасоду роҳҳои ғайриқонунӣ 

ҷуброн мекунанд. Заъфи онҳо монеаи ҳамроҳ кардани мардум ба ҳизб ва 

оқибат омили нокомии ҳизб мегардад; 

- шахсӣ шудани қудрат. Вақте  қудрат ҳолати шахсӣ мегирад ва дар 

инҳисори шахс ё қавми хосе қарор мегирад, ангезае барои фаъолияти  

ҳизбҳо намемонад. Ҳизбҳо ба ҷойи мубориза барои касби қудрат, 

мусобиқа барои мадҳу санои давлатро ваҷҳи кори хеш қарор медиҳанд ва 

аз коромадӣ, ки воситагари миллату ҳукумат ва касби қудрат бошад, боз 

мемонанд. 

- заъфи фарҳанги сиёсӣ. Зуҳури якбораи низоми демократӣ пас аз 

собиқаи истибдодӣ дар Афғонистон фарҳанги нокомили сиёсиро ғофилгир 

намуд ва ба пайравии фарҳанги заъифи ҳизб, ки муносиб бо фазои 

демократӣ аст, асоси зеҳнияти манфӣ ба ҳизбҳо ба бор овард.  Ҳизбҳо ба 

мисли дастаҳои мафиёзӣ барои назорати қудрат шинохта мешаванд, ба 

бозии дуҷонибаи давлат ва мардум, заминасози диктатурӣ, рӯ овардан ба 

чеҳраҳои харизматикӣ ва ҳизбҳои тамомиятхоҳ ҳамроҳ мегарданд.  

Фаъолияти онҳо дар чунин вазъе беш аз он, ки каме ба густариши 

демократия бошад, саҳнагардони ошӯбҳо ва даргириҳои  музоҳими 

ҳамдигар мешаванд, ки бесуботии нахустин паёмади он аст; 

- набудани пуштибонии молии давлатӣ. Дар моддаи 35-уми Қонуни 

асосӣ ташкили ҳизбҳо ба расмият шинохта шуда ва адами вобастагии ҳизб 

ба манобеи хориҷӣ ва ошкоро будани манбаъҳои молии он манъ  шудааст. 

Мутобиқи раванди маъмул дар дунё низ давлатҳо мукаллаф ба ҳимояти 

молии ҳизбҳои сиёсӣ мебошанд. Аммо пуштибонии молии ҳизбҳои 

Афғонистон на ошкоро,  на давлатӣ ва вобастагии молии ҳизбҳои сиёсии 

аз манбаъҳои хориҷӣ, набудани ҳимояти давлатӣ нақши ҳизбҳоро ба 

маҷрои нуфузи бегонагон фурӯ мекашад ва ҳам ҳизбҳои сиёсии 

мустақилро дучори заъфу шикастагӣ ва дар натиҷа ноком ва бефаъолият 

мекунад. 

Омилҳои бархоста аз нақси дохилии ҳизбҳо Ҳам дар 

камфаъолиятии онҳо таъсир мерасонад. Аз ҷумла: 

- буҳрони роҳбарӣ. Нахустин масъалаи асосие, ки ҳизбҳои 

шахсишудаи Афғонистон ба он мувоҷеҳанд, буҳрони роҳбарӣ аст. Ғолибан 

ҳизбҳо ба сурати суннатӣ ва бидуни сохтори демократӣ роҳбарӣ мешаванд. 
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Аксарияти ин роҳбарон ё дониши сиёсӣ ва ё таҷрибаи лозимӣ барои 

мудирияти ҳизб ва ё тавони заруриро барои таҳлили амниятҳои ҷомеаро 

надошта, бо нуфузи суннатӣ ва ё баҳрамандӣ аз дороии молӣ  ба мақоми 

роҳбарӣ ноил шудаанд. Онҳо ҷавобгӯи ниёзмандиҳои ҷомеа ва фазои 

ҷадид нестанд. Давоми ҳидояти дарозмуддати чунин роҳбарон ба 

истибдод, радикализм,  иқтидорталабӣ ва рушди ихтилофоту иштибоњҳо 

меанҷомад;  

- набудани ташкилоти коромаду муташаккил. Аз он ҷое, ки 

фаъолияти ҳизбҳо рӯйкарди манфиатҳои умумӣ ва ҷомеъ бояд дошта 

бошанд, ниёзманди ташаккули кумитаҳои чандгона ва фаъолияти 

низоманд ва бисёре аз ҳизбҳои Афғонистон ҳамоҳангии лозими 

ташкилотӣ,  ҳатто дар мавзеъгириҳои сиёсӣ надошта, фаъолияти 

кумитаҳои доиршуда низ ҳеҷ амали арзанда надоранд; 

- набудани ҳадафҳои асосӣ. Бисёре аз ҳизбҳо чунон бахусус, 

ҳангоми интихобот, зуд - зуд тағйири мавқеъ менамоянд. Ҳолати тағйири 

мавзеъҳо ҳикоятгари беҳадафӣ ва саргумии онҳо аст, ки ҳеҷ ҳадафи хосеро 

таъқиб намекунанд. Фақат дар пайи гунҷонидани номе аз раиси ҳизб дар 

феҳристи  муносиб аст. Доштани идеология ҳизбро ҳувият бахшида, 

ҳаводорони ӯро дилгарм мекунад ва набудани ҳадафи идеологияи асосӣ 

бар воқеиятҳо ва ниёзмандиҳо, боиси номақбулии иҷтимоӣ гашта, ҳизбро 

ба набуди машруият ва мушорикат ва дар натиҷа ба нокомӣ рӯ ба рӯ 

мекунад;  

- бехосиятӣ ва бетафовутӣ. Ҳизбе, ки дар баробари руйдодҳои 

иҷтимоӣ аз ибрози ҳар гуна вокунише дурӣ ҷуста, ҳатто муносибатҳои 

миллӣ ва мазҳабии миллати худро гиромӣ намедорад ва фаъолияти 

номуносибу номуассирро пешаи хеш созад, наметавонад ҳамдами миллат 

шуда, ҳамроҳии миллатро интизорӣ кашад. Бисёрии ин ҳизбҳо дар 

баробари иттифоқҳои сиёсӣ ва ҳодисаҳои иҷтимоӣ, муносибатҳо ва 

ёдкардҳо амал намуда, ҳеҷ  баёнияе  ба моҳияти эъломи мавзеъҳо ба 

расонаҳо посух намедиҳад. Нафаси ин бехосиятӣ ва бетафовутӣ 

нишонгари бесамарии ҳизб аст;  

- набудани расона ва фаъолиятҳои маълумотию фарҳангӣ. Яке аз 

рисолатҳои ҳизб омӯзиш ва ҷиҳатдиҳии афкори умумӣ аст. Ҳизбе, ки ба 

ҳар далел дар дунёи пурталотум аз табодули иттилоот ҳеҷ гуна фаъолияти 

нашриётӣ, маълумотию расонаӣ ва фарҳангӣ надошта, сирф ба амали 

сиёсӣ дил бибандад ҳеҷ муваффақиятеро наметавонад ба бор оварад; 

- шахсмеҳварӣ. Он ҷои барнома ва асосномаҳоро мегирад. 

Маҳбубият ва короии ҳизбро вобаста ба тарзи амал маҳбубият ва комёбии 

шахси нахусти ҳизб анҷом медиҳад; 
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- манбаъҳои тундравона ва ифротӣ. Бархе аз ҳизбҳои Афғонистон 

беш аз он ки шабеҳи ҳизби сиёсӣ бошанд, ба ҳаракатҳои низомию мазҳабӣ 

монанданд. Онҳо ба асосҳои радикалии фаъолияти сиёсии бесамар ва ба 

фаъолиятҳои рӯёрӯӣ бештар моиланд; 

- қавммеҳварӣ. Ҳадафи ҳизби сиёсӣ миллатсозӣ, ба амал 

баровардани манфиатҳои миллӣ аст. Доман задан ба бадбинии қавмӣ, 

қавмгароӣ ва минтақагароӣ, ки рӯйкарди ҳизбҳои Афғонистон аст, ба 

тафриқаю  моҷароҳои ғолибан хунин меанҷомад, ки беш аз дигар омилҳо 

фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро ба нокомӣ рӯ ба рӯ намудааст. 

Бегонабастагии ҳизбҳо, чанд даҳсола қатъ нашудани ҷанги дохилӣ, 

нақзи қонунҳо, заъфҳои ҳуқуқӣ, набудани пойбандӣ ба қонунҳои 

мушаххас, рақобати душманонаи дарунҳизбӣ, ҳузур надоштани занони 

фаъол дар раддаҳои болои ҳизбӣ, набудани ташхиси авлавиятҳои кишварӣ, 

бебаҳрагӣ аз ахлоқи исломию сиёсӣ, набудани шоистасолорӣ, шиорзадагӣ, 

ғалабаи манфиатҳои фардӣ ва ҷазми андешаҳои сиёсӣ ва ғайраҳо дар 

феҳристи монеаҳои муваффақияти ҳизбҳо дохиланд. Муҳим он аст, ки 

монеаҳо аз байн бардошта шаванд ва ҳизбҳои  сиёсӣ тавонанд ба унвони 

субъектҳои шоиста ҷомеаи демократӣ бунёд намоянд. Аз ин хотир, зарур 

аст, ки: 

- амалкарди давлат дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, 

иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра агар пешравона ва тавсиягарона бошад, таомули 

созанда бо ҳизбҳо барқарор шавад, мизони фаъолияти ҳизбҳо ва 

ҳамгироии онҳо бо ҳукумат таъмин мегардад; 

- элитаи фарҳангию сиёсӣ низ метавонанд бо равшангариҳои қавмӣ, 

қадимию баёнӣ, бунёдӣ ва ҷиҳатдиҳиҳои муассири иҷтимоӣ ба коромадии 

ҳизбҳо, ки ҳамон амали демократия ва иштироки мардумӣ аст, кумак 

намоянд; 

- ҳеҷ кас дилсӯзтар аз худи ҳизб ба ҳоли хеш нест. Фаъолияти бе 

ғаш, огоҳона, масъулиятпазирона, муттаҳидона ва дилсӯзона, мунсаҷиму 

низоманд ва қонунманди ҳизбҳо низ заминаи беҳтар шудани нақши ҳизбҳо 

дар ҷомеа хоҳад шуд.  

Ҳамин тариқ, фаъолияти ҳизбҳо дар Афғонистон мутаассир аз 

омилҳои зиёди иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ мебошад.   
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НЕУСТОЙЧИВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ В АФГАНИСТАНЕ 
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аспирант кафедры политологии Таджикского национального  

университета, тел.: (+992) 911004545,  

e-mail: m.tarshtwal@gmail.com 
 

В статье в конкретной форме рассматриваются основные 

проблемы и преграды развития политических партий в условиях 

современного Афганистана. Действительность, лучшие способы 

реализации демократических ценностей, политическое развитие, 

укрепление системы и политической жизни общества реализуются 

только при участии политических партий и многопартийной системы 

управления. Поэтому, необходимо изучать и устранять все преграды и 

проблемы развития политических партий. 
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КОНКРЕТНЫЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ УГРОЗ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

РАСУЛОВ ДЖАХОНЗЕБ,  

ассистент кафедры общественных наук Таджикского технического  
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Таджикистан, г Душанбе  пр. акад. Раджабовых 10  

тел: (+992) 901303531, e-mail: rasulov chahonzeb@mail.ru 

 

В данной статье показываются некоторые современные факторы, 

которые  угрожают независимости  страны, в основном национальным 

государствам. В том числе, такие угрозы, как терроризм, экстремизм, 

энергетическая безопасность, экологическая безопасность, оружие на 

базе нанотехнологий, солнечное оружие, лазерное оружие, психотропное 

оружие, звуковое оружие, глобальное потепление, столкновение планеты 

Земля с астероидом (кометой), пандемия, эпидемия, биотерроризм, агро-

терроризм,  генетический терроризм, кибертерроризм и т.д. которые за 

последние годы привлекают к себе внимание мирового сообщества. 

  Ключевые слова: кибертерроризм, терроризм, экстремизм, эколо-

гическая безопасность, солнечное оружие, столкновение планеты, панде-

мия, эпидемия, биотерроризм, агротерроризм. 

 

Нетрадиционные угрозы представляют собой широкий перечень по-

нятий безопасности государства. Над этим вопросом, как и в целостности, так 

и по отдельности занимались многие ученые и исследователи. Были написа-

ны и изданы десятки работ, посвященные различным аспектам форм тради-

ционных и нетрадиционных угроз безопасности. В силу ограниченности объ-

ёма нашей статьи, мы не в состоянии отразить и показать исследования дру-

гих ученых по вопросу безопасности и нетрадиционных угроз, поскольку, это 

может занять сотни научных страниц, и, по этой причине, мы постараемся 

вкратце, понятно и  доступно показать проявления основных форм нетради-

ционных угроз в современном мире, на данном этапе,его,развития.    

  К нетрадиционным угрозам безопасности в основном относятся: меж-

дународный терроризм, религиозный экстремизм, наркоторговля, биологиче-

ский терроризм, агротерроризм, кибертерроризм, торговля людьми, массовая 

миграция, экологические катастрофы, природные катаклизмы, рост преступ-

ности и коррупции, контрабанда оружия, морское пиратство, бедность и ни-
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щета, рост и распространение различных болезней,национализм и шовинизм 

и т.д. 

  Соременные международные отношения находятся в постоянной 

трансформации, которые заметны в условиях длительного кризиса биополяр-

ного мирового порядка за последние два десятилетия. Конец XX и начало 

XXI веков показали реальность прежних и возникновение новых угроз госу-

дарствам. Например, терроризм становится такой мощнейшей силой, что для 

борьбы с ним требуется консолидация усилий всего мирового сообщества. 

Эти и другие угрозы становятся реальной опасностью всему человечеству. 

Политическая обстановка современного мира напоминает ряд острых проти-

воречий политического, исторического, экономического и социального  ха-

рактера. Большие политические и природные изменения конца XX-го столе-

тия сильно повлияли на международные и внутренние отношения и положе-

ния стран. Возникли проблемы обеспечения безопасности стран, без решения 

которых невозможно дальнейшее их существование. Так, качественное про-

тиводействие современным традиционным и нетрадиционным угрозам без-

опасности считается залогом сохранения единства и независимости, главной 

целью внешней политики государства, защиты и сохранения личных интере-

сов, традиций и обычаев, культуры и языка, безопасности своей нации. В со-

временных условиях мировое сообщество находится в поисках своей без-

опасности, что должно обеспечить ему защиту от новых угроз и вызовов в 

области экономики, культуры, политики, экологии, информации и т.д. Насто-

ящее будущее международной безопасности, как и на региональном уровне, 

так и в мировом масштабе взаимосвязано с решением известной всем про-

блемы войны и мира. Глобализация, военные конфликты в Сирии, Ираке, Ли-

вии, Йемене, Афганистане, развертывание сил ПВО США в Европе, кон-

фронтация США и НАТО с Россией и многое другое считаются признаками 

начала нового раунда холодной войны и неконтролируемой гонки вооруже-

ний. Происходит как бы деградация мирового и регионального режимов кон-

троля над вооружениями. Как отметил Президент РФ В.В. Путин «В настоя-

щее время мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофирован-

ное применение силы в международных делах – военной силы, которая под-

вергает мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате 

чего, не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Мы подходим 

к такому рубежу, когда должны серьёзно подумать над всей структурой ми-

ровой безопасности».[1] 

Следует отметить, что среди нетрадиционных угроз безопасности наиболь-

шую опасность государствам представляют терроризм и религиозный экс-

тремизм. По статистическим данным терроризм нанес свои удары по 100 
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странам мира. Терроризм, под покровом различных идей распространяется 

стремительными темпами. Число научных работ по терроризму на данное 

время насчитывается более 7 тыс. публикаций.[2] Сам термин «терроризм» 

впервые был применен в 1930 году для обозначения состава международного 

преступления на 2-ой Международной конференции по унификации уголов-

ного законодательства, проходившей в Брюселле.[3] «Террористы не имеют 

границ и нацию»,- отмечает Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон. 

Организованные террористические группы «Аль-Кайда», «ИГИЛ», «Тали-

бан», «ИДУ» и другие угрожают устоям государств по всему миру. Свиде-

тельства тому террористические акты по всему миру и многочисленные 

жертвы от них. Террористические организации делают усилия, чтобы полу-

чить более мощные смертоносные средства уничтожения людей. За только 

2007 год по миру было совершено  более 300 террактов. Террористические 

акты были произведены в Западной Европе, Северной Африке, Юго-

Восточной Азии, на Кавказе и Среднем Востоке. 

 Одним из видов нетрадционных угроз, по мнению многих  специали-

стов считается энергетическая безопасность[4] или усиление дисбаланса ми-

ровой энергетики. По мнению специалистов Международного энергетическо-

го агентства  рост потребления энергии к 2030 году увеличится на 53% до 17 

миллиард тонн  в нефтянном эквиваленте. В период между 2015 и 2035 года-

ми добыча нефти в мире достигнет пиковых значений. Далее начнется паде-

ние объёмов добычи нефти и увеличение его дефицита. Так как вся совре-

менная экономика построена на основе нефти и нефтепродуктов, то такая си-

туация вероятно изменит мировой порядок непредсказуемым образом. 

  Вероятно, одним из форм проявления нетрадиционных угроз безопас-

ности в современном мире можно посчитать экологические угрозы. Измене-

ние климата, глобальное потепление, катаклизмы, стихийные бедствия, рас-

пространение эпидемий, перемещение земной коры относительно внутренней 

части тела Земли угрожают жизни планеты и всем её обитателям. На данное 

время существуют различные научные точки зрения, объясняющие настоя-

щую критическую ситуацию. Одной из них  является спирально-циклическое 

развитие эволюции, где в конце каждого большого и малого циклов происхо-

дит обновление и очищение не только геологического строения коры плане-

ты, но и сознания человечества. «Катастрофы, - утверждает академик А.Н. 

Дмитриев – это не столько следствие идущих процессов, сколько абсолютное 

недопонимание человечества своей роли и влияния на солнечно-земные про-

цессы и солнечно-планетарные связи, и следовательно на состояние планеты 

Земля».[5] Академик Казначеев А.П. утверждает, что современности характе-

рен ускоренный глобальный социально-экологический кризис: «Очевидно, 
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технократическое давление на биосферу приобрело разрушительный, по су-

ществу, необратимый характер. Настоящие представления и парадигмы во 

всех областях мировой политики противоречат объективному состоянию и 

явлениям эволюции биосферы и человечества».[6] 

  Касательно сверхоружий приводим некоторые примеры таких ору-

жий. Оружие на базе нанотехнологий. В настоящее время более 20 тысяч 

ученых по всему миру проводят исследования в области нанотехнологий. 

Прогнозируется, что в будущем в области военного дела в тело человека ста-

нут вживлять наноботы, - микроскопические чипсы размером с кровяными 

клетками для создания «идеального солдата». Такие вирусоподобные кибер-

нетические твари без всякой жалости будут уничтожать все живое на своем 

пути.  

Солнечное оружие. Это означает то, что несколько орбитальных 

спутников могут обладать вблизи Земли управляемыии пленочныии зеркала-

ми. Направив солнечные лучи на определенный земной участок, такие воен-

ные спутники за несколько секунд могут уничтожать любые объекты. Кон-

центрация солнечных лучей столь огромна, что они проходят сквозь тучи, и 

температура в области удара может быть до несколько тысяч градусов. Так 

как источником энергии служит Солнце, остановить его невозможно. По сво-

ей разрушительной мощности такое сверхоружие превосходит все ядерные 

бомбы существующи на земле. По сведениям источников в поле очага пора-

жения не остается радиоактивное заряжение, но за считанные минуты это 

оружие может превратить целый континент в выжженную,пустыню. Лазер-

ное оружие. Смысл такого сверхоружия состоит в том, что с помощью кван-

товых генераторов оно излучает высокочастотную энергию огромной,силы. 

Психотропное оружие. Целью такого сверхоружия является использование 

психической энергии в военных целях. По мнению специалистов, это совер-

шенное оружие, которое вскоре может заменить лазерное оружие. Как и на 

войне, так и в мирное время это оружие имеет способность не уничтожать и  

убивать, а влиять на сознание людей, внушить и подчинять противника, 

склонять и принуждать его к самоуничтожению и т.д. Всем известно, что 

психотропные вещества могут вызывать психоз, потерю памяти и галюцина-

ции и т.д. Их можно растворять в водоемах больших городов, а люди посте-

пенно станут агрессивными, возникают недомогания, зачатки тяжелых забо-

леваний и ряд психических отклонений. Хотя бы один из видов такого ору-

жия, например, биогенераторы, использовать на самом деле, то само суще-

ствование человечества окажется под угрозой исчезновения. Звуковое ору-

жие. Общеизвестно, что инфразвуки угнетающе действуют на психическое 

состояние людей. Полагают, что именно по этой причине гибнут и пропадают 



 ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ____________________________ 

56 

 

люди в акватории Бермудского треугольника. Под влиянием инфразвука гиб-

нут животные, люди без всякой причины затевают ссоры и драки между со-

бой, наблюдается агония, боли в сердце и т.д. СВЧ оружие. Такое оружие 

совмещает в себе физику и психику, позволяет руководить людьми изнутри. 

Такое оружие возможно вставить в любой прибор, в том числе и в тело чело-

века, например в зубную пломбу. В результате в голове человека начинает 

звучать определенная музыка, оповещение какого-нибудь канала, а чей-то 

голос будет внушать человеку совершать какие-либо действия. Возможно, 

оно можеть превратить людей,в,рабов.  

  Обращая внимание на вопрос экологических угроз, стоит отметить 

такое явление как глобальное потепление. Глобальное потепление сейчас 

считается одним из основных проблем и угроз человечества. Известно, что 

это явление возникло в результате загрязнения атмосферы, выброса большого 

количества парниковых газов и т.д. Специалисты по этому вопросу утвер-

ждают, что если даже в ускоренном темпе остановить загрязнение атмосферы 

планеты Земля, результаты можно увидеть лишь через столетия. Однако ка-

тастрофы будут продолжаться, а температура планеты будет повышаться ещё 

в течение несколько десятилетий. Примером последствий этого явления мож-

но считать повышение уровня мирового океана, что может затопить многие 

прибрежные страны и города мира. Следующей экологической угрозой явля-

ется столкновение планеты Земля с астероидом (кометой). В простран-

стве Солнечной системы летают около 100 млн. маленьких и средних астеро-

идов диаметром не менее 50 м, большая часть которых летят также вблизи 

нашей планеты. По мнению ученых, такие астероиды считаются средними, 

но от их столкновения с Землей могут быть колоссальные разрушения. Начи-

ная с 2000 года на околоземной орбите ученые наблюдают примерно 4 тысяч 

астероидов диаметром более 150 м, от столкновения с которыми жизнь на 

Земле может прекратиться. От столкновения с такими астероидами высвобо-

диться такая огромная энергия, что все взятые ядерные арсеналы мира не 

сравняться с ним. Нас могут ожидать гигантские цунами, ураганы, сильней-

шие землетрясения, и вероятно, новый ледниковый период.  

Пандемии и эпидемии. В результате ускоренного таяния ледового по-

крытия планеты Земля, есть объективная угроза пробуждения к новой жизни 

древних бактерий и вирусов. Большинство ученых утверждают, что челове-

чество должно быть готовым к возникновению такой смертоносной угрозы. 

Поскольку есть убеждение, что бороться с ними почти невозможно, если да-

же мы объединим все силы человечества против них. Мы сейчас не можем 

бороться с голодом и вооруженными конфликтами, как же мы можем в гло-

бальном масштабе противостоять этим вирусам и болезням. Кроме того, с 
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вхождением нашей Солнечной системы в новые формы и условия космиче-

ского пространства (квантовую систему) может усиливаться приток различ-

ных неизученных энергий, которые будут пронизывать каждого человека. 

Люди находятся в мощной астрономической лаборатории, в которой невоз-

можно спрятаться от потока космических лучей высоко вибрационного каче-

ства. Придется либо принять и ассимилировать их в своем теле, либо отка-

заться, ибо они могут принести огромные разрушения в области психики че-

ловека и так называемые космические болезни. Примером таких болезней мо-

гут бить  воспаления слизистых, различные аллергии, рак, вирус Эбола, но-

вые формы гриппа, СПИД, психические эпидемии и т.д., от которых почти, 

что нет лекарств для лечения.[7] 

  Наверное, в дальнейшем для частично-полного осознания проявления 

нетрадиционных угроз в современном мире следует обратить внимание на 

такие широко распространенные нетрадиционные угрозы, как биотерроризм, 

агротерроризм, генетический терроризм и продовольственный терроризм. 

Эти угрозы тесно взаимосвязаны с собой и являются отдельными частями или 

подвидами международного,терроризма. 

Биотерроризм. Касательно понятия биотерроризма эксперты из Ин-

терпола отмечают: «Биотерроризм – это преднамеренное использование био-

логических агентов, как бактерии, вирусы и токсины  для нанесения ущерба 

или уничтожения людей, животных или растений, для распространения стра-

ха, посредством силы склонить государства или общество к следованию кон-

кретных политических или социальных целей».[8] Посредством применения 

биологического оружия осуществление террористического акта, имеет такие 

цели, как запугивание населения, создание общественного разногласия, воз-

действие на принятие решений государства, провокации войны, военных дей-

ствий и обострения международных отношений.[9] Применение и производ-

ство биологического оружия и всех его подвидов было запрещено Междуна-

родной Женевской Конвенцией от 17 июня 1925 года.[10] 

   Биологическое оружие считается оружием третьей мировой войны 

человечества. Так, ученые отмечают, что «Выявление человеческого гена и 

последние успехи молекулярной и клеточной биологии создали возможность 

создания биологического оружия третьего поколения – генного и молекуляр-

ного оружия. Это оружие представляет собою гены, т.е. молекулы ДНК, ко-

торые проникают в организм человека и кодирующие вредные белки, такие 

как белковые токсины, белки-репрессоры, которые подавляют важнейшие 

функции и органы человека, а также регуляторы функций, активаторы, ма-

лигнизации, ингибиторы иммунитета; малые регулятивные РНК, которые 

проникают в организм и постепенно выключают синтез основных белков ор-
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ганизма; прионы – инфекционные белки, которые нарушают процесс образо-

вания пространственной структуры важных белков».[11] От применения мо-

лекулярного оружия могут возникнуть смерть, психические расстройства, 

стерилизация, дебилизация. Кроме того, следующей угрозой биологического 

оружия третьего поколения является то, что оно способно целенаправленно и 

эффективно уничтожить живую силу противника в зависимости от цвета ко-

жи, характерных черт человеческой расы и этносов. Агротерроризм, гене-

тическая и продовольственная угроза потенциально означают одно и то же, 

и считаются подвидом биотерроризма, смысл их применения заключается в 

заражении продуктов питания, посевов, деревьев, фруктов, питьевой воды, 

одежды и оборудования, животных и растений и т.д. Генетический терроризм 

имеет более широкое понятие, однако его применение в продовольственном 

терроризме не исключение. Так, Симонова А.Е. отмечает, что агротерроризм 

является разновидностью биотерроризма. Его объектами поражения являются 

животные и растительный мир, прежде всего домашний скот, различные ви-

ды посевных растений. Но применение агротерроризма может привести к 

массовой  гибели диких животных и растений, что имеет катастрофические 

экологические последствия.[12] Примерами агротерроризма являются приме-

нение различных «международных программ», например ГМО. Учеными 

установлено, что вследствие применение зараженных семян картофеля, куку-

рузы, бобовых и т.д. постепенно уменьшается дееспособность населения, 

возникают различные болезни, например, кишечные заболевания, аллергии, 

психические болезни,  неспособность производить детей, кроме того, по под-

счетам ученых через 100-200 лет использования таких семян, земля на кото-

рой они были использованы, больше не станет плодородной и вымирает. Из-

вестны многие случаи заражения продуктов питания, одежды, других хозяй-

ственных продуктов, как мыло, порошки, зубные пасты, детские игрушки и 

т.д. Например вспышка брюшного заболевания – дизентерии во Франции, 

Испании и Германии от употребления огурцов и других сельскохозяйствен-

ных продуктов. Притом, специалисты отмечают, что этот случай был актом 

продовольственного терроризма. Однако следует отметить, что большая 

часть продовольственной угрозы исходит не от людей, а от самой природы. 

Например, большая потеря урожая и сельскохозяйственной продукции от бо-

лезней растений путем воздействия живых бактерий. По статистическим дан-

ным средняя оценка мировой потери урожая по причине болезни растений и 

вредных насекомых достигало 40% и это не было продовольственным терро-

ризмом.[13] Вирусы, бактерии и плесень распространяются через ветры, 

насекомых и птиц. Большинство плесени ядовитые и малое их количество 

могут навредить урожаю. Плесень может во время хранения сельскохозяй-
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ственной продукции, в случае изменения условий хранения выделить яды. 

Кроме того, на продовольственную безопасность государства могут повлиять 

такие факторы, как засуха, финансовые кризисы, повышение цен на продук-

цию, неурожайность года, сели, оползни, ураганы и т.д. Террористы легко 

применяют плесень и бактерии в своих террористических актах. Террористи-

ческая атака на сельское хозяйство может привести к большим непредсказуе-

мым последствиям: повышение цен на продукты, заражение населения, пани-

ка и нестабильность в обществе. Главной целью агротерроризма не является 

уничтожение животных и растений, это лишь средство воздействовать на 

экономику страны, и тем самым создать социальную и общественную неста-

бильность, недоверие к властям, и это является главной угрозой безопасности 

государства. Агротерроризм опасен ещё тем, что для его осуществления не 

нужны специальные знания и технологии. Известно, что вирусы и бактерии 

производятся в любой обычной лаборатории и легко могут быть использова-

ны в целях терроризма. История геннетического терроризма наверное начи-

нается с 1972 года, когда американский ученый Пол Берг поместил два гена – 

бактерию и онкогенный вирус обезоны в пробирку. Появление такой ДНК 

невозможно было в природе, и впервые был создан генетический организм. 

Практически, любое научное достижение в области генной террапии может 

стать биологическим оружием.  

  Следует наверное, отметить и такую форму проявления нетрадицион-

ных угроз, как кибертерроризм. Современную жизнь невозможно предста-

вить без компьютера и интернета. Компьютеры и информационно-

коммуникационные системы используются во всех областях деятельности 

человека и государства. Влияние интернета и глобальных сетей на общество 

и его развитие существенно и противоречиво. С одной стороны, они способ-

ствуют развитию потенциала человека посредством компьютерных игр, обу-

чающих и развлекательных программ. Глобальные сети оказывают влияние 

на электронное поведение субъектов политики, процесса организации и про-

ведения избирательных кампаний, механизмы коммуницирования власти и 

общества и т.д. Однако, с другой стороны ускоренное развитие информаци-

онных технологий привело к возникновению новых видов преступлений – 

компьтерной преступности и кибертерроризма. От деятельности кибертерро-

ристов в виртуальном пространстве могут пострадать тысячи пользователей 

сетей, не только отдельные пользователи, но и целые государства. Сегодня 

террористы активно используют интернет для осуществления своих це-

лей.[14] В нынешних условиях роста информационных технологий кибертер-

роризм выходит за рамки национальных интересов, он охватывает более ши-

рокие масштабы своего влияния. Угроза кибертерроризма в XXI веке значи-
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тельно возрастает по причине развития Интернета и информационных техно-

логий. Смысл его проявления заключен в террористических атаках на компь-

ютеры, компьютерные программы и сети, присвоение засекреченной инфор-

мации, а также использование информационных технологий для привлечения 

людей к деятельности различных террористических группировок. Кроме того, 

проблема обеспечения безопасности информации сегодня считается одним из 

основных вопросов для многих стран. Сюда можно отнести использование 

информационных технологий и интернета в военной, промышленной отрас-

лях, а также в области бизнеса. Сегодня обеспечение безопасности стран от 

кибертеррористической угрозы считается одной из приоритетных задач госу-

дарств.   

  Касательно развития военных технологий, в этой сфере она происхо-

дит по нескольким направлениям – получение информации, её защита, разра-

ботка вооружений и способов для уничтожения информационной инфра-

структуры противника. В различных государствах власти уже готовят коман-

ды военных хакеров, которые в случае начала войны должны будут взломать 

военные сети врага и лишить его важной информации. 

  Одной из направлений кибертерроризма является хакерские атаки на 

банковские и государственные ресурсы. По мнению специалистов ЕС, хакеры 

ежегодно присваивают себе через кредитные карточки до 400 млн. американ-

ских долларов. Ущерб от вирусных атак доходит до 12 млн. долларов, а 

ущерб на право собственности до 250 млн. американских долларов.[15] В 

настоящее время проблема компьютерной преступности и кибертерроризма 

превратилась в серьезную проблему международной,и,государствен-

ной,безопасности.     

  Эти и другие формы проявления нетрадиционных угроз считаются 

одними из распространенных угроз в настоящее время в области  междуна-

родной безопасности. Хочется также отметить, что данная статья не есть аб-

солютно полной разработкой проблемы нетрадиционных угроз, а данный во-

прос требует ещё тщательного анализа и исследования учеными и другими 

исследователями.  
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ШАКЛҲОИ МУШАХХАСИ ЗУҲУРИ ТАҲДИДҲОИ 

ҒАЙРИАНЪАНАВӢ ДАР ҶАҲОНИ МУОСИР 
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Ҷумуҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, куч. Академик Раҷабовҳо 10 

тел: (+992) 901303531, e-mail: rasulov chahonzeb@mail.ru 

 

Дар мақолаи зерин чанде аз хатарҳои замони муосир, ки ба истиқлолияти 

ин ё он давлат ба хусус давлатҳои миллӣ таҳдидовар аст, нишон дода шуда-

аст. Аз ҷумлаи ин хатарҳо терроризм, экстремизм, бехатарии энергетикӣ, 

бехатарии экологӣ, силоҳҳо дар асоси нанотехнология, силоҳи офтобӣ, си-

лоҳи лазерӣ, силоҳи равонӣ, силоҳи садоӣ, гармшавии иқлими сайёра, бархўрди 

сайёраҳо, пандемия ва эпидемияҳо, бемориҳои сироятӣ, биотерроризм, агро-

терроризм, терроризми генетикӣ, кибертерроризм, ва ғ. мебошад, ки солҳои 

охир таваҷҷўҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба худ ҷалб намудааст,баррасї шудаанд. 

Калидвожаҳо: кибертерроризм, терроризм, экстремизм, бехатарии эко-

логӣ, силоҳи офтобӣ, пандемия, эпидемия, биотерроризм, агротерроризм. 
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 Дар мақола методҳои банақшагирии ҳозиразамони дар иқтисодиёти 

бозории давлатҳои рушдёфта мавриди истифодабуда, ки дар 

иқтисодиёти Тоҷикистон истифода бурда шуда метавонанд, инъкикос 

ёфтаанд. Чунин усулҳои банақшагирӣ метавонанд нисбати 

банақшагириҳои ҷорӣ, стратегӣ ва ояндабинӣ вобаста ба ҳолати 

иқтисодиёт – буҳрон, рукуд, ҷоннокшавӣ ва рушд мавриди баҳрабардорӣ 

қарор гиранд. Дар натиҷа тақсими маблағҳо ба субъектҳои фаъолияти 

хоҷагидорӣ   дар асоси талаботи воқеии ба рушд нигаронидашудаи онҳо 

сурат мегирад, на аз рӯйи меъёрҳо статӣ, банақшагирии рушди 

инноватсионӣ.   

 Калидвожаҳо: буҷет, мақомоти андоз, ҷамъиятҳои саҳомию 

ҳолдингӣ, буҳрон, банақшагирии ҷорӣ, банақшагирии реактивӣ, 

банақшагирии индикативӣ, банақшагирии преактивӣ, банақшагирии 

интерактивӣ, комиссияи доимоамалкунандаи буҷетӣ, тақсимкунандаи 

асосии маблағҳои буҷетӣ, тақсимкунандаи маблағҳои буҷетӣ, гирандаи 

маблағҳои буҷетӣ. 

 

Дар шароити иқтисоди бозаргонӣ   тамоми соҳибкориҳо  новобаста аз 

доираи шуғлашон дар фаъолияти худ аз усулҳои мухталифи банақшагирӣ 
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ва ояндабинӣ истифода мебаранд ва ин амал дар давраҳои муйян (як рӯз, 5-

рӯз, 15-рӯз, як моҳ, се моҳ, як сол, се сол, 5-сол, 10-сол, 20-сол ва ғайра) 

муайяният, низомнокии фаъолият ва пешрафту комёбиро таъмин 

менамояд. Дар акси ҳол соҳибкорон ба мушкилоту молиявию иқтисодӣ ва 

истеҳсоливу тиҷоратӣ рубарӯ хоҳанд шуд, ки ҷанбаи манфӣ пайдо хоҳад 

намуд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳоло дар давраи гузариш ва ташаккулу 

такомули муносибатҳои бозорӣ қарор дорад  ба ғайр аз буҷет, мақомоти 

андоз, бонкҳо ва суғуртаи иҷтимоӣ, дигар сохторҳои давлатӣ, аз он ҷумла 

корхонаҳою фабрикаҳои давлатӣ, ҷамъиятҳои саҳомию ҳолдингӣ ва 

ҷамъиятҳои кушодаву пӯшидаи масъулиятдори давлатӣ аз банақшагирӣ 

дар сатҳи зарурӣ истифода намебаранд. Инро ҳамчун саҳлангорӣ ва 

бемасъулиятии фаъолияти иқтисодию молиявӣ  дар яке аз бахшҳои асосии 

иқтисодиёт арзёбӣ намудан мумкин аст.  

Мутаассифона то имрӯз аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии қарор ва ё 

фармоишеро нисбати ҷоринамоии ҳатмии банақшагирӣ барои ҳамаи 

соҳибкориҳо пешниҳод накардааст, ки номаълумии фаъолият ва 

пешгӯинашавандагии фаъолияти соҳибкориҳоро то ба сатҳи хатарнок 

расонида, зудмуфлисшавии онҳоро ба миён меорад. Ҳол он ки 

ояндабиниро дар асоси факту рақамҳо ва вазъи иқтисодиёт таҳия кардан ба 

мақсад мувофиқ аст. 

 Усулҳои ояндабинию банақшагириро аз солҳои 70-уми садаи ХХ 

сар карда, бо суръати баланд мавриди такмилу таҷдид қарор доданд. Дар 

такмили ояндабинию банақшагирӣ се сабаби асосӣ нақши муҳим ва 

ҳалкунандаро бозид:  

Якум, ин буҳронҳои иқтисодии солҳои 1929-30, 37-40  ва минбаъда 

мебошанд; 

Дуюм, рушди босуръати иқтисодиёти давлатҳои капиталистӣ бо 

барзиёд истеҳсолкуниҳояш азбайнравии лагери сотсиалистиро ба 

манфиати худ истифода карда, бозори харид ва фурӯши маҳсулотро ба  он 

кишварҳо кӯчониданд, вале ин раванд дер давом накард. Ин давра муддати 

10-15 солро дар бар гирифт. Холигии ҷойдошта пур шуда, буҳронҳои 

молиявию иқтисодии пайдарпай такроршавандаи ҷаҳониро  ба миён овард. 

Иқтисодиёти бозории имрӯза бо истифода аз навовариҳои 

электронию автоматикунониҳои истеҳсолот муҳлати пай дар пай рӯйдиҳии 

буҳронҳои иқтисоди молиявиро аз 5 сол то ба 3-2 сол кам кард. Мо 

метавонем ҳар 3-2 сол буҳронҳои навро интизор бошем. 

Сеюм, босуръат инкишофёбии технологияи иттилоотию 

роботкунонии иқтисодиёт на танҳо ҳиссаи таҳсилоти олӣ доштагиҳоро дар 
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истеҳсолот зиёд кард, балки муҳлати расидани барзиёдистеҳсолкуниро кам 

карда, зуд-зуд дар иқтисодиёт такроршавии онро ба миён овард. 

  Вазъияти дар иқтисодиёти ҳамаи давлатҳо бавуҷудомада 

иқтисодчиёну менеҷерони молиявиро маҷбур сохт, ки роҳу равишҳои 

навро ҷустуҷӯ карда, онҳоро дар идораи бахшҳои иқтисодиёт самаранок 

истифода баранд. 

Яке аз усулҳои асосии баэътидолории вазъияти иқтисодиёту мавҷуд 

будани муайяният нисбати фаъолият такмилу таҷдиди идораи иқтисодиёт 

ин истифодабарӣ аз ояндабинию банақшагирӣ мебошад. Дар шароити 

имрӯза истифодабарии иттилоот дар раванди ояндабинию банақшагирӣ 

нисбат ба пештара хеле осон гардид. 

Паҳншавии банақшагирӣ дар иқтисодиёти соҳибкориҳои ҷаҳонӣ дар 

асоси плани ягонаи инкишофи соҳаҳои иқтисодиёт ба роҳ мондани 

фаъолияти корхонаҳо ва колхозу кооперативҳо дар СССР сурат гирифт. 

Муваффақиятҳои бадастовардашуда воситаи дар амалияи соҳибкорӣ 

истифодабарии банақшагирӣ гардид.  

Таълимоти Ҷон Кейнс низ дар ҳамин асос ба вуҷуд омад, ҳамаи 

давлатҳо аз солҳои 60-ум сар карда, банақшагирии дарозмуддатро дар 

фаъолияти хеш истифода карданд. Бинобарон имрӯз корпоратсияҳои 

америкоӣ уфуқи ояндабинию нақшагириро то ба 50 сол расониданд ва аз 

рӯйи ин нишондиҳанда онҳо дар ҷаҳон дар ҷои якум мебошанд. Дар 

Россия уфуқи ояндабинию банақшагирӣ дар ҳудуди 15 сол қарор дошт [1] 

ва ҳоло консепсияҳои дарозмуддаттар тартиб дода шудаанд.  

Дар Тоҷикистон ҳам ин уфуқ то имрӯз муҳлати 7-10 солро дар бар 

мегирифт. Солҳои 2015-2016 мо бори аввал ба таҳияи ояндабинию 

банақшагирии понздаҳсола ва  сисола  гузашта истодаем. 

Беэътиборӣ нисбати ояндабинию банақшагирӣ на танҳо сабаби 

асосии номуайянию бенизомӣ, балки боиси доман паҳн кардани буҳронҳои 

иқтисодию муфлисшавиҳо ва бемониа воридшавии нобасомониҳо 

мегардад. 

Имрӯз банақшагирӣ дар сохтори молияи давлатӣ, ки асоси онро 

буҷети давлатӣ ташкил медиҳад,  мавриди истифода қарор дорад. Вобаста 

ба мазмун ва шакли зоҳиршавиашон чунин шаклҳои банақшагирӣ мавриди 

баҳрабардорӣ қарор гирифтааст: 

1) директивӣ,  яъне ҳатмӣ будани иҷрои қарор оиди вазифаҳои ба 

уҳдаи банақшагирӣ гузошташуда; 

 2) банақшагирии индикативӣ - шакли банақшагирии инкишофи 

макроиқтисодии давлатӣ буда, ин нақша характери тавсиявиро дорад. 

Нақшаи мазкур метавонад вазифаҳои ҳатмӣ иҷрошавандаро дошта бошад. 



 ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ____________________________ 

66 

 

Нақшаи индикативӣ паҳлӯҳои мухталифи  фаъолияти иқтисодиётро 

муайян карда, ба банақшагиранда имконияти таҳлили ҷанбаҳои  гуногуни 

иқтисодиётро фароҳам меорад. 

3) вобаста ба фарогирии мӯҳлат банақшагирӣ ба перспективӣ (аз 10 

сол зиёд) - стратегияи инкишофро вобаста ба афзалиятҳои рушд инъикос 

менамояд; миёнамӯҳлат аз 1 то 5 сол ва банақшагирии ҷорӣ  (мӯҳлати то 

як солро дар бар мегирад) тақсим мешавад. 

Дар таҷрибаи давлатҳои капиталистӣ мувофиқи гурӯҳбандии Р. А. 

Аккофе анҷомдода чор намуди банақшагириҳоро  аз якдигар фарқ 

мекунанд: 

1) Банақшагирии реактивӣ самтгирӣ аз гузашта) - дар асоси таҳлили 

таҷрибаи инкишофи солҳои гузашта ва  истифодаи расму оинҳо ба амал 

бароварда мешавад; 

2) Банақшагирии индикативӣ дар асоси ҳолати ҷойдошта таҳия шуда, 

на ба гузашта ва на ба пеш инкишофёбиро дарбар мегирад; 

3) Банақшагирии преактивӣ – банақшагирии ба тағйирдиҳиҳои пай 

дар пайи соҳаҳои гуногун алоқаманд буда, ба оянда нигаронида шудааст. 

Ҳар қадар ояндаи дуртар ба нақша гирифта шаванд ҳамон қадар ба 

хатогиҳо зиёдтар  рух  медиҳанд. 

4) Банақшагирии интерактивӣ – лоиҳаи ояндаи перспективӣ ва 

ҷустуҷӯи роҳҳои таҳияи онро дар бар мегирад.  Нақшаи мазкур дар асоси 

истифода аз се нақшаи дар боло зикргардида ба роҳ монда мешавад [2]. 

Дар мавриди банақшагирии даромадҳо ва хароҷотҳои буҷетӣ чор 

хусусияти  фаъолияти буҷет баҳисоб гирифта шуда, нисбати ҳар яке аз ин 

хусусиятҳо низомнома ва ё тарзи рафтор оид ба баҳисобгирии ин 

хусусиятҳо нисбати ташкилу баамалбарории банақшагирӣ омода карда 

шуда бошад. 

Хусусияти якум. Дар банақшагирии буҷетӣ хусусиятҳои соҳаҳою 

корхонаҳои истеҳсолӣ ва сохторҳои хизматрасонӣ оид ба ташкили 

даромадҳои буҷетӣ мавриди омӯзиш қарор гирад. 

Хусусияти дуввум. Банақшагирии хароҷоти буҷетӣ дар асоси 

баҳисобгирии афзалиятҳои инкишофи дар стратегияи иқтисодии рушди 

мамлакат нисбати соҳаҳои истеҳсолӣ пешбинишуда, ки хароҷоташон 

зиёдтар ба сармоягузориҳои воқеӣ равона мегарданд, бо баҳисобгирии 

хусусиятҳои маблағгузориҳои соҳаҳои истеҳсолӣ ба амал бароварда 

мешавад. 

Хусусияти севвум. Банақшагирии хароҷотҳои буҷетӣ дар асоси 

афзалиятҳои инкишофӣ барои сохторҳои буҷетӣ пешбинишуда, ки 

хароҷоти сохтмони асосиро барои сармоягузорӣ дар бар мегирад, ки мо 
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бояд бо баҳисобгирии хусусиятҳои маблағгузории бахшҳои ин соҳаҳо 

банақшагириро ба амал барорем. 

Хусусияти чорум. Банақшагирии хароҷотҳои буҷетӣ барои соҳаҳои 

истеҳсолию ғайриистеҳсолӣ дар асоси баҳисобгирии қонунҳои алоҳидаи 

нисбати фаъолияти ин соҳаҳо қабулкардаи Ҳукумат ва меъёрҳои барои 

фаъолияти онҳо пешбинишуда ба амал бароварда мешавад. 

Ҳар соҳаи иқтисодиёт дар асоси қонуни нисбати он қабулгардида, 

қонун дар бораи саноат, кишоварзӣ, сохтмон, маориф, тандурустӣ, хоҷагии 

манзилӣ ва ғайра фаъолият менамояд, бинобар он сохторҳои таркибии дар 

бахши буҷет бо идораи раванди буҷетӣ машғулбуда дар  алоҳидагӣ (яке бо 

банақшагирии соҳаи маориф, дигаре бо соҳаи тандурустӣ ва ғайраҳо) 

машғул мешаванд. Бояд қайд кард, ки ҳар як соҳаи буҷетӣ меъёрҳои ҳаҷми 

кори иҷрошаванда воҳидҳои кории ба худ хос ва ченакҳою ӯҳдадориҳои 

дар банақшагирии буҷетӣ истифодашавандаро дорад. 

Банақшагирии буҷетӣ дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон“Дар 

бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҳукумат ва фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба вазоратҳои дахлдори ҶТ” таҳия мегардад. 

Ҳамаи банақшагириҳои буҷетӣ дар давоми ду марҳила омода 

мегардад: 

Дар марҳилаи аввал самтҳои асосии сиёсати молиявӣ ва буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон,  ки давраи аз 1 феврал то 30 июни ҳар 

соли ҷорӣ оид ба таҳияи нақшаи буҷети барои соли ояндаро дар бар 

мегирад. 

    Дар марҳилаи дуввум лоиҳаи Қонун “Дар бораи Буҷети давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли оянда ва дурнамои нишондиҳандаҳои 

буҷетӣ барои ду соли минбаъда” таҳия мегардад ки, ин марҳила аз 1 июл 

то 20 сентябри соли ҷориро дар бар мегирад. 

Банақшагирии буҷетӣ дар ҳамаи давлатҳо ва аз он ҷумла дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси афзалиятҳои дар стратегияи миллии рушд 

барои давраи муайян пешбинишуда ва проблемаҳои умумииқтисодию 

ҷории дар рафти хоҷагидорӣ бавуҷудомада ба амал бароварда мешавад. 

Банақшагирии буҷетӣ инъикоскунандаи вазъи дар иқтисодиёт 

ҷойдошта мебошад. Аз ин лиҳоз банақшагирӣ бо баҳисобгирии ҳолати 

устувори инкишоф ва банақшагирӣ бо баҳисобгирии ҳолати бӯҳрониро аз 

ҳамдигар фарқ мекунанд. 

Дар  банақшагирии буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба 

сарчашмаҳои молиявии дар харҷномаи ташкилотҳои буҷетӣ 

нишондодашуда, маблағҳои хароҷоти онҳо аз ҳисоби буҷет ва аз ҳисоби 
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маблағҳои махсус маблағгузоришаванда ҷудо мекунанд. Ҳаҷми маблағи аз 

ҳисоби маблағҳои буҷет ҷудокардашавандаро комиссияи 

доимоамалкунандаи буҷетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

вазоратҳои пешбари иқтисодиёт, ки онҳо барои сохторҳояшон 

тақсимкунандаи асосии маблағҳои буҷетӣ мебошанд, муайян мекунад. 

Вобаста ба имкониятҳои буҷетӣ ба тақсимкунандагони асосии маблағҳои 

буҷетӣ аз буҷет маблағ ҷудо карда мешавад. Бинобар ин мо қайд карда 

метавонем, ки дар банақшагирии буҷетӣ методи сентрализми демократӣ 

бо фарогирии хусусиятҳои иҷтимоию иқтисодии дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷойгирифта мавриди истифода аст.  

Маблағҳои барои маблағгузории соҳа нокифояро аз ҳисоби 

сарчашмаи маблағҳои махсус, ки сохтор дар асоси соҳибкориҳо онро 

дастрас менамояд ба роҳ монда мешавад. Нисбати буҷети маҳал баҳси 

мазкур аз ҳисоби захираи 5-фоизаи буҷети маҳаллӣ анҷом дода мешавад. 

Ҳолати баҳсноки бавуҷудомадаро нисбати тақсими  маблағҳои 

буҷетӣ ва танзими онро Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал 

менамояд ва дар мавридҳои зарурӣ бо мутахассисони пешбари вазоратҳои 

дахлдор вохӯрӣ гузаронида, он баҳсро ҳал менамояд. 

Мувофиқи фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди 

банақшагирии буҷетӣ соли дар пешистода ҳамаи вазоратҳо нисбати таҳияи 

нақшаи буҷет ва ҷамъоварии маълумотҳою тартибдиҳии буҷетҳояшон 

вазифадор карда  шуда, тақвими  таҳияи нишондиҳандаҳои 

банақшагирифташавандаи  буҷети соли дар пешистодаро тартиб дода, дар 

асоси он банақшагириро барои соли дар пешистода оғоз менамоянд. 

Амали банақшагирии Буҷети ҶТ методи коллективии мусолиҳавии ҳалли 

масъалаҳои дар баҳсҳои буҷетӣ матраҳшавандаро баён  менамоем.  

Дар асоси тақвими таҳияшуда масъулон аввалан дастурамалҳои 

соҳавиро нисбати банақшагириашон тартиб медиҳанд. Баъд аз он ҳар як 

вазорат вобаста ба масъулияти ба дӯши он вогузоршуда нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ, дурнамои даромадҳои давлатӣ, нақшаи сармоягузорӣ ва 

ҳаҷми даромадҳои буҷетии заруриро барои худ муайян мекунанд. 

Ҳамаи вазоратҳои асосии соҳавӣ аввало барои ташкили ҷараёни 

банақшагирии буҷетӣ, ҳисоби мутахассисони масъулашон гурӯҳи кории 

байниидоравиро аз таъсис медиҳанд. 

Ҳар як вазорати пешбари буҷетӣ аз комиссияи доимоамалкунандаи 

буҷетӣ маблағҳои аз ҳисоби буҷет ҷудокардашавандаро барои соҳааш 

гирифта, ба тақсимкунандагону гирандагони маблағҳои буҷетӣ онро 

дастрас менамояд. Гирандагони маблағҳои буҷетӣ дар мавриди таҳияи 

буҷет барои соли нав ва ё буҷети асосӣ (базавӣ) аз ҳуҷҷатҳои меъёрию 
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ҳуқуқии барои соҳа қабулшуда ва нишондиҳандаҳои миқдорӣ, ки 

Ҳукумати ҶТ барои онҳо муайян кардааст, банақшагириро ба амал 

мебароранд. Аз ҷиҳати илмӣ асоснок будани меъёрҳо, истифодаи 

маблағҳои буҷетӣ нақши сазовор бозида, сабаби зиёд шудани талабот ба 

он маблағҳо ва бавуҷудоии касрҳои буҷетӣ гашта метавонад.  

Бояд қайд кард, ки мувофиқи муқаррароти дар гурӯҳбандии буҷетӣ 

овардашуда хароҷоти ташкилотҳои буҷетӣ ба ду гурӯҳ, ба асосӣ ва ҷорӣ 

ҷудо карда шудааст, ки ҳар яке аз ин хароҷотҳо ҳуҷҷатҳои ҳуқуқию 

меъёрии худро доранд, ки дар асоси онҳо банақшагириҳоро ба амал 

мебароранд. 

     Вазоратҳои аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ маблағгузоришаванда дар 

мавриди банақшагирии хароҷоти асосию ҷорӣ, баъзан ба ҳолатҳое дучор 

меоянд, ки нисбати хароҷот ҳуҷҷати ҳуқуқӣ ва ё меъёрӣ вуҷуд надорад, он 

гоҳ вазоратҳо барои баамалбарории банақшагирӣ аз гипотезаҳо, фарзияҳо 

барои баҳодиҳии хароҷотҳои буҷетӣ истифода мебаранд, ки ин низ методи 

дар банақшагирӣ  истифодашавандааст.  

Яке аз усулҳои дигари банақшагирии истифодашаванда  

батавозуниятдарории даромад ва хароҷотҳо аст. Усули дигари дар 

банақшагирии буҷети базавӣ мавриди истифода қароргирифта ин усули 

индексатсияи нархҳо мебошад. 

Як хусусияти фарқкунандаи ҳамаи банақшагириҳо ва банақшагирии 

буҷетӣ, аз он ҷумла дар муҳлатҳои додашуда дар асоси рақамҳои 

пешниҳодгардида таҳия шудани нақшаи гирандагону тақсимкунандагони 

асосии маблағҳои буҷетӣ то якуми май мебошад, ки ба Вазорати молия 

пешниҳод мегардад, то ки вазорати мазкур нақшаи ягонаи буҷети соли 

ояндаро таҳия намояд. Ҳамаи вазоратҳо бояд то якуми май дархостҳоро 

барои муайян намудани афзалиятҳои инкишофи буҷетии Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазорати молия дар асоси риояи принсипҳои 

муайян пешниҳод намоянд, ки ин зиёдтар ба методи банақшагирӣ ва 

хусусиятҳои он шабоҳат дорад.  

Вазорати молия баъди аз вазоратҳои дахлдор гирифтани буҷети 

базавӣ ва номгӯи афзалиятҳои инкишофи маблағгузоришаванда ва 

гузаронидани вохӯриҳо барои ҳалли баҳсҳо, буҷети ягонаи давлатиро 

таҳия менамояд. 

Вазорати молия барои сари вақт дар мӯҳлатҳои додашуда аз тарафи 

вазоратҳо ва ҳокимияти маҳаллӣ анҷомдиҳии банақшагирии буҷетӣ Сайти 

электронии алоҳидаро бо номи раҳнамо оид ба таҳияи буҷети базавӣ 

пешниҳод кардааст. Дар он маълумотҳо ва тарзи таҳияи нақша дода 
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шудааст, ки онро ҳамчун усули консултатсиядиҳии дар таҳияи 

банақшагирии буҷет истифодашуда зикр кардан мумкин аст.  

Бояд қайд кард, ки  лоиҳаи нақшаи стратегии буҷетӣ  бо буҷети 

базавӣ ва таҳияи он ба амал бароварда мешавад. Лоиҳаи нақшаи 

стратегияи буҷетиро соҳаҳо бо баҳисобгирии самтҳои афзалиятноки 

инкишоф, ки мақсади устуворнамоиҳои банақшагирии буҷетиро дорад, 

омода месозанд. Ҳадди ниҳоии хароҷоти асосӣ ва ҷории буҷетиро дар 

раванди таҳияи нақшаи стратегии буҷет муайян мекунанд. 

Ҳадди ниҳоии хароҷотҳои асосиро, яъне инвеститсияҳоро дар асоси 

нақшаи сармоягузории миёнамуҳлат бо ҳузури соҳибмулкон ва комиссияи 

доимоамалкунандаи буҷетии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

мекунанд. 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадди ниҳоии 

мувофиқшудаи хароҷоти инвеститсиониро ба комиссияи 

доимоамалкунандаи буҷетии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли 

лоиҳаи “Самтҳои асосии сиёсати молиявӣ ва буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” барои ду соли минбаъдаи ояндабинишуда пешниҳод мекунад. 

Вазорати молияи ҶТ лоиҳаи “Самтҳои асосии сиёсати молиявӣ ва 

буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро барои соли 

банақшагирифташуда то 1 июни соли ҷорие, ки дар  рафти он нақшаи соли 

якум таҳия мегардад, бояд ба комиссияи доимоамалкунандаи буҷетии 

назди Ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод кунад. 

Дар марҳилаи дуввуми таҳияи буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон  

“Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети соли оянда ва дурнамои 

нишондиҳандаҳои буҷетӣ” барои ду соли минбаъда таҳия мегардад. Дар ин 

марҳила нақшаи миёнамуҳлати сармоягузории таҷдидшуда, дурнамои 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ барои ду соли минбаъда, лоиҳаи буҷети  

маҳаллӣ барои соли банақшагирифтаи оянда ва ду соли  минбаъдаи 

ояндабинишуда, ҳадди ниҳоии хароҷотҳои аниқшуда ба соҳаҳо ва ТАМБ, 

ТМБ ва ГМБ омода карда мешаванд, ки то 1 августро дар бар мегирад. 

Ҳимояи буҷет аз якуми август то 20-уми сентябр давом меёбад. 

Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли навбатӣ 20 сентябр аз тарафи вазорати 

молия ба Ҳукумат  пешниҳод мегардад. Дар банақшагирии буҷетии 

умумиҷаҳонӣ ба ғайр аз методҳои дар боло овардашуда аз чунин методҳо 

низ истифода мебаранд:  

1) методи ҳисобу таҳлил; 

2) методи истифодаи меъёрҳо; 

3) методи тавозунӣ; 



_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

71 

 

4) методи оқилонакунонӣ ва ё оптималикунонӣ; 

5) методи ҳисобу таносуб  ва  коррелятсия. 

Ҳамаи методҳои дигаре, ки дар банақшагирии буҷетӣ истифода 

мешавад, аз 5 методҳои дар боло овардашуда сарчашма мегиранд: 

1) эҷодиёт ва асоснокии илмии он яке аз методҳои муҳим маҳсуб 

меёбад; 

2) методи адаптивӣ ё маълумотдорӣ нисбати мушкилот мебошад, 

яъне баҳогузорӣ ба вазъи бозори дохила ва беруна ва омилҳои ба онҳо 

таъсиррасонанда; 

3) методи баҳисобгирии муҳосиботӣ (бе баҳисобгирии муҳосиботӣ 

мо ягон нақша сохта наметавонем); 

4) таҳлили  ниҳоӣ, методи мазкур имконияти назорат ва ба 

мувофиқаовариро фароҳам меорад; 

5) истифодаи моделҳои иқтисодию математикӣ; 

6) методҳои муқаррарии банақшагирии оперативӣ. 

Ҳамин тариқ, оқилона истифода бурдани методҳои банақшагирии 

буҷети давлати барои сари вақт дар сатҳи зарурӣ бо маблағҳо таъмин 

гардидани вазорату идораҳои ва корхонаю идораҳо мусоидат намуда, 

низоми муътадили пешбурди корҳо ва татбиқ гардидани нақшаҳои 

муайяншударо  таъмин менамояд.  
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В статье отражены современные методы планирования, 

используемых в странах  с развитой рыночной экономикой, которые 

могут быть использованы при бюджетном планировании в экономике 

Респблики Таджикистан. Предложенные методы могут быть 

использованы при текущем и стратегическом плпнировании, а также при 

прогнозировании, в соответствии с состоянием экономики – кризис, 

депрессия, оживление и подъем.  Использование приведенных методов 

планирования может способствовать распределению бюджетных 

ресурсов субъектам хозяйствования на основе их реальных потребностей, 

направленные на развитие экономики, а не  на статичном распределении, 

полностью не учитывающее потребности развития. 
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НАҚШИ АНДОЗУ НИЗОМИ АНДОЗӢ ДАР 

ҲАВАСМАНДГАРДОНИИ САРМОЯГУЗОРӢ  ВА РУШДИ 

ФАЪОЛИЯТИ  СОҲИБКОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

МАЪРУФҶОНИ САДРУДДИН, 

докторант PhDаз рӯи ихтисоси 6D050701 – «Иқтисод ва идораи 

хоҷагии халқ», кафедраи иқтисодиёт ва идораи Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон, 734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 

кӯчаи. Н. Қарабоев 63/3, тел.: (+992)  988 82 53 53, E-mail:k.m.s_1@mail.ru 

 

Дар мақолаи мазкур мафҳум ва моҳияти андоз ва низоми андоз 

таҳлил шуда, имтиёзҳои андоз барои ҳавасмандкунии фаъолияти 

сармоягузорӣ ва соҳаҳои истеҳсолии хоҷагии халқ баррасӣ гардидааст. 

Инчунин, мақсади ҷалби сармоя ба иқтисодиёти ҷумҳурї, аз ҷумла 

сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ, ҳавасмандгардониҳои васеи 

сармоягузорӣ асоснок шудааст. 

Калидвожаҳо: андоз, гумрук, грант, қарз, имтиёз, сармоягузорӣ, 

ҳавасмандгардонӣ, истеҳсолот, саноат, буҷет. 

 

Андозҳо фишанги воқеии танзими давлатии иқтисодиёт буда, ба 

давлат имкон медиҳад вазифаҳои иҷтимоӣ-иқтисодиро ҳал карда, 

баробарии нисбиро байни талаботи ҷамъиятӣ ва захираҳо барои қонеъ 

намудани онҳо ба даст орад.  

Дар натиҷаи ҷамъоварӣ, андоз моликияти давлат гардида, барои 

иҷрои вазифаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, мудофиавӣ, беруниқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

ғайра истифода мешавад. Дар натиҷаи пурзӯр гардидани вазифаҳои 

иқтисодии давлат ва таъсири он ба рушди иқтисодиёт нақши механизми 

андозбандӣ зиёд мешавад.    

Мутобиқи моддаи 7-уми Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон (КА 

ҶТ)  андоз  пардохти  ҳатмии  муқаррарнамудаи  КА ҶТ ба буҷет  ба  ҳисоб  

рафта,  ба  андозаи  муайян  амалӣ  гардида,  хусусияти ҳатмии бебозгашт 

ва беподош дорад. 

Вобаста ба тарзи ҷамъоварӣ ду намуди андозро фарқ менамоянд: 

1.  Андози мустақим - андозе, ки бевосита аз даромадҳо ва амвол ги-

рифта мешавад (андоз аз фоида, андоз аз амвол, андоз аз даромадҳо). Ин 

андозҳо аз ҳисоби маблағҳои пулии агенти иқтисодӣ (пеш аз ҳама ба сифа-

ти даромадҳои омилӣ) ва ё арзиши пулии амволи ӯ ҷамъоварӣ карда меша-
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вад. Хусусияти хоси андозҳои мустақим он аст, ки маблағи андозро бево-

сита худи андозсупоранда аз ҳисоби даромад ё амволи худ пардохт мена-

мояд. 

2. Андози ғайримустақим -  андоз аз молҳо, хизматрасониҳо ва наму-

дҳои фаъолият мебошад. Ин андоз як қисми нархи молҳо ва хизматрасо-

ниҳоро ифода менамояд. Дар банди 52-уми моддаи 17-уми КА ҶТ омада-

аст, ки андози ғайримустақим - андозе (андоз аз арзиши иловашуда ва ак-

сизе), ки дар намуди иловапулӣ ба нархи молҳои воридотӣ ва таҳвилшуда, 

корҳои  иҷрошуда ва хизматрасониҳои  анҷомдодашуда ва аз ҷониби  ис-

теъмолкунанда  ҳангоми харидани молҳо, корҳои иҷрошуда ва хизматра-

сониҳои  анҷомдодашуда бо нархи ба маблағи ҳамин  андоз  замшуда  пар-

дохт  мешавад.   

Уҳдадорӣ оид ба пардохти андози ғайримустақим ба буҷет ба зиммаи 

молрасон, иҷрокунандаи кор ё хизматрасоне  гузошта  мешавад, ки барои 

мақсадҳои КА ҶТ ҳамчун андозсупоранда ном бурда мешаванд. 

Аз сабаби он ки андози ғайримустақим ба нархи харид илова карда 

мешавад (ё ҳамчун маблағи муайяншуда ё ҳамчун фоиз аз нарх), онҳо 

хосияти пинҳонӣ дошта, ба сифати андоз аз истеъмол, на аз даромад, ис-

тифода мешаванд. Ба андози ғайримустақим андозҳои зерин  мансуб ме-

бошанд: андоз аз арзиши иловашуда (ААИ); андоз аз фурӯш; андози ак-

сизӣ ва ғайра.  

Хусусияти хоси андози ғайримустақим дар он аст, ки андозсупоран-

даи қонунӣ ва андозсупорандаи воқеӣ агентҳои гуногун мебошанд. Андоз-

супорандаи воқеӣ харидор ё истеъмолкунандаи молҳо ва хизматрасонӣ бу-

да (маҳз ӯ маблағи андозро ҳангоми харид пардохт менамояд),   андозсу-

порандаи қонунӣ - корхонаест, ки  ҳамин молҳо ё хизматрасониро ис-

теҳсол намудааст (он андозро аз истеъмолкунанда гирифта, ба буҷети 

дахлдор пардохт мекунад).[1]   

Яке аз самтҳои муҳими баланд бардоштани сатҳи ҷамъоварии ан-

дозҳо гузаронидани ислоҳоти андоз ба шумор меравад. Ҳангоми гузарони-

дани ислоҳоти андоз бояд он чизро ба инобат гирифт, ки ҳаҷми воридоти 

андозҳо ба буҷет бевосита аз меъёри андозҳо вобаста мебошад. Вобастагии 

байни воридоти андозҳо ва меъёри андозҳо дар каҷхатаи Лаффер инъикос 

гардидааст (расми 1.).  
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Расми 1. Каҷхатаи Лаффер 

 

 Каҷхатаи Лаффер - ифодаи графикии вобастагии байни воридоти ан-

дозҳо ва динамикаи меъёри андоз мебошад. Назарияи каҷхата мавҷудияти 

сатҳи мувофиқи андозбандиеро дар назар дорад, ки ҳангоми он воридоти 

андозҳо ба сатҳи ниҳоӣ мерасад.  Вобастагии байни воридоти андоз ва ди-

намикаи меъёри андозҳоро иқтисодчии амрикоӣ Артур Лаффер пешниҳод 

намуда, худи ӯ эътироф намуда буд, ки ин ғоя ҳанӯз аз ҷониби олими 

асримиёнагии араб Абдураҳмон ибни Халдун ва баъдтар аз тарафи Кейнс 

пешниҳод шудааст.   

Ба ақидаи Лаффер, дар сурати паст намудани меъёри андозҳо манбаи 

андозбандӣ зиёд мешавад (истеҳсоли маҳсулот зиёд шуда, даромадҳои 

аҳолӣ меафзояд ва ниҳоят андозҳо зиёд мешавад). Меъёрҳои баланди ан-

доз манбаи андозбандиро кам намуда, даромадҳои буҷетро низ кам меку-

над.  

Чӣ тавре А. Лаффер навишта буд, афзудани гаронии андоз метавонад 

ба зиёдшавии даромадҳо танҳо то ҳадди муайян оварда расонад, то он 

лаҳзае, ки қисми истеҳсолоти миллии андозбандишаванда ба маҳдудшавӣ 

сар накунад. Вақте меъёри андозҳо аз ҳадди муайян мегузарад, баланд шу-

дани онҳо на ба зиёдшавии воридоти андозҳо, балки ба кам шудани он 

оварда мерасонад.[2] 

Аз андозсупоранда гирифтани қисми муайяни даромадҳои ӯ (тақри-

бан 40-50%) ҳадди ниҳоӣ буда, дар натиҷаи он ҳавасмандӣ ба ташаббус-

кории соҳибкорӣ, васеъ намудани истеҳсолот барҳам мехурад. Дар чунин 

ҳолат гурӯҳи муайяни андозсупорандагоне пайдо мешаванд, ки ба 

ҷустуҷӯи усулҳои саркашӣ аз андозсупорӣ ва ба иқтисодиёти пинҳонӣ ра-

вона кардани захираҳои молиявӣ машғул мегарданд. Ҷавоби ягона ба ин 

савол кадом дараҷаи  меъёри андоз хатарнок аст, вуҷуд надорад. Агар аз 

рӯи назарияи А. Лаффер гӯем, аз истеҳсолкунандагон гирифтани беш аз 



_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

77 

 

35-40 фоизи арзиши иловашуда боиси беманфиат гардидани сармоягузорӣ 

ба такрористеҳсолӣ васеъ мешавад. А. Лаффер қайд намуда буд, ки ҳанго-

ми паст намудани меъёри андозҳо, ниҳоят манбаи андозбандӣ афзуда, 

ҳавасмандӣ ба пардохти андозҳо ба вуҷуд меояд.  

Ба дурнамои тағйирёбии ҷамъоварии андозҳо инчунин сохти воридо-

ти андозҳо таъсир мерасонад: чӣ қадаре сохти воридоти андозҳо ҳам аз рӯи 

намуди андозҳо ва ҳам аз рӯи соҳаҳои иқтисодиёт тафриқашуда бошад, 

устувории воридоти андозҳо ҳамон қадар баланд мегардад.  

Тамоми маблағи ҷамъоваришудаи андозҳо дар минтақаи муайян бо 

формулаи зерин муайян карда мешавад: 

 

TX=yt 

Формулаи 1. Ҷамъоварии андозҳо 

 

дар ин ҷо, TX - маблағи андози ҷамъоваришуда;  

y - манбаи андоз;   

t - меъёри андоз.   

 

Ҳавасмандгардонии андоз яке аз вазифаҳои андоз ба шумор рафта, 

дар тафриқаи меъёри андозҳо, ҷорӣ кардани имтиёзҳои андозӣ, ки барои 

дастгирии соҳибкории хурду миёна, корхонаҳои истеҳсолӣ,  истеҳсоли 

маҳсулоте, ки таъиноти иҷтимоӣ ва кишоварзӣ дорад, маблағгузории 

асосӣ, инчунин фаъолияти инноватсионӣ, беруниқтисодӣ ва ғайра равона 

шудааст, ифода меёбад. Ба воситаи тафриқаи меъёри андозҳо, имтиёзҳои 

андозӣ, муҷозоти  давлат, прогресси техникӣ, афзун намудани ҷойҳои нави 

корӣ, зиёд кардани маблағгузории асосӣ ба истеҳсолоти васеъ ва ғайраро 

ҳавасманд менамояд.      

Имтиёзҳои андоз – афзалиятҳое, ки мутобиқи Кодекси андози ҶТ ё 

санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон ба 

андозсупорандагон дода мешаванд, аз ҷумла додани имконияти 

напардохтан ё дар ҳаҷми камтар ё дар мӯҳлати нисбатан дертар 

супоридани андоз мебошад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҷалби сармоя ба иқтисодиёти худ, 

аз ҷумла сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ, ҳавасмандгардониҳои васеи 

сармоягузориро пешниҳод мекунад. Зери мафҳуми ҳавасмандгардониҳо 

“андозагирии” афзалиятҳои иқтисодие фаҳмида мешаванд, ки давлат ба 

муассисаҳои мушаххас ё гурӯҳи алоҳидаи корхонаҳо, бо мақсади ҷалби 

сармоя ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ пешниҳод мекунад. 
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Ҳавасмандгардониҳои сармоягузорӣ ба фискалӣ (ба монанди 

имтиёзҳои андозию гумрукӣ) ва ғайрифискалӣ (ба монанди грантҳо, 

қарзҳои имтиёзнок, чораҳо барои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ) 

тақсим мешаванд. 

 

Ба ҳавасмандгардониҳои фискалӣ метавон мансуб намуд: 

 пурра ё қисман озод намудан аз пардохти андоз ва пардохтҳои 

гумрукӣ; 

 ҳавасмандгардонӣ барои ташкили сармояи аввалия, аз ҷумла 

кумакҳои махсуси сармоягузорӣ, ба таъхир гузоштани пардохти андоз, 

дубора сармоягузории фоида; 

 маҳдуд намудани монеаҳо барои амалиётҳо дар хориҷ, ба мисоли 

нигоҳдоштани андоз, андозбандии савдои хориҷӣ, андозбандии даромади 

кормандон ва ғайра; 

 дигар имтиёзҳои андозӣ, ба мисоли меъёрҳои нисбатан пасти 

андозҳо, андозбандӣ бо меъёри собит ва ғайра. 

 

Ҳавасмандгардониҳои сармоягузории ғайрифискалӣ тақсим мешаванд: 

 Ҳавасмандгардониҳои сармоягузории танзимшаванда  (озод будан 

аз иҷрои баъзе қоидаҳо ва дастурҳо):  

1. соддагардонии талаботи экологӣ; 

2. озод намудан аз баъзе талаботи меҳнатӣ; 

 Ҳавасмандгардониҳои сармоягузории молиявӣ: 

1. субсидияҳо дар бахши инфрасохтор; 

2. дастгирӣ барои омузиши истеҳсолӣ; 

3. дастгирӣ барои интиқол ва бозпасгардонӣ; 

4. кумаки маъмурӣ; 

5. субсидия, ҳавасмандгардонии шуғл. 

Имтиёзҳои андозию гумрукӣ, дар маҷмӯъ ба ҷалби сармоя ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири мусбат расонидааст. Ҳамзамон, онҳо ба 

қисми даромади буҷети давлатӣ таъсири худро мерасонад. Мутобиқи 

маълумотҳои омори гумрукии мақомоти гумруки Тоҷикистон, дар соли 

2016 воридоти мол ва воситаҳои нақлиёт 4 млрд. 340 млн. долларро 

ташкил намуд, ки аз он 3 млрд. 55 млн. сомонӣ ё ин, ки 67% ҳаҷми умумии 

воридот қисман ё пурра аз пардохти боҷи гумрукӣ ва андозҳо озод шуданд.   

Маблағи умумии имтиёзҳои гумрукӣ дар соли 2016 1,9 млрд. 

сомониро ташкил додааст. Қобили тазаккур аст, ки дар маблағи умумии 

имтиёзҳо на танҳо ҳавасмандгардониҳои сармоягузорӣ, балки уҳдадориҳои 
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байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, имтиёзҳои иҷтимоӣ ва дигар 

имтиёзҳо дохил мешаванд. [3] 

Корпоратсияи байналмилалии молиявӣ, аъзои Гуруҳи Бонки Ҷаҳонӣ 

таҳлили ҳавасмандгардониҳои сармоягузориро дар Тоҷикистон ба анҷом 

расонид.  Дар асоси ин таҳлил муайян карда шудааст, ки дар Тоҷикистон 

61 намуди ҳавасмандгардониҳои сармоягузорӣ мавҷуд аст, ки аксари онҳо 

аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегарданд ва 

мақмоти салоҳиятдор раванди истифодаи онҳоро ба танзим медароранд. 

Намудори 1. 

Мақомоти давлатие, ки ҳавасмандгардониҳоро пешниҳод  

ё ба танзим медароранд 

 

 
 

Сарчашма: Сомонаи Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ  URL:http://investmentcouncil.tj/ru/secretariat/reports.php 

 

Аз таҳлили ҷадвали 1 бармеояд, ки имтиёзҳои андозӣ бештар ба 

таътили андозӣ ва озодгардонӣ аз пардохтҳои воридотӣ ва инчунин ба 

суръати истеҳлок рост меояд. Машҳуртарин имтиёзи андозӣ тахфифи 

сармоягузорӣ ба шумор меравад. 
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Ҷадвали 1. 

Шаклҳои имтиёзҳои андозӣ ва паҳншавии онҳо дар 103 давлати 

ҷаҳон 

Имтиёзҳои Африка 

 (23дав-

лат) 

Осиё 

(17дав-

лат) 

Амрикои 

лотинӣ 

(12дав-

лат) 

Аврупои

марказӣ 

ва 

шарқӣ 

(25 

давлат) 

Аврупои 

ғарбӣ 

  (20дав-

лат) 

Дигар 

давлатҳо 

(6 давлат) 

Ҳамагӣ 

Таътили 

андозӣ 

16 13 8 19 7 4 67 

Тезонида-

ни 

истеҳлок 

12 8 6 6 10 5 47 

Тахфифи 

сармоягу-

зорӣ 

4 5 9 3 5 - 26 

Озодгар-

донӣ аз 

пардохт-

ҳои 

воридотӣ 

15 13 11 13 7 4 6 

Сарчашма: Алиев Б.Х., Исаев М.Г. Налоговое стимулирование инвести-

ционной деятельности компаний в развитых странах // Финансы и кредит. 

2015. №4 (628). URL:https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovoe stimuliro-

vanie-investitsionnoy-deyatelnosti-kompaniy-v-razvityh-stranah (таърихи рӯз: 

06.07.2018).  

 

Муайян карда шудааст, ки теъдоди ҳавасмандгардониҳои фискалӣ 

нисбат ба ҳавасмандгардониҳои ғайрифискалӣ ба таври назаррас зиёд 

мебошанд: теъдоди ҳавасмандгардониҳои фискалӣ дар Тоҷикистон 85%-ро 

ташкил намуда, ҳамзамон ҳавасмандгардониҳои ғайрифискалӣ ҳамагӣ ба 

15% баробар мебошанд. 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovoe
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Намудори 2. 

Ҳавасмандгардониҳои фискалӣ ва ғайрифискалӣ  

дар Тоҷикистон 

 
Сарчашма: Сомонаи Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ  URL:http://investmentcouncil.tj/ru/secretariat/reports.php 

Гурӯҳбандии ҳавасмандгардониҳои сармоягузорӣ аз рӯи шакл гувоҳи 

он аст, ки аз 61 ҳавасмандгардониҳои муайяннамудаи қонунгузорӣ, 29 

намудашон ба имтиёзҳои андозӣ, ки озодкунии андозро пурра ё қисман дар 

назар доранд, ҳамчунин пардохти андозҳо бо меъёри пасткардашудаё ба 

тарзи соддакардашуда, тааллуқ доранд. 23 намудашон ба имтиёзҳои 

гумрукӣ тааллуқ доранд, ки озодшавӣ аз пардохти боҷи гумрукӣ ва 

андозҳоро дар назар доранд. 

Намудори 3. 

Намудҳои ҳавасмандгардониҳо дар Тоҷикистон 

 
Сарчашма: Сомонаи Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ  URL:http://investmentcouncil.tj/ru/secretariat/reports.php 
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Бахши калони ҳавасмандгардониҳо ба рушди кишоварзї (12 

ҳавасмандгардонӣ), соҳаи нассоҷӣ (8 ҳавасмандгардонӣ), бахши истеҳсолӣ 

(7 ҳавасмандгардонӣ) ва истифодаи қаъри замин (5 ҳавасмандгардонӣ) 

равона гардидаанд. Барои рушди соҳаи энергетика (сохтмони неругоҳҳои 

барқи обӣ) мустақиман 9 ҳавасмандгардонӣ равона шудааст.[4] 

Намудори 4. 

Гурӯҳбандии ҳавасмандгардониҳо аз рӯи бахшҳо дар Тоҷикистон 

 

 
Сарчашма: Сомонаи Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ  URL:http://investmentcouncil.tj/ru/secretariat/reports.php 

 

Мутобиқи КА ҶТ ҳавасмандгарониҳо ба рушди бахши истеҳсолӣ 

мансубанд: 

-андоз аз фоида барои фаъолият оид ба истеҳсоли молҳо аз 1 январи 

соли 2015 -14 фоиз муқаррар шуда, то соли 2017 ба -13 фоиз паст карда 

мешавад. Барои дигар намуди фаъолият 24% ва аз соли 2017 23% пешбинӣ 

гардидааст. (моддаи 109 КА ҶТ); [1] 

-корхонаҳои нави молистеҳсолкунанда аз санаи бақайдгирии 

ибтидоии давлатӣ ҳангоми аз ҷониби муассисони онҳо дар муҳлати 12 

моҳи тақвимии аз санаи бақайдгирии давлатӣ ба фонди оинномавии чунин 

корхонаҳо ворид намудани ҳаҷмҳои сармоягузориҳои зерин то ба муҳлати: 

а) 2 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 200 ҳазор доллари 

ИМА то 500 ҳазор доллари ИМА бошанд; 

б) 3 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 500 ҳазор доллари 

ИМА то 2 миллион доллари ИМА бошанд; 

в) 4 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 2 миллион то 5 мил-

лион доллари ИМА бошанд; 
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г) 5 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 5 миллион доллари 

ИМА бошанд, аз пардохти андози фоида (андози низоми соддакардашуда), 

озод карда мешаванд; [1] 

Мисол: ҶДММ «Шарбат» моҳи августи соли 2014 ба қайд гирифта 

шуд. Фаъолияти асосии Ҷамъият истеҳсоли шарбатҳои табиӣ аст. Ҳангоми 

бақайдгирӣ сармояи оинномавии Ҷамъият ба маблағи 1 миллион сомонӣ 

эълон карда шуд, ки бо қурби асъори миллӣ ($1=4,83 сомонӣ) ба 207 040 

доллари амрикоӣ баробар аст.  

Бо шарти он ки муассисони Ҷамъият дар давоми 12 моҳи тақвимӣ аз 

лаҳзаи бақайдгирӣ маблағи эълоншудаи сармояи оинномавиро пардохт 

менамоянд ва ҳангоми пардохт намудан маблағи сармояи оинномавӣ аз 

200 000 доллари амрикоӣ зиёд аст. Ҷамъият дар соли бақайдгири давлатӣ, 

яъне аз лаҳзаи бақайдгирӣ то 31 декабри соли 2014 ва иловатан солҳои 

2015 ва 2016 аз пардохти андози фоида озод карда мешавад.  

Агар сармояи оинномавӣ дар давоми 12 моҳи тақвимӣ аз рӯзи 

бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби муассисон пардохт карда нашавад, пас им-

тиёзи қаблан истифодашуда беэътибор карда мешавад ва андозсупоранда 

вазифадор аст, ки андозҳои муқарраршударо бо назардошти ҷаримаҳояш 

ба буҷети давлатӣ пардохт намояд.  

Аз андози фоида (таътили андоз) дар ҳолати аз нав ба қайд гирифта-

ни корхона ё азнавташкилдиҳии он, тағйирёбии моликони корхона, 

тағйирот дар шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва дигар чунин тағйирот татбиқ 

карда намешаванд.  

- ба муҳлати то 12 сол аз 1-уми январи соли ба қайди давлатӣ 

гирифтани корхонаҳои навтаъсисе, ки ба силсилаи пурраи коркарди нахи 

пахта ба маҳсулоти ниҳоӣ (аз калобаи пахта то маҳсулоти пахтагини 

дӯзандагӣ) машғул мебошанд (моддаи 313 КА ҶТ): [1] 

1) ҳангоми воридоти молҳо барои эҳтиёҷоти корхонаҳои мазкур аз 

боҷи гумрукӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд; 

2) содироти молҳое, ки корхонаҳои навтаъсис истеҳсол мекунанд, аз 

андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд; 

3) корхонаҳои навтаъсис аз андоз аз фоида, андози низоми 

соддакардашуда ва андозҳо аз молу мулки ғайриманқул озод мешаванд. 

-хоҷагиҳои паррандапарварӣ ва корхонаҳои истеҳсолкунандаи 

хӯроки омехтаи парранда ва чорво, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба истеҳсоли саноатии хӯроки 

омехтаи парранда ва чорво машғул буда, бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва (ё) 

қарзи бонкҳои хориҷӣ дар ҳаҷми на камтар аз 16 миллион доллари ИМА 

фаъолият менамоянд, ба муҳлати 12 сол 
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1) аз пардохти андоз аз фоида; 

2) андоз аз арзиши иловашуда; 

3) андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард; 

4) андоз аз молу мулки ғайриманқул; 

5) андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ ҳангоми ворид 

намудани молҳо бевосита барои эҳтиёҷоти худи корхонаҳо озод карда 

мешаванд (моддаи 313(1) КА ҶТ). 

-барои коркарди пӯст, пашм, абрешими хом ва дигар ашёи хоми 

соҳаи кишоварзӣ ба маҳсулоти ниҳоӣ ба муҳлати то 5 сол имтиёзи андозӣ 

тибқи қарори дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда 

мешавад (қ.10 моддаи 313 КА ҶТ);  

    -аз 1-уми январи соли 2015 меъёри андоз аз истифодабарандагони 

роҳҳои автомобилгард ба андозаи 0,25 фоиз барои фаъолияти савдо, 

маҳсулоттайёркунӣ, таъминоту фурӯш ва ба андозаи 1 фоиз барои дигар 

намудҳои фаъолият баробар шуда, аз 1-уми январи соли 2017 бояд андози 

мазкур бекор карда мешуд, аммо то 1-уми январи соли 2018 тамдид карда 

шуд; 

 - дар доираи Минтақаҳои озоди иқтисодӣ мутобиқ ба талаботи 

Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти истеҳсолӣ аз пардохти 

ҳамаи намуди  андозҳо, ба истиснои андоз аз даромади шахсони воқеӣ ва 

андози иҷтимоӣ озод мебошанд (боби 49 КА ҶТ). 

-воридоти техникаи таъиноти кишоварзӣ, таҷҳизоти истеҳсолию 

технологӣ ва маснуоти такмилии (комплектии) онҳо, ки маҷмӯи ягонаи 

технологиро ташкил медиҳанд, мувофиқи Номгӯи қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 марти соли 2013 №93 аз пардохти андоз аз 

арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод мегарданд (моддаи 169 КА 

ҶТ).[1] 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи натиҷаҳои ҳисоботи “Пешбурди 

соҳибкорӣ”-и Бонки ҷаҳонӣ, ки танзими давлатии фаъолияти соҳибкориро 

дар кишварҳои олам арзёбӣ  мекунад, мавқеи худро 4 зина боло бурда, аз 

ҷои 132 ба 128 дар соли 2017 баромад ва 55,34%-и таҷрибаи пешқадами 

ҷаҳониро бадаст овард. 

Ин пешравӣ асосан аз рӯи нишондиҳандаи “Андозбандӣ” ва 

инчунин нишондиҳандаҳои “Пайвастшавӣ ба шабакаи қувваи барқ ”, 

“Бақайдгирии моликият”, “Таъмини иҷроиши қарордод”ба даст омад.[4] 
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Ҷадвали2.  

Маълумот оид ба мавқеи ҶТ дар ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” 

 Нишон  

диҳанда 

Мавқеъ дар 

соли 2017 

Мавқеъ дар-

соли 2016 

Тағйирёб- 

ии мавқеъ 

Ба даст овар-

дани таҷри-

баи 

пешқадам 

дар соли 2017 

Ба даст овар-

дани таҷрибаи 

пешқадам дар-

соли  2016 

Тағйирот дар 

бадаст 

овардани 

таҷрибаи 

пешқадам 

Пешбурди 

соҳибкорӣ, аз 

ҷумла 

128 132 2 55.34 53.98 1.36 

Бақайдгирии 

фаъолияти 

соҳиб-

корӣ  

85 52 -33 86,61 90,26 3,56 

Гирифта-

ни иҷозат 

ба-

рои сохтмон 

162 160 -2 54,84 54,64 0,20 

Пайваст-

шавӣ  ба ша-

бакаи таъми-

ни қувваи 

барқ 

173 175 2 
 

35,21 

 

34,79 
0,42 

Бақайдгирии 

моликият 
97 99 2 62,00 60,78 1,22 

Дастрасӣ ба 

қарз 
118 109 -9 40,00 40,00 - 

Ҳимояи сар-

моягузорони 

миноритарӣ 

27 25 -2 
 

66,67 
66,67 - 

Пардохти 

андозҳо  
140 173 33 58,79 43,08 15,77 

Тиҷора-

ти                                                                                    

байнал-

милалӣ 

144 142 -2  

57,05 
57,05 - 

Таъмини 

иҷроиши 

қарордод 

54 55 1 
 

63,49 
63,49 - 

Ҳалли 

масъалаи 

пардохт па-

зирӣ 

147 147 - 28,70 29,04 0,34 
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Сарчашма: Сомонаи расмии Кумитаи сармоягузори ва идораи 

амволи давлатии ҶТ 

URL: 

http://gki.tj/tj/redprinimatelskaya_deyatelnost/eiting__po_ezhegodnomu_otchet

u__edeniya_biznesa 

=Ислоҳоте, ки фаъолияти соҳибкориро осонтар мекунад. 

 =Тағйироте, ки фаъолияти соҳибкориро душвортар мегардонад 

 

Намудори 5. 

Динамикаи ба даст овардани таҷрибаи пешқадам  

дар ҳисоботи «Пешбурди соҳибкорӣ» 

 
Сарчашма: Сомонаи расмии Кумитаи сармоягузори ва идораи 

амволи давлатии ҶТ 

URL:http://gki.tj/tj/redprinimatelskaya_deyatelnost/eiting__po_ezhegodno

mu_otchetu__edeniya_biznesa 

 

Бинобар ин, муҳим арзёбӣ мегардад, ки таҳлили самаранокии 

имтиёзҳои андозии мавҷуда аз ҷониби мақомоти марбута дар якҷоягӣ бо 

бахши хусусӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, имтиёзҳои андозии бесамар 

хориҷ карда шаванд. Бар ивази онҳо, ба бахшҳои истеҳсолии мушаххас 

имтиёзҳое пешбинӣ карда шаванд, ки камсармояхоҳ ва ҳамзамон 

эҷодкунандаи ҷойҳои кории зиёд бошанд. Илова бар ин, ба бахшҳои 

мазкур, расмияти содагардонидашудаи гирифтани иҷозатнома муайян 

карда шуда, барои дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ чораҳои ҳатмии 

таъхирнопазир андешида шавад.  
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Чораҳои мазкур имконият медиҳанд, ки ба бахши воқеии иқтисоди 

кишвар сармояҳои калон ҷалб карда шаванд, ҷойҳои кории нав  ташкил 

гарданд ва буҷети давлатӣ аз ҳамин ҳисоб низ ғанӣ гардад. 
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В данной статье предложена концепция и характер налогов и нало-

говой системы, представлены налоговые льготы для стимулирования ин-

вестиционной деятельности и промышленных секторов экономики.Кроме 

того, была представлена цель привлечения капитала в экономику респуб-

лики, в том числе прямыми иностранными инвестициями, а также более 

широкие инвестиционные стимулы.  

Ключевые слова: налог, таможня, грант, долг, льготы, инвестиция,  

мотивация, производство, промышленность, бюджет. 
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КОЭФФИЦИЕНТОВ И ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 
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демографии АН РТ . 734024, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  

пр. Айни 44, Тел.: (+992) 907-78-65-68; E-mail.: B_Sharipov@mail.ru,  

 

Как известно, сегменты финансового рынка Таджикистана под-

разделяются на: страховой, фондовый, валютный и кредитно-

депозитный рынок. В первой части, данной статьи рассмотрены эти 

сегменты финансового рынка Республики Таджикистан,  где описаны их 

роль и специфика в экономическом росте страны. Стоит отметить, что 

фокус внимания данной статьи направлен на последний перечисленный 

сегмент, т.е. кредитно-депозитный рынок. 

  Ключевые слова: страховой, фондовый, валютный, кредитно-

депозитный рынок, роль, специфика сегментов и вклад в экономический 

рост. 

 

Прежде чем приступить к рассмотрению методики анализа и оценки 

деятельности  кредитных организациях, считаем необходимым, дать тео-

ретическое разъяснение о  строении финансового  рынка в ее абстрактной 

форме.  

Так, любой финансовый рынок  в основном состоит из следующих 

внутренних сегментов: 

 страхового; 

 фондового, или сегмента ценных бумаг; 

 валютного, включая и рынок золота и драгоценных металлов; 
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 кредитно-депозитного  (сегмента, отражающего    деятельность   

кредитных организаций). 

Присутствие  и наличие всех сегментов финансового рынка позво-

ляет характеризовать его,  как  способного  эффективно выполнять все 

свои основные функции, включая мобилизацию сбережений, их трансфор-

мацию в инвестиции, перераспределение в наиболее эффективные отрасли 

и предприятия, тем самым формировать прогрессивную отраслевую струк-

туру экономики.    

Так, страховой сегмент финансового  рынка  представлен  17  стра-

ховыми    компаниями,  из которых одна иностранная. Ими оказываются 

различные услуги по страхованию. За период  2000-2015 гг. объем предо-

ставленных страховых услуг  рос  высокими темпами, в частности,   стра-

ховые взносы  выросли  более в 202 раза. Быстрое развитие страхового 

рынка способствовало возрастанию роли этой отрасли в экономике стра-

ны.  Так,  за рассматриваемый период доля страховых взносов в валовом 

внутреннем продукте возросла с 0,05% до 0,47%, т.е. на 0,42 процентных 

пункта. Соответственно, несмотря на высокие темпы роста, следует вывод, 

что страховые компании пока не способны внести существенный вклад в 

развитии  экономики страны как в части обеспечения потребности субъектов 

рынка  в страховых услугах, так и предложения долгосрочных инвестиционных 

финансовых ресурсов.  

Фондовый сегмент рынка.  Стоит отметить, что нормативно-

правовая база рынка ценных бумаг в республике образовалось еще в 1992 

году, однако до настоящего момента этот сегмент  не функционирует как 

полноценный институт по  организации  торговли  ценными бумагами и 

обеспечения экономики финансовыми ресурсами мобилизованными  как за 

счет внутренних, так и внешних сбережений, особенно долгосрочных.  Хо-

тя на  2015 г.   в экономике Таджикистана  функционируют 330 единиц  

акционерных обществ   с общим  капиталом на  19 млрд. сомони, охваты-

вающие  34 035   акционеров, однако,  до настоящего времени обращение 

ценных бумаг осуществляется преимущественно вне фондовой биржи, 

данный процесс остается непрозрачным, имея высокие издержки и риски 

для инвесторов, что ограничивает оборот их и ликвидность. Для   развития 

инфраструктуры рынка ценных бумаг, особенно в части создания полно-

ценного вторичного обращения, в   2015 г. была  организована   “ Цен-

трально-азиатская фондовая биржа” с ее расположением в г. Душанбе. Она  

призвана обеспечить и  активизировать развитие  рынка ценных бумаг, как 

инструмента привлечения долгосрочных инвестиций  в реальный сектор на 

цели его модернизации.  Соответственно, несмотря на  важность  фондово-
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го сегмента финансового  рынка в экономическом росте,  считаем   обос-

нованным его оценку на современном этапе в развитии экономики, как 

формирующийся фактор.     

Валютный рынок. В настоящее время валютный сегмент финансо-

вого рынка  Таджикистана  является наиболее крупным,  емким и ликвид-

ным из всех сегментов финансового рынка станы. Структурно он   состоит  

из трёх основных подсегментов:  межбанковской сделки с валютами меж-

ду банками, включая Национальный банк Таджикистана (НБТ);  внутри-

банковские валютные сделки банков со своими  клиентами  и  рознично - 

валютными сделками по купле-продаже наличной иностранной валюты 

населением, осуществляемых ранее в сети обменных пунктов (включая 

частные), и в настоящее время,  преимущественно в центрах банковского 

облуживания (ЦБО) (Примечание, согласно инструкции № 211 НБТ «О 

порядке проведения валютных операций с иностранной валютой», в де-

кабре 2015 года валютными  операциями могут заниматься только кредит-

ные организации. Деятельность частных обменных пунктов  физических 

лиц  были запрещены, а их лицензии отозваны.) и  иных подразделений 

кредитных организаций. Так, Национальный банк Таджикистана (НБТ)  

определяет официальный обменный  курс сомони по отношению к иным 

иностранным валютам  как средневзвешенную величину  по итогам купли-

продажи валют в двух первых подсегментах валютного рынка.  

Валютный рынок страны имеет  свою специфику.   Он наиболее 

подвержен конъюнктуре глобальной  экономики,  на его   состояние воз-

действует множество факторов как внешних, так и внутренних.     К внут-

ренним факторам влияния относятся показатели экономического роста; 

состояние платёжного баланса; уровень инфляции и т.д. На спрос и пред-

ложение валюты действуют также и факторы глобальной конъюнктуры, 

например, динамика мировых обменных курсов,  спекулятивные операции 

на валютных рынках. Одной из особенностей Таджикистана является вли-

яние на обменный курс  национальной валюты поступлений денежных пе-

реводов мигрантов. Другим основным  фактором,  влияющим на состояние 

валютного сегмента, являются состояние платежного баланса, в частности,  

его составляющая, отражающая торговую деятельность с внешним миром. 

Так, если объемы экспорта преобладают в структуре внешней торговли 

страны, то вероятно, что  имеется  увеличение   спроса на национальную 

валюту  и происходит укрепление  его обменного курса. Или наоборот, при 

дефиците торгового баланса (когда объем импорта больше, чем объем экс-

порта) национальная валюта, как правило,   обесценивается. Динамика и 

состояние  валютного сегмента оказывает существенное влияние  не толь-
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ко на формирование обменного курса национальной валюты, но и на со-

стояние  остальных сегментов финансового рынка, в целом, включая его 

кредитно-депозитный сегмент.  

         Кредитно-депозитный сегмент,  представлен кредитными  орга-

низациями. На данный момент в Таджикистане функционирует 123 кре-

дитных организаций, в том числе 17 банков, 39 микрокредитных депозит-

ных организаций, 31 микрокредитных организаций и 17 микрокредитных 

фондов. Этот сегмент финансового рынка является доминирующим. Так, 

это подтверждается тем, что  более 90% активов финансового рынка стра-

ны относится к активам кредитных организаций страны,  или же иначе к 

банковской системе. Анализ показывает, что  экономический рост в Та-

джикистане  сопровождается  развитием и укреплением банковской систе-

мы. Он находит проявление как в росте финансовых  инноваций  и расши-

рении  перечня финансовых инструментов,  оказываемых кредитными ор-

ганизациями  страны, увеличении объемов кредитования, обеспечивая 

притока финансирования в  наиболее прогрессивные и рентабельные от-

расли экономики,  поддерживающие  и стимулирующие  ее модернизацию. 

В этой  связи,  дальнейший анализ в  рамках данной статьи будет   посвя-

щен рассмотрению  деятельности кредитных организаций, от состояния 

которой  зависит в настоящее время  основная оценка  эффективности фи-

нансового рынка, в целом, так и ее роли в поддержке экономического ро-

ста.  

Так, основным показателем, который отражает   значимость  

кредитных организаций в экономическом росте, являются активы бан-

ковской системы (рис. 1).  

Рисунок 1. Динамика активов кредитных организаций  

Таджикистан за 2009-2017 гг. [1] [2] 

 
* Рассчитано; Статистический бюллетень Национального банка Таджикистана,  

№ 12 (245) ст. 11, 90. 
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Анализ рис. 1, показывает, что  динамика активов кредитных органи-

заций Таджикистан за 2009-2017 гг. неоднозначна. Наблюдается  как по-

вышенная  волна, так и пониженые периоды в динамике этого показателя 

за 2009-2017 гг.  Уровень активов банковской системы составил  в 2017г 

34,3%.  ВВП. Учитывая, что для развивающихся стран, к которым отно-

сится и Таджикистан, наиболее приемлемым  уровнем активов банковской 

системы, с позиции экономической динамики, считается диапазон активов 

банков от 80 до 100%  ВВП, соответственно, можно сделать вывод, что  в 

целом  активы банков страны остаются низкими, и   ограничено влияют на 

поддержку роста  экономики страны.  

В структуре активов банков, наиболее значима роль в экономиче-

ском росте  ее кредитной составляющей.  Необходимо отметить, что 

вследствие наращивания  объемов производства, потребления и роста ин-

вестиций возрастает в последующем и спрос на кредитные ресурсы ( Рис. 

2).  

Рис. 2 . Динамика кредитов, выданных кредитными организаци-

ями Таджикистана за период 2002- 2017 гг.  [1] [2] 

 

 
 

*Рассчитано; Статистический бюллетень Национального банка Таджикистана,  

№ 12 (245) ст. 11, 90. 
 

Данные Рис. 2 показывают, что за период 2002-2017 гг. объемы вы-

данных ссуд увеличились  почти в 14 раз, и в 2017 году составили 6 913,04 

млн. сомони. Однако, относительно ВВП, их доля снизилась с 13,4 % в 

2002 г. до 11,3% к ВВП в 2017 г.  Стоит отметить, что  в 2007  году  кре-

дитные вложения банков  составляли  31,1 % к ВВП, отражая  самый высо-

кий показатель за рассматриваемый период.  Однако,  отрицательное влия-

ние мирового финансового кризиса (2008 г.), фактически, не только при-
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остановило рост кредитных вложений в экономику, но и привело к ее сни-

жению. Так, в 2008 г. выданные кредиты экономике составляли 18,0 % 

ВВП, а в 2009 г. -14,5 % ВВП. Хотя в  последующем, кредитные организа-

ции усилили  поддержку  экономики,  доведя долю кредитов до  19,4 % 

ВВП в 2010 г. и до 18,5% ВВП в 2014 г., однако достичь показателя докри-

зисного уровня  2007 г. все еще не удалось. Так, в связи с внешними об-

стоятельствами, включая  события начала  2014 года (ситуация в Украине, 

санкции к России , сокращение денежных переводов мигрантов,  финансо-

вый кризис 2015-2016 гг. ),  доля кредитных вложений в экономику имеет 

тенденцию  снижения. Так, рассматриваемый  показатель  сократился в 

2015 г.  на 3,3 процентных пункта  (сравнение с 2014 г.), и   далее,  он опу-

стился  до 11,3 % ВВП в 2017 г.   

 Исходя из этого, а также учитывая негативный  опыт финансового  

кризиса   2008 г.,  можно предположить, что  в экономике Таджикистан 

будет ощущаться нехватка кредитных предложений, особенно   на долго-

срочные ссуды. Учитывая,  что не активизирован фондовый сегмент фи-

нансового рынка,  а также ограниченность  кредитной поддержки  отече-

ственной экономики, Таджикистан ждет  более длительный период адап-

тации к новым условиям, чем  иные развивающиеся страны, где сформи-

рован финансовый рынок с полновесной архитектурой. Соответственно, 

отмеченные страны имеют большие шансы для быстрой адаптации эконо-

мики к новым реалиям, и являются,  на наш взгляд, более конкурентоспо-

собными  в глобальном позиционировании.     

Рис. 3. Отраслевая структура кредитных вложений в экономику 

Таджикистана за 2002 и 2017 гг. [1] [2] 

 
* Рассчитано; Статистический бюллетень Национального банка Таджикистана,  

№ 12 (245) ст. 11, 46, 63. 
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Анализ Рис. 3 показывает, что происходят позитивные изменения в 

структуре кредитных вложений в поддержки экономики. Если  кредитные 

вложения охватывали узкий круг отраслей экономики в 2002 году, то в 

2015-17 г.  можно рассмотреть тенденцию к росту диверсификации кре-

дитных вложений. Банковская система, диверсифицировав свою кредит-

ную деятельность, ощущает не только поддержку  важнейших  отраслей 

экономики страны, но и снижение рисков этих вложений в целях поддер-

жания своей финансовой устойчивости. Достаточная финансовая устойчи-

вость кредитных организаций позволяет не только поддерживать их спо-

собность к мобилизации внутренних сбережений   субъектов рынка, осо-

бенно свободные денежные средства  населения,  но и привлекать внешние 

инвестиции для их размещения в экономике.   

Далее, чтобы оценить финансовую устойчивость кредитных органи-

заций, нами первоначально были  определены значения индикаторов, 

обеспечивающих  безопасность и устойчивость  банковской деятельности, 

рассматриваемые как пороговые показатели. На этой базе, и с использова-

нием  коэффициентного  анализа,   нами  проведено  исследование  состоя-

ния финансовой устойчивости банковской  системы Таджикистана.  

Для оценки финансовой устойчивости кредитных организаций нами 

предположено  использование совокупности показателей, которые обеспе-

чивают получение комплексной и объективной оценку, включающие: 

1. Показатели достаточности капитала; 

2. Показатели ликвидности; 

3. Показатели, характеризующие качество пассивов; 

4. Показатели, характеризующие качество активов; 

5. Показатели рентабельности (прибыльности). 

Однако, учитывая низкую  прозрачность деятельности и трудности   

доступа финансовых показателей отечественных кредитных организаций, 

проведённая оценка состояния финансовой устойчивости банковской си-

стемы  основана на использовании данных по банковской системе, в це-

лом, согласно  официально публикуемых НБТ,  в рамках  ограниченного 

круга показателей. Кроме того,  выявленные нами пороговые значения для 

совокупности показателей (см.: Табл. 1), основаны на действующих поло-

жениях и нормативных актах НБТ, основу которых составляют требования 

Базелевского комитета.  

 

 

 

 



 ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ____________________________ 

96 

 

 

Таблица 1. Коэффициенты  и значения пороговых значений ин-

дикаторов финансовой безопасности [2] 

Коэффициенты, определяющие финансовые пороги и значение 

индикаторов безопасности банковской деятельности 

Коэффициенты Пороговые значения 

1. Достаточность капитала 12 % 

2. Финансовая независимость (автоно-

мии) 
=0,5 

3. Эффективность использования акти-

вов 
65% 

4. Стабильность ресурсной базы 70% 

5. Временная структура обеспеченно-

сти кредитов  вкладами  (депозиты) 
30% <  >70% 

6. Доля «плохих» ссуд в кредитном 

портфеле 
До 5% 

7. Доля межбанковского кредитования 

в обязательствах  
25% 

*Источник: разработано авторами на основе положений и нормативных актов 

НБТ и требований Базелевского комитета. 
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Тавре ки маълум  аст, қисматҳои (сегмент) бозори молиявии 

Тоҷикистон ба суғуртакунанда, фондӣ, бозори асъор ва қарзи-амонатӣ 

тақсим мешаванд. Дар қисми якуми ин мақола, ҳамин қисмҳои бахши 

бозори молиявӣ ва нақшу хусусиятҳои ин  бахшҳои иқтисодии кишвар 

баррасӣ карда мешаванд. Бояд қайд кард, ки ин мақола бисёртар ба қисми  

бозори қарзи-амонатӣ бахшида шудааст. 

Калидвожаҳо: суѓурта, саҳомӣ, асъор, қарзӣ ва бозор, нақш, 

хусусияти сегментҳо ва саҳмгузорӣ ба рушди иқтисодӣ. 
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As you know, the segments of the financial market of Tajikistan are di-

vided into: insurance, stock, currency and credit-deposit market. In the first part 

of this article, these segments of the financial market of Tajikistan are consid-

ered, which describes the role and specificity of segments in the economic 

growth of the country. It should be noted that the focus of the article is aimed to  

the last listed segment, i.e. credit and deposit market. 
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role, specificity of segments and contribution to economic growth. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
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В статье рассмотрены некоторые теоретические аспекты наибо-

лее известных подходов к изучению экономического развития в различных 

экономических школах, рассматривающих инструменты и стратегии для 

достижения поставленных целей и роли инвестиций в них. В работе про-

веден анализ эволюции развития подходов к анализу и отмечен вклад каж-

дого из подходов в развитии последующих моделей анализа экономическо-

го роста, а также выявленные недостатки, которые стали причиной от-

каза от модели в соответствующем периоде развития экономической 

науки, - от классической теории до современной теории.  

В данной работе приведен сравнительный анализ от ранних подхо-

дов до современных моделей экономического роста, способных принять во 

внимание несколько взаимосвязанных макроэкономических процессов и 

сбоев рынка. Также отмечены современные тенденции международного 

характера, роли глобализации и ООН в контексте обеспечения каче-

ственного международного экономического развития посредством скоор-

динированной поддержки развитых стран, развивающимся посредством 

направления инвестиционных потоков в рамках целей развития тысяче-

летия(ЦРТ) и целей устойчивого развития (ЦУР), для обеспечения воз-

можности гармонизированного экономического роста между данными 

категориями стран в условиях глобализации и растущей взаимозависимо-

сти на международном уровне. Приведена конструктивная критика рас-

смотренных концепций экономического роста, отмечены в экономической 

литературе. Представлены общие предложения рекомендательного ха-

рактера, сформированные автором на основе изученных материалов из 

отечественной и зарубежной литературы с учетом особенностей нацио-

нальной экономики (малая открытая экономика).  

Ключевые слова: экономическое развитие, концепции обеспечения 

роста экономики, классическая теория, моделирование, экономические 

mailto:farkhodshodiev@gmail.com


_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

99 

 

школы, инвестиции, современные модели роста, сбои рынка, цели разви-

тия тысячелетия, цели устойчивого развития ООН. 

 

 Изучение вопроса обеспечения экономического роста представляет 

собой важное направление исследований различных экономических школ 

и включает в себя анализ многих макроэкономических процессов, что в 

результате привело к появлению различных теоретических выкладок, 

обоснований и утверждений. В рамках данной работы нами рассмотрены 

наиболее известные теории экономического роста и место инвестиций в 

данном процессе. Для понимания процесса развития теоретической интер-

претации данного процесса необходимо рассмотреть понимание ранних 

школ относительности сущности экономического роста, затем рассмотреть 

эволюцию теоретического обоснования экономического роста, что позво-

лит расширить понимание и важность введенных изменений в современ-

ных моделях. 

 Работы Адама Смита и Карла Маркса заслуживают наибольшего 

внимания в вопросе теоретического трактования процесса экономического 

роста, не смотря на наличие противоречий в их взглядах в порядке функ-

ционирования народного хозяйства. Концепция Адама Смита гласила, что 

специализация и рыночный обмен товарами и услугами является наиболее 

эффективным механизмом увеличения богатства нации, а разделение тру-

да в процессе воспроизводства ведет к более эффективному распределе-

нию ресурсов и росту производительности. Согласно его учениям, вмеша-

тельство государства в экономические процессы является неэффективным, 

и в данном контексте при условии свободной конкуренции важная роль 

отводится «невидимой руке» в вопросе направления интересов частных 

инвесторов в сторону повышения национального выпуска, что в конечном 

итоге содействует и общественным интересам. В отличие от Адама Смита, 

учения Карла Маркса гласят о неэффективности построения хозяйствен-

ной системы на основе частной собственности ввиду того, что богатства 

капиталистов исходят из добавленной стоимости, созданных рабочими. В 

данном контексте автор видит причинно-следственную связь между част-

ной собственностью и свободным рынком, из чего исходит отмена частной 

собственности и плановый характер экономики, управляемой государ-

ством, которая способна служить интересам общества более эффективным 

способом. Однако, сегодня очевидно, что капитализм оказался более жиз-

неспособной, и дальнейшие теоретические концепции экономического ро-

ста построены именно на его основе. 
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Первые модели экономического роста были сформулированы в 50-

60 гг. XX века, среди которых выделяются модель Харрода-Домара и мо-

дель стадий экономического роста У. Ростоу, в центре внимания которых 

находилась взаимосвязь между инвестициями и ростом темпов ВВП. Мо-

дель У. Ростоу гласит о том, что процесс развития требует прохождения 

соответствующих 5 стадий от «традиционного общества» до «эпохи высо-

кого массового потребления». Однако ключевая роль отведена третьей 

стадии («взлет»), где необходимо обеспечить увеличение роста инвести-

ций для стимулирования экономического роста на душу населения. Клю-

чевую роль инвестициям в обеспечении экономического роста и отводи-

лась в рамках модели Харрода-Домара. 

Однако недостаток данных моделей заключается в том, что это не 

единственное условие для обеспечения экономического роста. К тому же, 

нельзя для любой страны применить упрощенные предположения данных 

моделей с одинаковой производственной функцией [1, 115-117].В действи-

тельности страны сталкиваются с неодинаковыми условиями и проходят 

различные этапы развития[2, 14-17]. Сегодня в научной литературе суще-

ствует множество работ, свидетельствующих о том, что некоторые страны 

могут в своем процессе развития миновать некоторые стадии развития, ли-

бо же застрять в определенном этапе, либо же в силу некоторых факторов 

вернуться на уже пройденный этап развития. 

Последующие модели экономического роста, появившиеся в 60-70 

гг. связывали экономический рост с происходящими структурными изме-

нениями в распределении трудовых ресурсов и перемещении его от сель-

скохозяйственного сектора к промышленному. К подобным моделям отно-

сится и модель двухсекторной экономики У. Льиса, согласно которой эко-

номический рост будет обеспечиваться потоками инвестиций в современ-

ный сектор за счет формируемой прибыли ввиду превышения доходов со-

временного сектора над зарплатами [3, 14]. Однако, в отличие от преды-

дущих моделей данная модель справедлива при определенных допущени-

ях, среди которых особенно выделяется избыточность рабочей силы в тра-

диционном секторе, что формирует условия для установления заработной 

платы на уровне среднего институционального продукта труда и абсолют-

но эластичного предложения труда. Таким образом перераспределение 

трудовых ресурсов из традиционного сектора в пользу современного сек-

тора за счет возрастающих инвестиций в данном секторе позволяют и рас-

ширить производство, и произвести регулирование баланса между секто-

рами в процессе модернизации экономики. Недостаток данной модели за-
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ключался в неверном допущении о рынке труда и полном реинвестирова-

нии извлекаемой прибыли в современный сектор экономики. [4, 83-88] 

Несостоятельность концепций экономистов, основанных на упро-

щенной кейнсианской концепции, сопровождаемые нефтяным кризисом 70 

гг., привели к тому, что политики начали больше склоняться к концепциям 

экономистов неоклассической школы, что было названо неоклассической 

революцией. Экономисты данного направления подчеркивали в своих ра-

ботах высокий уровень вмешательства государства в экономику, начиная 

от неэффективного распределения ресурсов до коррупции, что в результа-

те приводит к неэффективной деятельности частного сектора. Представи-

тели данного направления экономической школы больше склонялись к 

необходимости обеспечения условий открытой экономики. В качестве мо-

дели для описания макроэкономических процессов предлагалось объеди-

нить модели Харрода-Домара и Солоу. Подобное объединение позволит 

расширить модель Харрода-Домара за счет введения следующих факторов 

роста экономики: роста капитала за счет сбережений и инвестиций, техно-

логическое улучшение производства и роста выпуска за счет роста трудо-

вых ресурсов и качества его образования. В условиях открытой экономики 

развивающиеся страны имеют возможность привлекать больше инвести-

ций как внутренних, так и внешних, тем самым увеличивая темпы накоп-

ления капитала и отдачи от инвестиций.  

Вместе с этим, в экономической науке оспаривалось ключевое зна-

чение в процессе обеспечения экономического роста капитала и инвести-

ций в пользу использования знаний в процессе воспроизводства, так как 

более высокая норма прибыли по модели Солоу связана с более низким 

уровнем инвестиций в человеческий капитал и т.д. [5, 330-332; 6, 1024; 7, 

35]. Инвестиции в области знаний могут привести к постоянному росту, 

так как потенциал такого фактора как знания в отличие от других факторов 

могут привести к росту безгранично и без повторного инвестирования. Со-

ответственно, новая модель роста отводит ключевую роль государствен-

ной политике в направлении дополнительных инвестиций в формировании 

человеческого капитала, и в привлечении иностранных инвестиций в 

наукоемкие отрасли народного хозяйства [8, 39]. Подобная интерпретация 

макроэкономических процессов в некотором роде объясняет расхождение 

темпов экономического роста в различных экономиках, но не учитывает 

роль социальной ситуации и институциональной структуры, в связи с 

ограничениями в формировании начальных предположений. Модель не 

учитывает влияния различных факторов, начиная от критического измене-

ния рабочей силы и капитала как следствия структурных изменений в эко-
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номике до инфраструктурных и институциональных ограничений в разви-

вающихся странах, которые оказывают важное влияние на обеспечение 

совокупных темпов роста экономики. 

В начале 90 гг. в центре внимания научных трудов экономистов 

начала выделяться тема о невозможности достижения оптимального рас-

пределения ресурсов с помощью рыночных способов, что связано с тем, 

что инвесторы на рынке не в состоянии скоординировать свою инвестици-

онную деятельность таким образом, чтобы каждый смог извлечь опти-

мальную выгоду, а ресурсы эффективно были использованы. [9, 442-450]. 

В  экономической литературе данное явление получило название концеп-

цией «провалов в координации» (coordinationfailure). Она зародилась еще в 

50-х гг., хотя и широкое распространение данная концепция получила 

только в 90-х гг. [10, 208-209]. В  данной концепции отводилась важная 

роль для государства в обеспечении значительных объемов инвестицион-

ных вливаний в экономику, которые послужат импульсом для дополни-

тельных инвестиционных потоков со стороны других агентов. Однако вме-

сте с значительными экономическими проблемами, возникшими в слабо-

развитых странах с плановой экономикой, концепция показала практиче-

скую неэффективность. Тем не менее, современные модели из данной кон-

цепции позаимствовали идею о том, что необходимо рассматривать эко-

номику как экосистему, где макроэкономические условия, нормативно-

правовая среда и поведение одного агента оказывают влияние на поведе-

ние другого. Теория «провалов в координации» предполагает участие гос-

ударства для обеспечения механизмов предотвращения проблем провалов 

рынка (marketfailure).  

В качестве создания импульса со стороны государственного сектора 

предлагается использовать стратегию, предложенной ПРООН, «Цели раз-

вития тысячелетия» и «Цели устойчивого развития». Целью данных доку-

ментов является координация инвестиционных потоков из развитых стран 

в развивающиеся страны на решение приоритетных проблем как сокраще-

ние бедности, развитие человеческого капитала, защита окружающей сре-

ды и т.д.  Таким образом, очевидно, что данная концепция не укладывается 

в общепринятые понятия о рыночной экономике и чрезмерно усложнена в 

формировании различных сценариев. В данном случае чрезмерно высокая 

роль государства связана с риском того, что неэффективное распределение 

ресурсов административными методами может подтолкнуть экономику к 

более худшему равновесному положению в связи с отсутствием у государ-

ства эффективных механизмов координации для регулирования экономики 

от провалов рынка. 
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Анализ различных подходов к теоретическому обоснованию эконо-

мического роста позволяет утверждать, что процесс экономического роста 

представляет собой многомерный процесс, олицетворяющийся достижени-

ем ряда целевых показателей, что предполагает периодическую разработку 

стратегий. Однако не смотря на частичную схожесть сопровождаемых 

макроэкономических процессов в ходе экономического развития, не при-

ходится говорить о едином пути и схеме экономического развития для 

всех стран, в особенности развитых и развивающихся стран. Моделирова-

ние долгосрочного экономического развития предполагает систематиче-

ское дополнение моделей и координации экономической политики для 

учета возникающих новых факторов и тенденций. 

Обзор подходов к анализу и моделированию экономического роста 

свидетельствует о значительных изменениях и развитии подходов. Учения 

представителей классической школы сходятся к однофакторной модели 

роста, тогда как в последствии, как история показала, комплексный подход 

является более эффективным и требует анализа ряда факторов. В связи с 

этим, необходимо еще раз подчеркнуть важность, но недостаточность 

формирования капитала для обеспечения экономического роста. Позже 

появившиеся модели, связывающие экономический рост со структурными 

измениями трудовых ресурсов в пользу промышленного сектора, также не 

смогли доказать свою состоятельность ввиду игнорирования сельскохо-

зяйственного сектора. Переход от протекционистской модели к принципам 

свободного рынка, приватизации и увеличению экспорта, предложенная 

представителями неоклассической школы, оказались эффективными и, в 

большей степени, использованными. Тем не менее, необходимо подчерк-

нуть, что современные модели рассматривают рынок и государственные 

механизмы воздействия как дополняющие друг друга компоненты, так как 

без определенного государственного вмешательства невозможно достиже-

ние целевых индикаторов при наличии выше обозначенных провалов рын-

ка. 

Важно отметить, что с развитием подходов к изучению экономиче-

ского роста, изменилось и понимание к его источникам. Так, если ранние 

концепции сосредотачивали свое внимание, прежде всего, на ограничен-

ном физическом капитале или трудовых ресурсах, то и полагались, что 

рост инвестиций в выявленные факторы способен обеспечить экономиче-

ское развитие. Важно понимать, что распределение капитала в экономике 

может иметь несколько моделей и вариантов взаимосвязанных производ-

ственных процессов. Отличительное преимущество современных моделей 

состоит в том, что в них осуществлена попытка прогнозирования сразу не-
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скольких макроэкономических процессов, происходящих одновременно, 

имеющих следственно-причинную связь. В данном контексте необходимо 

подчеркнуть важность корректировки общей модели к специфике каждой 

экономической системы для каждой страны, в особенности, при заимство-

вании модели от страны с развитой экономикой для развивающейся стра-

ны.  
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Дар мақола баъзе ҷанбаҳои назариявии равишҳои нисбатан 

маълуми омӯзиши рушди иқтисодӣ дар мактабҳои гуногуни иқтисодӣ, 

воситаҳо ва стратегияи дастрасӣ ба ҳадафҳои гузошташуда ва нақши 

сармоягузорӣ дар онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф 

таҳаввулоти рушди равишҳоро таҳлил карда, саҳми ҳар як аз ин 

равишҳоро дар инкишофи моделҳои минбаъдаи таҳлили рушди иқтисодӣ 

нишон додааст. Ҳамчунин нуқсонҳое ошкор карда шудаанд, ки сабаби 

даст кашидан аз модел дар марҳалаи дахлдори рушди илми иқтисод, -  аз 

назарияи классикӣ то назарияи муосир, - мегарданд. Таҳлили муқоисавӣ аз 

равишҳои қадим то моделҳои муосири рушди иқтисодӣ, низ анҷом 

гирифтаст.   

Ҳамчунин тамоюлоти муосири дорои ҷанбаи байналмилалӣ, нақши 

ҷаҳонишавӣ ва СММ дар таъмини рушди босифати иқтисоди 

байналмилалӣ тавассути дастгирии  кишварҳои пешрафта аз 

мамлакатҳои рушдёбанда ба воситаи равона кардани сармоягузорӣ дар 

доираи Ҳадафҳои рушди ҳазорсола ва Ҳадафҳои рушди устувор ҷиҳати 

таъмини имкониятҳои рушди иқтисодиии бонизом байни ин категорияи 

кишварҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ ва ҳамалоқамандии рӯзафзун дар 

сатҳи байналмилалӣ таҳлилу арзёбӣ шудааст. Танқиди созандаи 

консепсияҳои баррасишавандаи рушди иқтисодии зикрёфта дар адабиёти 

иқтисодӣ оварда шудааст. Муаллиф пешниҳодҳои умумии дорои ҷанбаи 

тавсиявӣ, ки ба асоси маводи омӯхташуда аз адабиёти ватанӣ ва хориҷӣ 

бо назардошти хусусиятҳои иқтисоди миллӣ (иқтисоди хурди боз) таҳия 

гардидаанд, ба миён гузоштааст.     

Калидвожаҳо: рушди иқтисодӣ, консепсияи таъмини рушди 

иқтисод, назарияи классикӣ, намунасозӣ, мактабҳои иқтисодӣ, 

сармоягузорӣ, намунаи муосири рушд, нуқси бозор, Ҳадафҳои  рушди 

ҳазорсола, Ҳадафҳои рушди устувори СММ. 
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The article describes some theoretical aspects of the most well-known ap-

proaches to the study of economic development, considering tools and strategies 

for achieving the goals and the role of investment in them. The paper discusses 

some theoretical aspects of the most well-known approaches to the study of eco-

nomic development in various economic schools, considering tools and strate-

gies for achieving the goals and the role of investment in them. The work ana-

lyzes the evolution of the development of approaches to analysis and notes the 

contribution of each of the approaches to the development of subsequent models 

of economic growth analysis, as well as the identified shortcomings that led to 

the rejection of the model in the corresponding period of economic science de-

velopment, from the classical theory to modern theory. This paper presents a 

comparative analysis from early approaches to modern economic growth mod-

els that can take into account several interrelated macroeconomic processes 

and market failures. Also, the current trends of the international nature, the role 

of globalization and the United Nations in the context of ensuring high-quality 

international economic development through coordinated support of developed 

countries to developing countries through investment flows within the frame-

work of the Millennium Development Goals (MDG) and sustainable develop-

ment goals (SDG) are noted to ensure harmonized economic growth between 

these categories of countries in the context of globalization and growing inter-

dependence at the international level. The constructive criticism of the consid-

ered concepts of economic growth, noted in the economic literature, is given. 

General proposals of a recommendatory nature, formed by the author on the 

basis of studied materials from domestic and foreign literature, taking into ac-

count the features of the national economy (as small open economy) are pre-

sented. 

Keywords: economic development, the concepts of economic growth, clas-

sical theory, modeling, economic schools, investment, modern growth models, 

market failures, the Millennium Development Goals, the goals of sustainable 

development of the United Nations. 
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В статье, изучены предпосылки и факторы развития институцио-

нальных основ валютных отношений в Республике Таджикистан. 

В частности, рассмотрены проблемы потенциальных ситуаций 

сдерживания развития валютных отношений в условиях переходного про-

цесса. Изучены проблемы и факторы, препятствующие и способствую-

щие развитию валютных отношений. Проанализирована эффективность 

использования прямых иностранных инвестиций в условиях рыночного ре-

формирования. 

Авторы, утверждают, что необходимо рассмотреть приоритет-

ные направления либерализации экономики, среди которых особое место 

занимает задача коренного пересмотра всей системы организации внеш-

неэкономической деятельности и задачу либерализации рынка валюты. В 

действующей сегодня системе внешней торговли доминируют методы 

административного регламентирования, нежели экономического, тариф-

ного регулирования. Реализация комплекса названных мер приведет к уси-

лению валютной политики и укреплению её экономического потенциала и 

созданию эффективно функционирующего экономического пространства 

региона как составной части хозяйственного комлекса страны.  
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Валютная политика в Республике Таджикистан по сравнению с дру-

гими направлениями реформ стала одним из главных предметов экономи-

ческих обсуждений.  

Большинство зарубежных экономистов считают, что дальнейшее 

сохранение валютных ограничений по текущим операциям платежного ба-

ланса связано с нарастанием системного риска дестабилизации финансово-

го и реального секторов экономики [1, c. 65].  

Однако мы считаем, что в развитии национального производства 

важную роль играют валютные ограничения. С одной стороны, их особен-

ность заключается в том, что при укреплении внутреннего производствен-

ного потенциала важно иметь в виду, что процесс либерализации валютно-

го рынка стабилизирует национальную валюту. А с другой стороны, Пра-

вительством страны реализуются последовательные и поэтапные про-

граммные стратегии, в соответствии с общей моделью реформирования 

социально-экономических отношений, в условиях переходной экономики. 

В послании Президента Республики Таджикистан, Основоположника Мира и Со-

гласия, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Маджлиси Оли Республи-

ки Таджикистан, утверждается, что «…. Национальному банку необходимо при-

нять конкретные меры в части проведения надлежащей денежно-кредитной ре-

формы, сохранения стабильности курса национальной валюты, уровня цен, дея-

тельности банков, контроля за соблюдением банковского законодательства и его 

совершенствования, снижения уровня рисков и внедрения корпоративных мето-

дов управления» [2, c. 9]. 

В то же время, реализация государственной валютной политики, 

безусловно, является важной составной частью общей концепции моне-

тарной политики, одним из ключевых направлений реформирования эко-

номики в условиях переходного периода. Она проводится в рамках обще-

государственной политики, и каждое государство имеет право самостоя-

тельно определять собственную модель экономического развития. Это 

приобретает особую значимость в условиях проведения глубоких систем-

ных преобразований, когда радикально меняется экономический уклад, 

ломаются старые институты и формируются новые, происходят карди-

нальные изменения в менталитете народа. 

В целом, собственный путь преобразований, не укладывающийся в 

традиционные рамки, при выходе из финансового кризиса вызывает, как 
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правило, неоднозначную реакцию экономистов и политиков. Традициона-

лизм не принимается в расчет, что экономические реформы в республике 

требуют творческого подхода к нетипичной для всего накопленного опыта 

рыночного капитализма и природе кризиса. В разбросе суждений встреча-

ются как доброжелательные, так и резко отрицательные мнения. И это яв-

ляется вполне нормальной реакцией на нетрадиционный подход к финан-

сово-экономическим реформам. 

В настоящее время валютный режим Республики Таджикистан ха-

рактеризуется множественностью обменных курсов и ограниченной кон-

вертируемостью сомони по текущим международным операциям. Так, в 

стране существует официальный, рыночный, региональный обменный 

курс, что вызывает сложность при концентрации национальной валюты к 

конвертируемой. 

Правительство и Национальный банк страны постепенно проводят 

мероприятия по либерализации внутреннего валютного рынка. В свете 

приоритетов по либерализации и углублению экономических реформ, 

приняты важные меры по либерализации внутреннего валютного рынка и 

внешнеторгового режима, направленные на дальнейшее укрепление пла-

тежного баланса, ускоренный рост внешнеторговых операций, активиза-

цию притока иностранных инвестиций. Однако этого недостаточно, так 

как трудности при приобретении иностранной валюты, в частности долла-

ра США, всё ещё существуют преграды и ограничения. Политика валют-

ного рационирования вкупе с мерами по регулированию импорта не была 

направлена на обеспечение условий для развития импортозамещающего 

производства. 

Рассмотрим основные причины использования в Республике Таджикистан 

практики рационирования валютных ресурсов. Содержование роста дефицита 

государственного бюджета. Роль государственного бюджета в процессе транс-

формацииот плановой экономики республики в рыночную, заключается в эффек-

тивном перераспределении финансовых ресурсов в направлении устойчивого и 

долгосрочного роста. Важную роль в этом контексте, играют Национальный банк 

Республики Таджикистан и Министерство финансов, которые за период 2005-

2015гг., выполняли не только посредством фискальной политики, но и финанси-

рования закупок иностранной валюты, на приоритетные государственные проек-

ты. При субсидируемом официальном курсе бюджетные расходы на обслужива-

ние государственного внешнего долга и финансируемый из бюджета импорт 

средств производства для потребительских товаров меньше, чем они были бы при 

более либеральном регулировании.То есть, государственный бюджет значительно 

сокращает расходы и дефицит, приобретая иностранную валюту по более благо-
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приятному биржевому (аукционному) курсу, нежели по рыночному курсу. 

Стимулирование развития импортозамещающих и экспортоориентиро-

ванных производств: 

На этапах дальнейшего развития рыночных отношений в Республике Та-

джикистан важной государственной задачей стала поддержка импортозамещаю-

щих и экспортоориентированных производств, что требовало значительного им-

порта оборудования и технологий. 

Импорт необходимых для развития промышленности республики техно-

логий и средств производства при существующей системе обходится дешевле, чем 

мог бы быть при более низком курсе национальной валюты. Отрасли импортоза-

мещения, такие как промышленность, электроника, производство пищевых про-

дуктов и прохладительных напитков, импортируют средства производства (в ос-

новном комплектующие изделия), приобретая валюту по субсидируемому обмен-

ному курсу НБ РТ, получали значительные выгоды по сравнению с другими ком-

паниями, импортировавшими товары по рыночному курсу. Кроме того, суще-

ствующая валютная система в совокупности с таможенными пошлинами на им-

порт почти полностью защищает импортозамещающие производства от междуна-

родной конкуренции. 

Поддержание потребления социально значимых продуктов и медикамен-

тов для населения республики: 

Некоторые потребительские товары первой необходимости, такие как му-

ка, растительное масло и сахар, а также важнейшие виды медикаментов и инъек-

ций импортируются по банковскому обменному курсу, что оказывает, субсиди-

рующий эффект на уровень внутренних цен по этим продуктам, делая цены ниже, 

чем они были бы при более либеральной валютной системе. Соответственно, 

население выигрывает от относительно низкого уровня цен на упомянутые товары 

в той степени, в которой он потребляет указанные товары [3, c. 76]. 

Следует отметить, что при множественном обменном курсе и спекулятив-

ном характере сферы торговли внутренние цены на эти субсидируемые товары 

стремятся к уровню, определяемому рыночным обменным курсом, что снижает 

социальный эффект валютного регулирования цен на социально значимые това-

ры. 

Приоритеты использования ограниченных валютных запасов: 

Валютный и внешнеторговый режим были направлены на обеспечение 

приоритетного и рационального использования ограниченных валютных ресурсов 

республики: валюта направлялась в первую очередь на так называемые приори-

тетные нужды - инвестиционные товары и товары первой необходимости. 

Направленное на создание базы долгосрочного экономического роста Рес-

публики Таджикистан целевое использование значительной части валютных ре-
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сурсов обусловило на первых этапах соответствующий режим валютного курса и 

конвертируемости. Безусловно, структурные потребности основных фондов эко-

номики в качественном технико-технологическом и структурном обновлении обу-

славливают избирательную по большому счету конвертацию [3, c. 83]. 

Но в процессе углубления экономических реформ важной задачей, акту-

альность которой становится все более острой, является последовательная либера-

лизация и развитие внебиржевого валютного рынка. Правительство и Националь-

ный банк постепенно проводили мероприятия по либерализации внутреннего ва-

лютного рынка. 

По нашему мнению, необходимо рассмотреть приоритетные направления 

либерализации экономики, среди которых особое место занимает задача коренно-

го пересмотра всей системы организации внешнеэкономической деятельности и 

задачу либерализации рынка валюты. В действующей сегодня системе внешней 

торговли доминируют методы административного регламентирования, нежели 

экономического, тарифного регулирования. Мы должны быстрей переходить на 

цивилизованные, принятые во всем мире, формы внешнеэкономической деятель-

ности. В основе задачи коренной реформы системы валютного регулирования ле-

жат возросшие негативные последствия валютных ограничений для экономики 

республики, приобретение ими все более системного xapaктepa воздействия на 

экономические реформы в других направлениях, а также ухудшение конъюнкту-

ры на мировых товарных и финансовых рынках. В этих условиях замедленное  

проведение программы, более глубоких реформ  сложившейся системы регулиро-

вания валютного рынка, может крайне негативно повлиять на развитие экономики 

и финансовой системы республики не только в краткосрочной, но и в среднесроч-

ной и долгосрочной перспективе. 

Рассмотрим основные факторы, которые обуславливают необходимость 

коренного реформирования валютного и внешнеторгового режимов.  

Завышение обменного курса доллара к сомони, ухудшающее внешнегодо-

вые  условия: 

Начиная со второй половины 2014г., когда официальный и рыночный кур-

сы были практически высоки, разница между ними стала увеличиваться. Центра-

лизованный режим конвертации и значительное отставание темпов девальвации 

обменного курса от темпов роста денежной массы М2 и инфляции обусловили 

расхождение официального и параллельного валютных рынков, что стало сказы-

ваться на некотором снижении конкурентоспособности товаров отечественных 

производителей. 

Сложившаяся тенденция в темпах роста обменного курса, денежной массы 

и инфляции в условиях переходной экономики вызвала адекватные процессы в 

динамике реального валютного курса сомони или, иначе, изменение внешнеторго-



 ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ____________________________ 

112 

 

вых условий, сдерживание конкурентоспособности товаров отечественных това-

ропроизводителей. Это говорит о том, что темпы месячного официального обмен-

ного курса сомони не перекрывали темпов роста инфляции. В результате темпы 

роста реального обменного курса были на протяжении всего периода 2015-2016гг. 

подавленными, т.е. происходил продолжительный процесс завышения реального 

рыночного курса над официальным обменным курсом. 

Динамика курса параллельного валютного рынка в заметной степени была 

более чувствительной к динамике инфляции. 

В настоящее время курс сомони на рынке несколько выше официального 

курса. Более низкий валютный курс сомони на рынке отражает стремление госу-

дарства через официальный курс эффективно решать задачи по импортозамеще-

нию, проведению глубоких структурных реформ в промышленности. 

В то же время, импортозамещающие отрасли находятся в заведомо более 

выгодных условиях. В совокупности с существующей торговой политикой более 

благоприятный для импорта завышенный курс сомони защищает импортозаме-

щающие предприятия от внешней конкуренции и ставит в неравные условия про-

изводителей-экспортеров и импортозамещающие производства. Международный 

опыт показывает, что крайне трудно следовать политике импортозамещения и 

экспортной ориентации одновременно. 

Задачи  обеспечения сблансированности внешней торговли: 

Снижение притока прямых иностранных инвестиций и иностранных кре-

дитов вследствие валютного режима и мировой кризис 2008-2009 гг. оказали 

сильное давление на экономику. 

Иностранные инвестиции в Республику Таджикистан можно разделить на 

две части: действующие проекты с иностранными инвестициями и будущий при 

ток  иностранных капиталов. Мировой финансово-экономический кризис 2008-

2009 гг. оказал негативное воздействие на действующие в республике проекты с 

иностранными инвестициями по двум причинам. Во-первых, иностранные инве-

стиции в республике составляют относительно малую часть по сравнению с дру-

гими источниками инвестиций. Во-вторых, большинство прямых инвестиций в 

стране произведено в форме машин и оборудования, а также размещено в отрас-

лях энергетики, а также, в обрабатывающей перерабатывающей промышленно-

сти. 

Неустойчивость конъюнктуры на мировых финансовых и товарных рын-

ках в процессе глобализации международных экономических связей может адек-

ватно оказывать долгосрочный эффект сдерживания иностранных инвестиций и 

займов в страну, обуславливать консервативную стратегию иностранного инве-

стирования в республику. Принимаемые активные и последовательные меры по 

дальнейшей либерализации валютного и внешнеторгового рынков будут способ-
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ствовать активизации процессов привлечения необходимых объемов иностранно-

го капитала, что в свою очередь будут влиять на ускорение темпов экономическо-

го роста в стране. 

Таким образом, реализуемые коренные, но последовательные и взвешеные 

реформы валютного и внешнеторгового режимов, призваны стимулировать при-

влечение прямых иностраннвх инвестиций и заимствований в республику для ши-

рокого и эффективного задействования природного и научно-производственного 

потенциала, тем самым повысить доверие иностранных инвесторов к республике.  

В целом,  необходимо устранение диспропорции в финансовых потоках 

между секторами экономики. Правительство в своих мерах по последовательной 

либерализации валютного рынка не должно исходить изсохранения валютных 

ограничений. Они могут способствовать формированию диспропорций в финан-

совых потоках между промышленностью и сельским хозяйством, экспортерами 

и импортерами, государством и частным сектором, бедными и богатыми слоями 

населения или перераспределению доходов между различными секторами эко-

номики республики. То есть, импортирующие секторы, имеющие доступ к рын-

ку иностранной валюты, будут получать выгоды, в то время как экспортирую-

щие секторы могут сталкиваться с определенными потерями. 
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Дар мақола заминаҳо ва омилҳои рушди асосҳои ниҳодии 

(институсионалии) робитаҳои асъорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 

таҳлилу тадқиқ  қарор гирифтааст. 

Аз ҷумла, проблемаҳои вобаста ба ҳолатҳои эҳтимолии боздоштани 

рушди робитаҳои асъорӣ дар марҳалаи гузариш баррасӣ шудааст.  

Проблемаҳо ва омилҳои монеарасон ва мусоидатрасон ба рушди 

муносибатҳои асъорӣ омӯхта шудааст. Самаранокии истифодаи 

сармоягузории мустақими хориҷӣ дар шароити бозори озод таҳлил 

шудааст. 

Муаллифон таъкид менамоянд, ки бояд самтҳои афзалиятноки 

озодгузории иқтисод баррасӣ карда шавад, ки дар байни онҳо вазифаи 

бознигарии тамоми  низоми фаъолияти иқтисоди хориҷӣ ва вазифаҳои 

озодгузории бозори асъор ҷойгоҳи махсусро ишғол мекунад. Дар низоми 

имрӯзаи фаъоли тиҷорати хориҷӣ методи танзими маъмурӣ нисбат ба 

усули танзими иқтисодии таруфаӣ бартарӣ дорад. Амалисозии маҷмӯи 

тадбирҳои номбаршуда боиси тақвияти сиёсати асъорӣ, таҳкими 

тавонмандии иқтисодии он ва эҷоди фазои самарабахши иқтисодии 

минтақа чун қисмати таркибии комплеки хоҷагидории кишвар мегардад.  
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In this article, the prerequisites and factors of the development of the in-

stitutional foundations of currency relations in the Republic of Tajikistan are 

studied. In particular, the authors consider the problems of potential situations 

of restraining the development of currency relations in the conditions of the 

transition process. The studied problems and factors that impede and contribute 

to the development of foreign exchange relations. Analysis of the effectiveness of 

the use of direct investment in the conditions of market reform. 

The authors argue that it is necessary to consider the priority directions 

of economic liberalization, among which a special place is occupied by the task 

of radical revision of the entire system of organization of foreign economic ac-

tivity and the task of liberalizing the currency market. The current system of for-

eign trade is dominated by methods of administrative regulation, rather than 

economic, tariff regulation. Realization of the set of the above measures will 

lead to strengthening of the monetary policy and strengthening of its economic 

potential and creation of an effectively functioning economic space of the region 

as an integral part of the country's economic complex. 

Keywords: currency ratio, foreign exchange policy, institutional aspects 

of development, economic liberalization, financial institutions, economic reform. 
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АРИПОВ ОРИФХОДЖА ХАБИБУЛЛОЕВИЧ,  

кандидат экономических наук, доцент Таджикского  

государственного  университета, права, бизнеса и политики,  
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Весьма важной задачей в условиях последствий кризиса и падения 

уровня жизни или, по крайней мере, при наличии низких темпов роста ре-

ального дохода населения Республики Таджикистан, является исследова-

ние покупательской способности населения хотя бы на основные продо-

вольственные товары, особенно социально значимые, такие как мясопро-

дукты, молочные продукты, масло растительное, сахар и кондитерские 

изделия. Решение этой задачи можно осуществить посредством имита-

ционного моделирования, которое позволяет на основе объемов потребле-

ния товаров за определенный ретроспективный период построить ими-

тационную модель, а затем на её базе произвести прогнозы потребления в 

рамках рассматриваемых товаров. В статье предлагается имитационное 

моделирование продовольственного рынка. Построена функция спроса на 

социально значимые товары. Определены коэффициенты эластичности. 

Решение этих задач дает возможность достижения стратегических це-

лей, способствующих повышению конкурентоспособности, а также 

устойчивому росту регионального продовольственного рынка. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, потребительский 

рынок, функция спроса, коэффициент эластичности, модель. 

 

Важнейшим элементом перспективного экономического анализа 

является проблемный подход. Под проблемой в научной литературе пони-

мается ситуация, отражающая различие между желаемым состоянием си-

стемы и достигнутым. Достигнутое состояние определяется функциони-
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рующей системой, существующей в настоящий момент,  желаемое же - 

перспективной системой. Проблема, таким образом, представляет собой 

разрыв между существующим и желаемым состояниями системы. Решени-

ем проблемы выступает заполнение промежутка между существующим и 

желаемым состояниями. Состояние системы, заполняющее разрыв, являет-

ся объектом преобразования, и называется решением проблемы. Проблемы 

обладают свойством проявления в симптомах. Постоянно повторяющиеся 

симптомы создают тенденцию. Определение проблемы обеспечивает 

идентификацию симптомов. Адекватная оценка значимости проблемы 

позволяет определить необходимость ее решения. 

Процедура выявления решения осуществляется в рамках выполнен-

ных операций идентификации условия, цели и возможностей для обеспе-

чения решения проблемы. Результат идентификации является описанием 

условия, цели и возможностей в рамках терминологии системных объектов 

и связей, или же структур и включенных в них элементов. В случае, когда 

структуры и параметры условия, цели и способности данной изучаемой 

проблемы известны, идентификация имеет характер описания количе-

ственных отношений, а проблема носит название количественной. Когда 

же структура и параметры условия, цели и способности обладают непол-

ной известностью, то идентификация носит качественный характер, а про-

блема определяется как  качественная. Качественный и количественный 

аспекты любого объекта неразрывны: нет качества, которое нельзя охарак-

теризовать количественно, не существует количества, которое невозможно 

присвоить какому-нибудь качеству.  

Методология системного анализа нацелена на решение крупномас-

штабных, сложных проблем. Решение подобных проблем, обладающих 

смешанным и неопределенным характером, более всего типично для 

настоящего времени. 

Проблема возникает в условиях постоянно изменяющихся обстоя-

тельств. Процесс выявления решения предполагает выделение, как мини-

мум, двух наиболее часто встречающихся ситуаций: проблема не подвер-

гается изменениям, но обстоятельства, при которых она возникла, могут 

отличаться; проблема изменилась, а обстоятельства остались прежними. 

Решение проблемы предполагает, как достигается желаемое состоя-

ние, цель, выход. Решение выражает отличие двух состояний - существу-

ющее и желаемое в системных терминах. 

Процесс обучения обеспечивает решение проблемы. Обучение вы-

ступает  познавательным действием. Познание представляет собой широ-

кий диапазон интеллектуальных актов, в качестве одного из которых вы-



 ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ____________________________ 

118 

 

ступает  выявление, распознавание настоящих и будущих образов. Распо-

знавание достигается посредством применения критерия к выходу. Позна-

ние представляет собой одну из важнейших функций, выполнение которой 

способствует переводу системы из достигнутого в желаемое состояние. 

Другие функции, которые реализуются при обучении: создание средств, 

обеспечивающих преобразование одного состояния системы в другое, а 

также формулирование идеи, указывающей как может быть достигнуто 

желаемое состояние, на базе изменений в существующих объектах, свой-

ствах и связях. 

В подавляющем большинстве случаев любая система обладает 

множеством вариантов своего развития. Однако в этом случае задача о вы-

боре решений представляется настолько сложной, что формулирование 

критерия, который обеспечивает сравнение всевозможных вариантов вли-

яния на систему, является в принципе неосуществимым. В этой связи вос-

требован неформальный, с непосредственным участием эксперта, анализ 

изучения отдельно каждого из вариантов подходящего решения. В таких 

случаях используют методы исследования, носящие название имитацион-

ных. 

Имитация предполагает изучение объекта исследования путем осу-

ществления экспериментов с применением на ЭВМ математических моде-

лей этих объектов. 

Заострим внимание на обстоятельстве, что основная идея имитаци-

онного исследования заключается в том, что в подобном исследовании 

осуществляются эксперименты, но исключительно не с объектом, а с его 

математической моделью. 

Имитационные эксперименты представляют собой изучение мате-

матических моделей, принимающих форму эксперимента и проводятся с 

применением вычислительных машин. Имитационные эксперименты дают 

возможность осуществлять анализ таких объектов, которые по разным 

причинам не поддаются исследованию другими способами. Дополнитель-

ной проблемой, наряду с натурными экспериментами, в этом случае вы-

ступает  предварительное формирование правдоподобной модели изучае-

мого объекта [1]. 

Имитационное моделирование включает несколько этапов. Первый 

этап любого исследования заключается в формулировке проблемы. В ими-

тационном исследовании этот этап обладает своими специфическими осо-

бенностями, связанными с тем обстоятельством, что прикладное имитаци-

онное исследование осуществляется с целью решения весьма трудоемких 

проблем, в связи с чем совместные действия математика с заказчиком об-
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ладают наиболее важным значением. Заказчик способен, в значительной 

мере, оказать помощь не только в формализации цели исследования, но 

особенно в оценке влияния различных факторов. 

Второй этап состоит в построении модели. В имитационном экспе-

рименте, помимо обычных для модельного исследования разработки моде-

ли и осуществлении оценки ее параметров, важное место занимает выбор 

языка программирования на ЭВМ, формирование специальных машинных 

средств, требуемых для осуществления имитационного исследования, а 

также процедура проверки модели. 

Третий этап имитационного моделирования заключается в осу-

ществлении самого эксперимента. На этом этапе проявляются вопросы, 

сопряженные с необходимым выбором способов внешнего влияния на мо-

дель (планирование эксперимента) с целью получения интересующих ис-

следователя результатов (анализ результатов эксперимента) с минималь-

ными затратами [4]. 

Как и всякое другое, имитационное исследование должно начинать-

ся с формулировки проблемы и заключаться в ясном и четком изложении 

целей эксперимента. В прикладном имитационном исследовании в каче-

стве цели эксперимента, как правило, выступает оценка определенных 

влияний на развитие изучаемой системы, иначе говоря, имитация призвана 

обеспечить правильное принятие решения по каждому конкретному во-

просу. Следует особо отметить, что решение принимает не математик, а 

определенный человек (или группа людей), которые имеют надлежащие 

полномочия, то есть Лицо, Принимающее Решение (ЛПР), или «заказчик», 

проблемы которого подвергаются анализу в эксперименте, и который об-

ладает средствами для проведения имитационного исследования. 

Прикладное имитационное исследование состоит в анализе системы 

с позиции интересов заказчика. В этой связи, формулировка проблемы 

осуществляется совместно математиком и заказчиком. Однако данное пра-

вило не следует понимать в том смысле, что первым этапом и завершается 

участие заказчика в имитационном исследовании. Все же, формулировка 

проблемы эксперимента является самым важным этапом участия заказчи-

ка, поскольку именно заказчик формирует цель исследования. Богатый 

практический опыт заказчика в формировании и принятии решений в рам-

ках подобных проблем (в случае, если такой имеется) обычно используют 

и при построении модели. Естественно, заказчик не участвует в построе-

нии математической модели, но это участие крайне необходимо в коррек-

тировке того, каковы необходимые важнейшие характеристики объекта, 

интересующие заказчика, побочные ограничения на реализацию объекта и 
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т. д. Этот предварительный шаг построения модели, как правило, носит 

название концептуализации модели и, вместе с тем, входит в этап форму-

лировки проблемы  [3]. 

По завершении подэтапа концептуализации осуществляется одна из 

основных частей формулировки проблемы - оценка проблемы с позиции 

реализации математических моделей, призванных для формализации объ-

ектов интересующего заказчика типа, другими словами, решение пробле-

мы, заключающейся в том, способны ли сформулированные задачи быть 

решены с применением прикладного имитационного исследования или все 

же следует дополнительно осуществить фундаментальные исследования 

(имитационные или нет - в данном случае не имеет значения). Следова-

тельно, на данном этапе прикладного имитационного исследования в про-

цессе тесного сотрудничества с заказчиком должны быть решены следую-

щие вопросы: 

- поставлена цель исследования; 

- проведено концептуальное описание модели; 

- определен вопрос о возможности и необходимости проведения при-

кладного имитационного исследования. 

Первый пункт программы первого этапа исследования предполагает 

точную формулировку и согласование с заказчиком списка вопросов, на 

которые призвано ответить имитационное исследование. При этом, весьма 

желательно, чтобы вопросы, содержащиеся в списке, были «однородны-

ми», и не предполагали построения качественно различных моделей. 

С формированием списка вопросов, решаемых моделью, органично 

связана проблема определения понятия объекта исследования. В первую 

очередь следует решить вопрос о масштабах задачи: о ее объеме, границах 

в пространстве, длительности моделируемого отрезка времени (долгосроч-

ные или краткосрочные эффекты интересуют исследователя) и т. д. 

После этого следует осуществить переход к следующему пункту 

этапа имитационного исследования, а именно: к этапу концептуализации 

модели. Концептуализация заключается, в конечном счете, в корректиров-

ке результатов предыдущего пункта - пока, естественно, на качественном 

уровне. На этом подэтапе исследования осуществляется выбор перемен-

ных и параметров модели, качественное описание их связи, предваритель-

ное оценивание требуемой исходной информации и обсуждение с заказчи-

ком возможности ее получения [2]. 

В процессе концептуализации модели, в период, когда дело касает-

ся лишь  качественного описания системы, часть переменных может быть 

пропущена и возникнуть вновь лишь позже, а именно - при построении 
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математической модели. Это, однако, ни в коей мере не относится к целе-

вым переменным, интересующим заказчика, а также к управляющим пе-

ременным, путем которых заказчик воздействует на изучаемый объект. На 

подэтапе концептуализации весьма важно, чтобы заказчик определил пре-

делы, в рамках которых можно менять управление. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что часть пере-

менных модели не поддается влиянию других переменных и при осу-

ществлении имитационного эксперимента задаются заранее. Такие пере-

менные носят название экзогенных (то есть имеющих происхождение 

извне). Однако, в отличие от них, переменные, определяемые в расчетах, 

называются эндогенными. К экзогенным переменным также относятся и 

такие, динамика которых прогнозируется независимо от модели. Их, как 

правило, называют сопутствующими переменными. 

Зачастую возникает вопрос о том, что необходимо делать, когда 

востребованную информацию получить невозможно? В таком случае мо-

гут возникнуть различного рода ситуации. 

В некоторых случаях возникает сомнение, что данная информация 

не оказывает влияния на результат исследования. В этом случае следует 

продолжить формирование модели, осуществляя переход к следующим 

этапам - построению математической модели и формированию программы 

для ЭВМ, с целью проверки гипотезы о несущественности информации. В 

большинстве случаев такая гипотеза зачастую оказывается ошибочной. 

Возникает необходимость возвращаться к уже осуществленной работе и 

переделывать ее. В частности, уместно попытаться добиться полноты ин-

формации посредством агрегирования или снижения меры детализации 

модели. Если же и это окажется напрасным, то следует осуществить реви-

зию списка вопросов, которые подвергаются  изучению в результате ими-

тационного эксперимента [5]. 

При осуществлении анализа возможностей формирования исходной 

информации с целью построения математической модели автономно мо-

жет решаться вопрос о необходимости осуществления прикладного имита-

ционного эксперимента, то есть проводится третий подэтап формирования  

исследуемой проблемы. Вполне возможно, что часть связей между пере-

менными модели еще не полностью изучена, согласно чему построить 

адекватную модель изучаемого объекта и осуществить имитационный экс-

перимент оказывается весьма затруднительным. Эта информация переда-

ется заказчику. Как уже отмечалось, в подобном случае зачастую уточня-

ется список вопросов, которые требуют ответа в результате имитационно-

го исследования. При осуществлении анализа производственно-
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экономических систем обычно в формировании экономико-

математических моделей уже существует арсенал соответствующих стан-

дартных моделей, которые либо сразу, либо после небольшой корректи-

ровки используются в исследовании. Таким образом, прикладной имита-

ционный анализ производственно-экономических систем, как правило, 

осуществим, необходимо лишь подобрать подходящий перечень моделей. 

Исходную количественную информацию также часто без особого труда 

удается добыть. Затем возможен переход к новому этапу прикладного 

имитационного исследования - к построению модели. 

Обратим внимание на  некоторые главные тонкости этапа формули-

ровки проблемы исследования: 

 этот этап итеративен, в нем необходимо периодически возвра-

щаться к уже выполненной работе и корректировать её; 

 первый этап имитационного эксперимента весьма полезен не 

только тем, что на его базе возможно осуществление следующего шага - 

построение математической модели: осуществление перечисленных дей-

ствий приводит к ясному пониманию задачи заказчиком, оно позволяет 

принести и необходимую практическую пользу, определив «узкие места» 

изучаемой системы и обеспечив их устранение в случае, когда изучаемая 

система уже в рабочем состоянии. 

Таким образом, применение имитационной модели берет начало 

еще до того, как осуществлены имитационные эксперименты. 

Следующий этап прикладного имитационного исследования пред-

полагает построение модели изучаемого объекта, выполненной в форме 

программы на ЭВМ и примененной для осуществления имитационного 

эксперимента. Этот этап зачастую называют этапом «реализации» модели. 

Он состоит из трёх под этап: 

- формирование математической модели изучаемого объекта на 

основе концептуальной модели; 

- написание программы для ЭВМ, базирующейся на математиче-

ской модели; 

- верификация реализованной на ЭВМ модели. 

Процесс формирования математической модели заключается в пе-

реходе от качественных зависимостей концептуальной модели к коррект-

ному описанию модели математической. 

Для осуществления имитационного моделирования потребитель-

ского рынка требуется экономико-математическая модель. В качестве та-

кой модели вполне может выступать функция покупательского спроса [6, 

7]. 
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Как известно, функция покупательского спроса является  вектор-

функцией типа y


= ),( dpf


. Компонентами ее выступают функции по-

купательского спроса на определенные товары, зависящие от цен на това-

ры и дохода. Действительно, спрос на какой-либо i-й товар обладает зави-

симостью не только от дохода и цены на этот товар, но и от вектора цен на 

весь изучаемый  перечень покупаемых товаров. Таким образом, функция 

покупательского спроса на i-й товар примет следующий формальный вид: 

iy = ),( dpfi


. 

Основным условием для построения функции покупательского 

спроса выступает  ее однородность нулевой степени в зависимости от цен 

на все товары и дохода, то есть 

),(),( dpfkdpkf ii


 . 

Действительно, можно утверждать, что пропорциональное измене-

ние цен и дохода не оказывает  влияния на спрос, так как покупательная 

способность (реальный доход) и соотношение цен не претерпевают изме-

нений, меняется лишь только масштаб цен. 

Функции покупательского спроса индуцируют зависимости, доста-

точно легко обнаруживающиеся и проверяющиеся эмпирически. В связи с 

этим, функции покупательского спроса, достаточно легко проверяемые на 

основе статистических данных, обеспечивают выбор вида функции и ее 

параметров.  

В качестве функции покупательского спроса можно предложить 

степенную. Опыт построения частных функций спроса показывает, что 

данная зависимость более адекватно описывает процесс потребления. 

121 ...21
 nn dppapy ni


, 

где  уi – спрос на i- товар; 

pi – цена на i- товар; 

d – среднедушевой доход покупателя. 

Основными показателями при изучении покупательского спроса яв-

ляются коэффициенты эластичности зависимости спроса от цен и дохода. 

Сформулируем определения и приведем формулы расчета этих коэффици-

ентов. 

Величина 
d

y

d

y ii
i :




  называется коэффициентом эластичности 

зависимости спроса от дохода и показывает, на какое количество процен-

тов изменится спрос на i- товар при росте дохода покупателя на 1%. 
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Выведем подробную формулу данного показателя, используя эту 

зависимость: 
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Итак 1 n
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i  . 

Величина 

i

i

i

ip
ii

p

y

p

y
:




  называется прямым коэффициентом эла-

стичности зависимости спроса от цены и показывает, на какое количество 

процентов изменится спрос на i - товар при росте цены на этот же товар на 

1%. 

Выведем формулу данного показателя: 
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Итак i
p
ii   . 

Величина 

j

i

j

ip
ij

p

y

p

y
:




  называется перекрестным коэффициен-

том эластичности зависимости спроса от цены и показывает, на какое ко-

личество процентов изменится спрос на i - товар при росте цены на j - то-

вар на 1%. 
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Выведем подробную формулу для данного показателя: 
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Итак j
p
ij   . 

На базе статистической информации нами осуществлены выводы 

функций покупательского спроса на наиболее социально значимые товары. 

Опуская сами выведенные функции покупательского спроса, представим 

коэффициенты эластичности в табличном виде (табл. 1). Приведенные в 

таблице коэффициенты эластичности относятся к следующим товарам: 

1. Мясопродукты  

2. Хлебопродукты  

3. Молочные продукты  

4. Масло растительное  

5. Сахар и кондитерские изделия 

 

Таблица 1 

Коэффициенты эластичности спроса на товары от цен и дохода в 

Республике Таджикистан в 2016 г. на исследуемом сегменте продо-

вольственного рынка 

i 
j 1 2 3 4 5 

d
i

 

1 0,433 0,754 0,374 0,613 0,391 0,403 

2 0,282 0,499 0,243 0,403 0,255 -0,138 

3 0,118 0,354 0,214 0,351 0,186 0,236 

4 0,214 0,147 0,322 0,268 0,156 0,321 

5 0,352 0,206 0,184 0,302 0,243 0,186 
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Используя эти коэффициенты эластичности, можно осуществить 

прогноз спроса на товары при ожидаемом изменении цен и дохода. При 

этом коэффициенты эластичности отражают ожидаемый прирост спроса на 

товары при увеличении цен и дохода на определенное число процентов. 

Сами же объемы спроса на товары рассчитываются по следующим форму-

лам, представляющим собой функции спроса на рассматриваемые товары. 

 

403,0391,0
5

613,0
4

374,0
3

754,0
2

433,0
11 436,0 dpppppy   

138,0255,0
5

403,0
4

243,0
3

499,0
2

282,0
12 541,2  dpppppy  

236,0186,0
5

351,0
4

214,0
3

354,0
2

118,0
13 276,1 dpppppy   

321,0156,0
5

268,0
4

322,0
3

147,0
2

214,0
14 572,3 dpppppy   

186,0243,0
5

302,0
4

184,0
3

206,0
2

352,0
15 638,1 dpppppy   

 

Таким образом, имитационное моделирование продовольственного 

рынка позволяет рассчитать спрос на товары в зависимости от ожидаемого 

дохода и цен на товары. При этом, спрогнозированный спрос дает возмож-

ность так организовать процесс торговой сети, чтобы максимально удовле-

творить потребности покупателей и быть готовыми к изменению конъ-

юнктуры рынка. Все это, непосредственно, послужит обеспечению дости-

жения стратегических целей, а также неизбежно будет способствовать по-

вышению, как конкурентных преимуществ, так и уровня конкурентоспо-

собности, а в результате – послужит устойчивому экономическому росту 

торговой сети, являющейся сегментом регионального продовольственного 

рынка. 
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лоти гўштї, маҳсулоти ширї, равғани растанї, шакар ва қаннодї, дар 

шароити таъсири буҳрон ва пастшавии сатҳи зиндагї, ё ҳадди аққал, дар 

сурати мавҷуд будани суръати пасти афзоиши даромади воқеии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи хеле муҳим мебошад. Мушкилоти мазкурро 

бо роҳи тарҳсозии тақлидї  ҳал кардан мумкин аст, ки он барои дар асоси 

ҳаҷми истеъмоли мол дар давраи ретроспективї сохтани тарҳи тақлидї, 

ва сипас дар пойгоҳи он пешгўиҳои истеъмол дар доираи молҳои барраси-

шаванда, имкон фароҳам меорад. Дар мақолаи мазкур тарҳсозии тақли-

дии бозори истеъмолї пешниҳод шудааст. Вазифаи талабот барои 

молҳои аз ҷиҳати иҷтимої муҳим кор карда шуда, ва коэффисиентҳои 

чандирӣ муайян карда шудаанд. Ҳалли масъалаҳои мазкур барои ноил 

гаштан ба ҳадафҳои стратегї имкониёт медиҳад, ва ба таъмини 

рақобатпазирї, инчунин рушди устувори бозори истеъмолии  минтақавӣ 

мусоидат менамоянд. 

 Калидвожаҳо: Тарҳсозии тақлидӣ, бозори истеъмолӣ, вазифаҳои 

талабот, коэффисиенти чандирӣ, тамсила. 

mailto:shoaziz2007@mail.ru
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 A very important task in the context of the effects of the crisis and falling 

living standards, or at least in the presence of low growth rates of real income 

of the population of the Republic of Tajikistan, is the study of the purchasing 

power of the population at least for basic foodstuffs, especially socially signifi-

cant, such as meat products, dairy products , vegetable oil, sugar and confec-

tionery. The solution of this problem can be carried out by means of simulation 

modeling, which makes it possible to build a simulation model based on the vol-

ume of consumption of goods for a certain retrospective period, and then on its 

basis to make forecasts of consumption within the considered goods. The article 

proposes a simulation of the food market. Built demand function for socially 

significant goods. The elasticity coefficients are determined. Solving these prob-

lems makes it possible to achieve strategic goals that promote competitiveness, 

as well as sustainable growth of the regional food market. 

 Keywords: simulation modeling, consumer market, demand function, 

elasticity coefficient, model. 
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Статья посвящена анализу туризма как фактора «мягкой силы» 

Республики Таджикистан на современном этапе. Автор утверждает, 

что развитие туристической отрасли важно не только с точки зрения 

социально-экономического процветания Таджикистана, но и в контексте 

повышения узнаваемости страны на международной арене, формирова-

ния ее «мягкой силы». На основе анализа различных профильных междуна-

родных рейтингов и статистических данных в статье анализируется ту-

ристическая аттрактивность Таджикистана и возможности превраще-

ния данного ресурса в прикладной инструмент внешней политики та-

джикского государства. 

Ключевые слова: «мягкая сила», туризм, Таджикистан, мировая 

политика, имидж государства, публичная дипломатия. 

 

В современном мире высоких инфокоммуникационных технологий 

наблюдается серьёзная конкуренция между государствами за повышение 

своей привлекательности на международной арене. Привлекательность в 

данном контексте соотносится не только с экономическими мотивами, но и 

имеет выраженные цели политического характера. Государства стремятся 

к диверсификации форматов трансграничных коммуникаций, активизируя 

деятельность по повышению аттрактивности своей внешней политики в 

глазах зарубежной общественности, улучшению своего международного 

имиджа и, в конечном итоге, к достижению желаемого внешнеполитиче-

ского поведения целевых акторов. На фоне таких тенденций вырисовыва-

ется картина, которую можно описать мнением признанного специалиста в 

сфере государственного брендинга Саймона Анхольта. По его мнению, 

глобализация превращает мир в гигантский торговый центр, где государ-

ства являются продуктами на полках, которые «неистово борются за вни-

мание проходящих мимо покупателей» [1, C.234]. 

mailto:mr.bahriev29@gmail.com
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Такая конкуренция за привлекательность в настоящей статье рас-

сматривается в рамках неолиберальной концепции «мягкой силы». Автор 

применяет данную концепцию в симплифицированном варианте, необхо-

димом для выявления потенциала туризма не только в качестве фактора 

социально-экономического развития Таджикистана, но и как перспектив-

ного ресурса достижения внешнеполитических целей республики. Следует 

сразу отметить, что если в экономическом измерении результаты конку-

ренции за внимание целевой аудитории можно оценивать на основе ро-

ста/снижения популярности конкретной туристической дестинации, то в 

политическом смысле результат соперничества за «умы и сердца» может 

проявляться скорее в стратегической, долгосрочной перспективе. 

 

О концепции «мягкой силы» 

Концепция «мягкой силы», предложенная в начале 90-х годов аме-

риканским политологом Дж. Наем, в современной политологической науке 

весьма популярна. За  более двадцатилетний период своего использования 

в исследовательском дискурсе она претерпела содержательное 

расширение, а особенности ее понимания и прикладного проявления регу-

лярно вызывают дискуссии. Сам Дж. Най понимает «мягкую силу» как 

способность убедить других хотеть того же, чего хочешь ты, то есть спо-

собность сформировать предпочтения других своей привлекательностью, 

своим примером. «Мягкую силу» государства формируют привлекатель-

ность его культуры, аттрактивность политических ценностей, демонстра-

ция реальной приверженности этим ценностям и успешные внешнеполи-

тические действия на международной арене [2]. Такое достаточно четкое 

определение границ «мягкой силы», однако, не останавливает исследова-

телей в выдвижении собственных идей и уточнений касательно 

рассматриваемой концепции. В российском и ориентированном на него 

политологическом дискурсе постсоветских государств встречаются самые 

разные определения «мягкой силы»: от понимания ее как ресурса внешней 

политикии опирающегося на использовании нематериальных ресурсов 

типа власти до процесса трансляции гуманитарных ресурсов страны и 

впечатления, мотивирующего действие и побуждающего к действию [3]. 

Несмотря на такое многообразие подходов к определению 

концепции, следует признать, что привлекательность или «мягкая сила» - 

это лишь некий «потенциал, который может быть использован, а может 

оставаться только в качестве потенциала»[4]. Наличие привлекательности 

чего-либо нужно ещё раскрыть и показать другой стороне. Необходимо 

отметить, что в отличие от «жесткой силы», которая обычно вызывает 
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нужный результат (желательное поведение) прямо, «мягкая сила» действу-

ет опосредованно, выступая побуждением того или иного поведения. Со-

ответственно, результат применения/действия «мягкой силы» следует рас-

сматривать по линии «результат как восприятие (отношение) и результат 

как поведение (действие), обусловленное соответствующим отношени-

ем»[5]. Другими словами, практическое воплощение «мягкой силы» госу-

дарства начинается от изменения восприятия (отношения) и заканчивается 

(в идеале) положительными переменами в поведении объекта «мягкой си-

лы». 

Таким образом, представляется логичным, что все государства на 

современном этапе,так или иначе, заинтересованы в прикладном примене-

нии феномена «мягкой силы» с опорой на свои сильные стороны нацио-

нального мягкосилового потенциала. В условиях снижения роли «жесткой 

силы» (хотя она по-прежнему остается значимой), наблюдается тренд, свя-

занный со стремлением государств стать сверхдержавой в области «мягкой 

силы» (softpowersuperpower). Если для ведущих мировых держав в этой 

области задачей является оптимизация механизмов «мягкой силы» и ее 

приумножение, то для новичков все начинается с оценки их существующе-

го потенциала в этой области и выявления наиболее эффективных спосо-

бов его прикладного применения.  

К новичкам-акторам в сфере «мягкой силы» можно отнести и Та-

джикистан, который в сознании большинства иностранцев – как из близ-

ких, так и дальних стран – ассоциируется с бедной страной, оправляющей-

ся от разрушительных последствий гражданской войны; с государством, 

которое зависит от денежных переводов своих трудовых мигрантов. Наря-

ду с этим, различные международные правозащитные организации часто 

критикуют Таджикистан за проблемы с функционированием институтов 

демократии и свободой СМИ. Картину дополняют географическое 

соседство с нестабильным десятилетиями Афганистаном и «репутация» 

транзитной страны для афганских опиатов. Примерно так вырисовывается 

образ страны в информационном поле, формируя значительный 

зарубежный дискурс о ней, что логично влияет на ее восприятие в 

международной среде. Однако не все элементы такой картины имеют 

отношение к действительсности. Часто подобный образ Таджикистана и 

его властей формируется на основе тенденциозных, предвзятых и 

политизированных оценок; образ Таджикистана и таджиков сильно 

занижается со стороны заинтересованных групп СМИ[6]. 
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В контексте нашей темы возникает логичный вопрос, что же тогда с 

привлекательностью Таджикистана? За счет чего может формироваться 

потенциал его «мягкой силы»? 

Международные рейтинги «мягкой силы» (softpowerratings) при 

оценке государств опираются на широкий ряд параметров – от объема 

расходов на образование, статистики туристической отрасли и уровня 

грамотности населения до количества зарубежных представительств, числа 

подписчиков на страницы официальных лиц государств в социальных 

сетях и наличия на территории государства объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

Из всего многообразия критериев в контексте Таджикистана автор 

выдвигает на первый план туристический потенциал республики, который 

на данный момент представляются наиболее перспективным в 

определении потенциала ее «мягкой силы». Более того, в декабре 2017 го-

да в своем послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан Президент 

страны Эмомали Рахмон предложил объявить 2018 год «Годом развития 

туризма и народных ремесел».Это важное стратегическое решение Главы 

таджикского государства может способствовать не только развитию сферы 

туризма, достойному представлению туристических возможностей страны 

и национальной культуры на международной арене, привлечению 

инвестиций в туристическую инфраструктуру, но и укреплением «мягкой 

силы» республики.  

Туристическая аттрактивность как фактор «мягкой силы»  

Таджикистана 

Объясняя значимость туризма как стратегического внешнеполити-

ческого ресурса языком политической науки, можно вспомнить слова аме-

риканского специалиста в области международных отношений Дж. Розе-

нау. Он, указывая на множественность участников современной мировой 

политики, всю их совокупность сводил к символическим образам туриста 

и террориста. До него французский политолог Р.Арон всех акторов меж-

дународных отношений символически описывал фигурами дипломата и 

солдата [7]. Получается, туристы– это стратегический политический ре-

сурс, способный формировать международный имидж государств, которые 

они посещают, и потенциально оказать влияние на общественное мнение в 

отношении этих стран и их политики в своих обществах. 

Соответственно, в данной статье туристический потенциал и рас-

тущая аттрактивность Таджикистана в глазах зарубежных туристов инте-

ресует нас не в терминах экономической выгоды, а с точки зрения ресур-

сов «мягкой силы», то есть как стратегический имидж-образующий ресурс. 
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Принося миллионы в казну государства, иностранные туристы увозят впе-

чатления, от которых в современный век технологии и интернета зависит 

формирование образа страны и отношение к ней в тех обществах, откуда в 

эту страну приезжают туристы. Недаром гендиректор французского 

агентства по развитию туризма AtoutFrance Кристиан Мантеи называет 

туризм союзником политики, инструментом влияния, «мягкой силой» [8]. 

Историко-культурное наследие Таджикистана, которое все чаще 

привлекает иностранных туристов, можно смело считать одним из ключе-

вых компонентов потенциала его «мягкой силы». Президент Таджикистана 

Э.Рахмон называет землю предков таджиков вечным музеем истории. 

Действительно, на данный момент в республике зарегистрировано 1873  

историко-культурных  памятника, из них 324 исторических, 1264 

памятника древней старины, и 258 - архитектурные памятники [9]. Из 

этого числа 2 объекста - Саразм и Таджикский национальный парк 

(Памирские горы) - находятся в  списке объектов всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Еще 16 объектов на территории страны по состоянию на 2017 

год находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного 

наследия. 

Однако названный потенциал, если его рассматривать в контексте 

«мягкой силы», будет реализован только в случае становления объекта ин-

тереса иностранных туристов. Динамика роста числа последних, по до-

ступным  данным, в последние годы остается положительной. В 2015 году 

туристический прирост Таджикистана составил 94%; страну за год посети-

ли 414 тысяч туристов. Таджикистан признан Всемирной туристической 

организацией одним из самых быстрорастущих туристических направле-

ний (2-е место после Парагвая). Согласно докладу Всемирного 

экономического форума, в 2017 году республика заметно улучшила свою 

позицию, попав в тройку стран с самым значительным прогрессом (most-

improvedcountries) [10]. Правительство страны в Концепции развития ту-

ризма на 2009-2019 гг. ставит задачу – добиться ежегодного привлечения 

более 1 миллиона туристов в страну до 2020 года. Данная задача представ-

ляется вполне достижимой при условии инвестирования в туристическую 

инфраструктуру, активного использования медиа-ресурсов для междуна-

родного пиара и гармонизации правовых вопросов. 

Международные рейтинги, которые были упомянуты выше, высту-

пают неким эталоном при оценке «мягкой силы» государств; они обеспе-

чивают значимый профиль мягкосиловых индикаторов для комплексной 

эвальвации репутации и влияния государств. Автором выбраны 2 между-
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народных рейтинга для оценки туристической привлекательности в сово-

купном измерении «мягкой силы» Таджикистана: 

 «Индекс конкурентоспособности для путешествий и туризма» 

(The Travel and Tourism Competitiveness Index) Всемирного эко-

номического форума 

 «Рейтинг брендов стран в туризме» (Country Brand Ranking. 

Tourism Edition) компании «Bloom Consalting» 

В этих рейтингах туризм представлен единственным фокусом измере-

ния «мягкой силы» государств. Для получения адекватного представления о 

позиции Таджикистана автор проводит сравнение его позиций с соседними 

государствами Центральной Азии (см. таблица). 

Таблица. Таджикистан в международных рейтингах (с оценками 

туристического потенциала) для измерения «мягкой силы» (сравнение 

со странами-лидерами и государствами ЦА 2016–2017 гг.). 

Показатели выбранных авторитетных рейтингов проливают свет на 

многие проблемы, но и демонстрируют сильные стороны туристической от-

расли Таджикистана. Так, в рейтинге «Индекса конкурентоспособности пу-

тешествий и туризма» состояние этой отрасли в каждой стране определяется 

по 14 показателям. Таджикистан по параметру «безопасность и охрана» ли-

дирует в регионе, имеет хорошие показатели по показателям «здоровье и ги-

гиена», «человеческие ресурсы и рынок труда», «бизнес-среда», «ценовая 

конкурентоспособность», но значительно отстает по развитию информацион-

ных и коммуникационных технологий, туристической инфраструктуры [10]. 

Рейтинг государственного бренда в сфере туризма составляется на основе4 

параметров: 
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 приток туристов в страну; 

 упоминания в поисковых запросах в контексте туризма (digi-

taldemand); 

 стратегическое позиционирование  национальных туристи-

ческих организаций (country brand strategy); 

 стратегии присутствия в виртуальном пространстве (online-

performance). 

 В 2017 году Таджикистан впервые попал в этот рейтинг, получив 

статус категории B– «относительно хорошо» (slightlygood) по такому 

важному показателю, как стратегическое позиционирование национальных 

туристических организаций  [11].Значимость данного показателя автор вы-

являет через анализ онлайн-запросов, связанных с Таджикистаном во всем 

интернете в контексте туризма, то есть то, что ищут пользователи о туриз-

ме в Таджикистане. The Digital Country Index 2017 ставит Таджикистан на 

184 место в мире (из 243 стран и территорий). В контексте туризма 77% 

пользователей всемирной паутины интересуется общей информацией о 

стране, остальных интересует возможности развлечения и природные 

красоты, культурное наследие и состояние туристического рынка. 

Логично, что при слабой представленности Таджикистана в сети интернет, 

пользователи-потенциальные туристы/инвесторы сталкиваются с 

недостатком информации, что может оказать влияние на их выборе страны 

посещения или на решение инвестировать в ее экономику.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что культурное насле-

дие Таджикистана формирует хорошую основу для развития туризма, ко-

торый, в свою очередь, может способствовать укреплению «мягкой силы» 

республики. Однако упомянутые существующие проблемы препятствуют 

превращению туристической отрасли в инструмент «мягкой силы» Таджи-

кистана. Стране следовало активнее прибегать к помощи механизмов пуб-

личной дипломатии, которая является главным инструментом «мягкой си-

лы». 

 Позитивная динамика работ по благоустройству историко-

культурных памятников, которых в Таджикистане свыше 2 тысячи, явля-

ется существенным достижением независимого Таджикистана. Такая рабо-

та увеличивает число исторических достопримечательностей, привлекая 

внимание иностранных туристов. Однако солидных медиа-ресуров, на ко-

торые сегодня во многом опирается публично-дипломатическая деятель-

ность, страна не имеет. На информационном поле она пока не представле-

на конкурентоспособными информационными и медийными инструмен-

тами. А без солидного, мультиязычного, регулярного обновляемого ин-
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формационного пиар-механизма туристический потенциал Таджикистана 

оказывается слабо задействованным. Можно отметить недостаточное ис-

пользование Таджикистаном возможностей интернета; в поисковиках вро-

де Яндекс и Google в основном превалируют негативные новости о Таджи-

кистане, что не может привлекать туристов, которые сегодня при выборе 

потенциальной страны посещения обращаются к информации во всемир-

ной паутине. По данным GoogleTraveler, на выбор туристической дестина-

ции 65-77% путешественников решающее влияние оказывает информация 

в интернете [12]. Таких видео-роликов, как «Tajikistan. Feel the friendship», 

который транслировался в 2011 году на канале Евроньюс для привлечения 

туристов и рекламы Таджикистана, должно быть в разы больше, чтобы 

формировался туристический бренд молодой республики.  

Наряду с международной рекламой надо заниматься улучшением 

туристической инфраструктуры внутри страны. Президент Таджикистана 

Э.Рахмон неоднократно обращал на это внимание. В частности, в мае 2017 

года во время выступления на Национальном совете по делам молодежи 

при Президенте Республики Таджикистан Лидер нации говорил, что «по 

сравнению с другими странами, туристическая инфраструктура в стране до 

сих пор развивается неправильно и не отвечает современным требовани-

ям» [13].  

Стоит отметить, что ряд нововведений последних лет, в итоге, мо-

гут оказать положительное влияние на туристическую привлекательность 

Таджикистана. К примеру, в 2016 году страна ввела электронные визы, что 

значительно упрощает процесс подачи заявки. После введения данной си-

стемы получения виз известный британский туристический журнал 

Wanderlust назвал Таджикистан одной из пяти стран мира, в которых про-

ще всего получить туристическую визу. Важной кажется и структурное 

преобразование, в виде созданного в 2017 году отдельного Комитета по 

развитию туризма. Раньше он был частью Комитета по делам молодежи, 

спорта и туризма. Названный комитет в 2016 году провел 613 мероприятий 

различного уровня – от конференции и туристических ярмарок до участия 

таджикских туристические компаний в туристических выставках и ярмар-

ках в Токио, Лондоне, Берлине, Москве. На 5-м Форуме туристических 

компаний комитет провел акцию «Таджикистан - страна туризма»; было 

распространено более 2500 буклетов, брошюр, кассет и дисков о туристи-

ческих местах страны [14]. Такие мероприятия носят не только экономиче-

ский характер, поскольку в контексте рассмотрения туризма как потенциа-

ла «мягкой силы» распространение информации о стране, о ее достижени-

ях на площадках различных форумов (в данном случае туристических) за 



_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

137 

 

пределами страны – это деятельность долгосрочной перспективы, направ-

ленная на формирование положительного имиджа государства, на положи-

тельное изменение в его восприятии международным сообществом.  

 

***** 

Таджикистан сегодня объективно нуждается в дальнейшем форми-

ровании и укреплении своего позитивного международного имиджа. Для 

этого необходима оценка потенциала «мягкой силы» республики, поиск и 

нахождение оптимальных механизмов ее продвижения. Туристическая ат-

трактивность страны в этом контексте представляется солидным ресурсом 

«мягкой силы». 

Значительный туристический потенциал Таджикистана и растущий 

интерес к стране среди иностранных туристов демонстрируется междуна-

родными рейтингами. Объявление 2018 года годом туризма в Таджики-

стане станет дополнительным стимулом для развития туристической от-

расли, а в стратегическом плане – и «мягкой силы». Позитивным момен-

том является то, что правительство страны постепенно устраняет те про-

блемы, которые отмечаются в названных рейтингах как слабые места. 

Превращению туризма в ресурс «мягкой силы», а последней - в ин-

струмент внешней политики, препятствует недостаточная конкурентоспо-

собная представленность Таджикистана в информационном поле, неэф-

фективное использование возможностей Web 2.0. Решение этих проблем 

во внешнем/международном измерении наряду с внутренними реформами 

туристической отрасли и развитием инфраструктуры, способствовало бы 

лучшей узнаваемости Таджикистана, формированию его международного 

туристического бренда.  

Если Таджикистану удастся в ближайшие годы решить основную 

массу обозначеных проблем, то туризм может стать значительным 

фактором таджикской «мягкой силы», а в долгосрочной перспективе – 

действенным ресурсом для достижения внешнеполитических целей неза-

висимого Таджикистана. 
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Мақола ба таҳлили сайёҳӣ ҳамчун омили «нерӯи нарм»-и  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар марҳилаи муосир бахшида шудааст.  Муаллиф бар он ақида 

аст, ки рушди сайёҳӣ на танҳо аз нигоҳи пешравии иқтисодӣ-иҷтимоии 

Тоҷикистон муҳим аст. Аҳамияти онро ҳамчунин метавон дар ҳошияи 

болоравии сатҳи шинохти кишвар дар арсаи байналмилалӣ ва ташаккули 

«нерӯи нарм»-и он арзёбӣ кард. Дар асоси нишондиҳандаҳои раддабандиҳои 

тахасуссии байналмилалӣ ва маълумотҳои оморӣ дар мақола ҷаззобияти 

сайёҳии Тоҷикистон ва имкониятҳои табдили он ба абзори амалии сиёсати 

хориҷии кишвар мавриди таҳлил қарор гирифтааст. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

СИРОДЖОВА ТАХМИНА МУРОДАЛИЕВНА, 

ассистент кафедры экономика предприятий и 

предпринимательства Государственного университета им. 

А.Рудаки, 735360, г. Куляб, ул.С.Сафаров, 16.  

тел.: (+992) 978783065, takhmina.sirojova @mail.ru 

    

В данной статье рассматриваются основные направления устой-

чивого развития сельского хозяйства. Предложены совершенствование 

организационных форм хозяйствования, обеспечивающих более полное ис-

пользование преимуществ многоукладной аграрной экономики, финансово-

экономическое оздоровление сельскохозяйственных предприятий и  акти-

визация инвестиционной деятельности в АПК, увеличение объема и  реа-

лизации сельскохозяйственной продукции, повышение уровня жизни ра-

ботников сельского хозяйства и улучшение работы по обеспечению агро-

промышленного производства квалифицированными кадрами. 

Ключевые слова: основные направления, устойчивое развитие, 

сельское хозяйство, многоукладная аграрная экономика, сельскохозяй-

ственная продукция, сельскохозяйственные предприятия, квалифициро-

ванные кадры. 

                     

Под устойчивом развитии сельского хозяйства следует понимать 

организацию и ведение его на основе связанных в едином комплексе орга-

низационно-экономических и технико-технологических решений, обеспе-

чивающих решение задач аграрного развития, при ослаблении зависимо-

сти сельского хозяйства от дестабилизирующих его природных и экономи-

ческих факторов. Совершенствование организационно-экономического 

механизма устойчивого развития сельского хозяйства должно обеспечить 

комплексное решение широкого круга проблем с выделением приоритетов, 

имеющих особое значение на том или ином этапе развития сельского хо-

зяйства. В современных условиях это -  финансово-экономическое оздо-

ровление сельскохозяйственных предприятий, расширение ресурсов, 

направляемых на развитие сельского хозяйства, совершенствование систе-

мы реализации сельскохозяйственной продукции, повышение уровня жиз-

ни занятых в отрасли работников. На основе изучения и анализа суще-
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ствующих формулировок понятия «устойчивое развитие агропромышлен-

ного производства» автором предлагается следующая его трактовка: это 

динамичное развитие субъектов агробизнеса в долгосрочной перспективе 

на основе активизации предпринимательской деятельности и инноваций, 

аграрной политики, под воздействием которых становятся более рацио-

нальными комбинации между факторами производства, повышается ре-

сурсообеспеченность, уровень конкурентоспособности и др [1].  

Наукой доказано, что  «устойчивое экономическое развитие» можно 

трактовать как совокупность социально-экономических, политических и 

прочих взаимоувязанных процессов, позволяющих последовательно уве-

личивать потенциал региона для удовлетворения возрастающих потребно-

стей проживающих на его территории граждан. Или устойчивое экономи-

ческое развитие региона – это процесс динамичного наращивания потен-

циала территории, мотивации экономических агентов к расширенному 

воспроизводству, повышению конкурентоспособности и на этой основе – 

последовательное  повышение уровня жизни населения без использования 

ресурсов будущих поколений. 

Переход к устойчивому развитию требует скоординированных дей-

ствий во всех сферах жизни общества, адекватной переориентации соци-

альных, экономических и экологических институтов государства, регули-

рующая роль которого в таких преобразованиях является основополагаю-

щей. 

Основными мерами устойчивого развития сельского хозяйства яв-

ляются увеличение спроса, либо сокращение предложения через примене-

ние государственных закупок, производственного квотирования, ограни-

чений на использование сельскохозяйственной земли, прямых ценовых 

субсидий производителям и меры по регулированию внешней торговли 

(как тарифными, например, импортными тарифами и экспортными субси-

диями, так и нетарифными, например, квотированием). 

 Второй мерой является снижение издержек в сельском хозяйстве. 

Основной инструмент в данном случае – субсидирование ресурсов для 

сельскохозяйственного производства.  

 К последним мерам относятся сокращение числа лиц, живущих за 

счет сельскохозяйственного дохода. К этим преимуществам последним от-

носится то, что они направлены на лечение не последствий, а причин низ-

кой доходности [2].  

Основные направления устойчивого развития сельского хозяйства 

приведены на рис.1. 
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Как видно из данного рисунка 1, основным направления устойчиво-

го развития сельского хозяйства является: совершенствование организаци-

онных форм хозяйствования, обеспечивающих более полное использова-

ние преимуществ многоукладной аграрной экономики, финансово-

экономическое оздоровление сельскохозяйственных предприятий, активи-

зация инвестиционной деятельности в АПК и совершенствование условий 

реализации сельскохозяйственной продукции, повышение уровня жизни 

работников сельского хозяйства и улучшение работы по обеспечению аг-

ропромышленного производства квалифицированными кадрами. 

Рис. 1 Основные направления устойчивого развития сельского хо-

зяйства  
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нимать все возрастающее применение более совершенных средств произ-

водства на одной и той же земельной площади, с целью увеличения произ-

водства продукции и повышения эффективности отрасли, в целом. Интен-

сификация сельского хозяйства основывается на непрерывном техниче-

ском прогрессе и на использовании высококвалифицированных кадров; 

- уровень научно-технического прогресса (применение инноваци-

онной технологии) и качество кадров соответственно: 

- процесс интеграции,  информационно-консультационной службы 

(ИКС). Все эти знания могут быть получены при реализации возможностей 

информационных технологий. Именно с этим и связано выделение инфор-

мационного обеспечения в качестве одного из факторов устойчивого раз-

вития агропромышленного производства. Первые крупные теоретические 

разработки по выяснению роли информационно-консультационной служ-

бы (ИКС) АПК в развитии сельского хозяйства по праву принадлежат А.В. 

Чаянову. Основная роль ИКС в сельскохозяйственном производстве со-

стоит в том, чтобы помочь производителям продукции принимать лучшие 

решения, т. е. такие, которые будут способствовать достижению собствен-

ных целей [3]. Однако для развития производства сельские товаропроизво-

дители должны принимать совершенно разные решения. В зависимости от 

их типа различаются виды необходимой поддержки производителей, а 

также источники информации, необходимой для принятия оптимального 

решения. Развитие сельскохозяйственного производства приводит к уве-

личению выхода продукции на единицу земли, труда, капитала и (или) 

других ресурсов, используемых в производстве [4]. 

Такое увеличение возможно при помощи: 

– выбора более производительных технологий, таких их составляю-

щих как семена, удобрения и ядохимикаты, более эффективного примене-

ния этих технологий (например, своевременное внесение химикатов); 

– эффективность использования трудовых ресурсов, не только их 

мышечной силы, но и умственного потенциала. Этот принцип не работает, 

если управляющие производством жестко регламентируют своим работни-

кам, как лучше выполнить их работу. Лучше попробовать создать такой 

организационный климат, который будет стимулировать работников к 

производительному труду; 

– оптимального сочетания имеющихся в наличии ресурсов, напри-

мер, выбор наиболее эффективного способа механизации; 

– изменения внешних факторов, т. е. улучшения систем поставки ре-

сурсов и предоставления кредитов; более рациональной организации мар-

кетинга и (или) переработки продукции; увеличения доли сельхозпроизво-
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дителя в стоимости сельхозпродукции, реализуемой конечному потребите-

лю; улучшения транспортировки, осушения и орошения. Внедрение этих 

нововведений для принятия (индивидуально или коллективно) лучших 

управленческих решений требует высокого уровня компетенции сельских 

товаропроизводителей.  

В условиях рыночной экономики в сельском хозяйстве республики 

произошли некоторые изменения, последствия которых для достижения 

продовольственной безопасности останутся главными. Это – необходи-

мость развития сельского хозяйства на новой качественной основе, ослаб-

ление продовольственной зависимости республики от зарубежных стран, 

расширение функции горных регионов в производстве растениеводческой 

и животноводческой продукции, изменение образа жизни и связанные с 

этим требования к развитию социальной сферы, проведение новой посе-

ленческой политики путем создания новых поселенческих мест с целью 

включения неиспользуемых горно-долинных полезных территорий (их бо-

лее 2 млн. га), ужесточение экологических требований с переходом миро-

вого сообщества на рельсы устойчивого развития [5]. 

Следует подчеркнуть, что перечисленные проблемы и вопросы раз-

вития материально-технической базы сельского хозяйства неотделимы. 

Следовательно, они будут создавать для продовольственного пространства 

условия гармоничного развития всех регионов на основе их оптимальной 

специализации в республиканском и международном разделении труда, 

использовать ресурсный потенциал. 

В плане поддержки необходимых территориальных пропорций в 

экономике сельского хозяйства объективно требуется рациональное разви-

тие отраслей растениеводства, животноводства, зерноводства, садоводства, 

производства овощных, субтропических и ряда других культур в условиях 

рыночной экономики.  

Принятая постановлением Правительства Республика Таджикистан 

новая стратегия агропромышленной политики и разработка действенных 

механизмов ее реализации обусловлены тем, что сельское хозяйство рес-

публики еще находится в системном кризисе, и требует кардинальных ша-

гов по выведению из этого состояния. 

Как известно, национальная безопасность государства во многом 

зависит от уровня и качества обеспечения продовольствием. Поэтому ста-

бильное и динамичное развитие сельского хозяйства республики является 

главной задачей.  

В настоящее время стабильность продовольственных рынков явля-

ется необходимым условием устойчивого развития сельского хозяйства. В 
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частности, это касается рынка зерна. Потому как от его состояния зависит 

благополучие многих, если не всех отраслей сельского хозяйства. Для 

поддержания стабильности на этом рынке предполагается использовать 

весь арсенал мер Правительства республики. 

В связи с чем, в республике была разработана Национальная страте-

гия продовольственной безопасности и развития АПК на 2016-2020 годы, 

где предусматривается максимальное использование всех ресурсов, обес-

печение устойчивого роста производства, в целях существенного повыше-

ния качества жизни населения.  

Оценка изменений в сельском хозяйстве Республики Таджикистан 

за последние годы, позволяет сказать, что произошли определенные пози-

тивные процессы. Осуществлен переход от единообразия форм хозяйство-

вания на земле к их многообразию. Еще в 1992 году в соответствия с Зако-

нами Республики Таджикистан «О земельной реформе» значительная 

часть земель, располагавшихся на склонах гор и примыкавших к террито-

риям колхозов и совхозов, было передана членам этих хозяйств, пожелав-

шим получить земельные участки дополнительно к своему личному хозяй-

ству. Эти участки они могли использовать по своему усмотрению, засевать 

сельскохозяйственными культурами или использовать под пастбища в свя-

зи с этим были приняты следущие Законы и другие нормативного прово-

вые акты: Закон Республики Таджикистан «О земельной реформе» от 5 

марта 1992 года № 594, Закон Республики Таджикистан по реализации 

Концепции прогнозного развития законодательства Республики Таджики-

стан в  аграрной отрасли и сфере  защиты  окружающей  среды   на   2018-

2020 годы  и   План мероприятий её реализации, Закон Республики Таджи-

кистан «Об инвестиционной деятельности от 15 октября 1992 года, Закон 

Республики Таджикистан «О дехканском (фермерском) хозяйстве от 10мая 

2002 года № 48 Закон Республики Таджикистан «О землеустройстве Рес-

публики Таджикистан» Душанбе 2001 г, Закон Республики Таджикистан 

«О зерне» Душанбе 2006 г [6].  

В результате чего: 

 возросло значение личных и дехканских хозяйств, расши-

рился сектор кооперативных и арендных хозяйств. Тем самым увеличи-

лись источники самообеспечения населения продовольствием; 

 сформировался частный сектор в сельском хозяйстве, кото-

рый показал большую устойчивость функционирования; 

 осуществлена либерализация цен и товаропроизводители 

стали хозяевами вырабатываемой продукции, отменен госзаказ.         
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Таким образом, основными направлениями устойчивого развития 

сельского хозяйства являются:  совершенствование организационных 

форм хозяйствования, обеспечивающих более полное использование пре-

имуществ многоукладной аграрной экономики, финансово-экономическое 

оздоровление сельскохозяйственных предприятий, активизация инвести-

ционной деятельности в АПК, совершенствование условий реализации 

сельскохозяйственной продукции, повышение уровня жизни работников 

сельского хозяйства и улучшение работы по обеспечению агропромыш-

ленного производства квалифицированными кадрами. 
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ШАРОИТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАЪСИСЁБИИ ИЌТИДОРИ 

ИНВЕСТИТСИОНИИ НОЊИЯВЇ 

 

ЗУБАЙДОВ ЉОНИБЕК ИБРОЊИМОВИЧ, 

ассистенти кафедраи молияи Донишгоҳи давлатии молия ва 

 иқтисоди Тоҷикистон, ш. Душанбе, кўчаи Нахимов, 64/14,  

Тел.:(+992) 931 52 55 22, е-mail: Jonibek-010188@mail.ru 

 

Дар мақола шароит ва хусусиятҳои ташаккули неруи 

инвеститсионии ноҳиявӣ  ҳамчун омили тараққиёти босуботи  минтақавӣ 

баррасӣ карда мешавад. Усул ва равияҳои омӯзишию таҳлилии вазъи 

иҷтимоию иқтисодии ноҳияҳо аз мавќеъи гирифтани имкониятҳои худи 

ноҳияҳо мавриди истифода қарор дода шудааст. Муаллиф кӯшиш 

кардааст, ки суръати воќеии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва 

ноҳиявиро дар заминаи тамоюл ба  афзоиши  маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 

(ММД) ва маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (МММ)  бо таносуби суръат 

гирифтани  маблағгузорӣ арзёбӣ намояд.   
 

Калидвожаҳо: сармоягузориҳои маҳаллӣ, иқтидори пешравӣ, 

инфрасохтори ноҳиявӣ, маҷмўи маҳсулоти дохилӣ, маҷмӯи маҳсулоти 

минтақавӣ,  модели индустриалию инноватсионӣ. 

 

Дар раванди  навсозии иқтисоди миллӣ ҷалби инвеститсия вазифаи 

афзалиятноки сиёсати иқтисодӣ дар сатҳи минтаќавӣ ба шумор меравад. 

Аз  таҷрибаи рушди иҷтимоию иқтисодии кишварҳои тараққикарда 

бармеояд, ки афзоиши иқтисодиёт бевосита бо зиёдшавии 

сармоягузориҳои  маҳал  алоқаманд мебошад. Бинобар ин, сармоягузориҳо 

дар кадом шакле ки бошад, аз ҷумла сармояҳои ҷалбшуда, неруи пешравӣ 

ва  нишондиҳандаи сифати идоракунии ноҳиявӣ ба ҳисоб меравад. 

Албатта,  барои  ҳалли масъалаҳои гуногуни рушди сармоягузорӣ, 

ҳам дар сатҳи минтаќавӣ  ва ҳам дар сатҳи умумимиллӣ, як қатор қарорҳои 

стратегии  кишвар амалӣ мегарданд. Татбиқи ин гуна қарорҳо дар шакли 

ҳуҷҷатҳои гуногуни сиёсӣ ифода ёфта, аз ҷумла тағйирёбии назаррасро дар 

ташаккули инфрасохтори сармоягузории ноҳияҳои алоҳидаи кишвар дар 

бар мегирад ва онҳо дар ташаккул ва рушди минтаќавӣ аз нигоҳи 

тадқиқоти амалӣ ва назариявӣ аҳамияти калон доранд. Дар натиҷаи амалӣ 

гардонидани арзишҳои истиқлолияти давлатӣ, ҳаҷм ва таркиби ташаккул 
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ва сафарбарии маблағгузориҳо аз бисёр ҷиҳат фаъол гардидани  омил ва 

шароитҳои  ноҳиявии иқтисодиёти кишварро баръало нишон медиҳад. 

Ниг. ба ҷадвали 1.   

Мазмун ва мундариҷаи нишондодҳои овардашуда  ифодагари 

шароити сифатан нави ташаккули неруи инвеститсионӣ буда, заминаҳои 

дар оянда устувор гардидани вазъи иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои 

кишвар, ҳамзамон  муҳимияти мақоми ноҳияҳои алоҳидаи кишварро дар 

таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ  ифода менамояд. Дар давраи 

таҳлилӣ ба ҳисоби умумӣ  маблағгузорӣ аз ҳисоби тамоми манбаъҳо 

наздик 2,3 маротиба афзудааст. 

ҶАДВАЛИ 1. 

ҲАҶМ ВА ТАРКИБИ НОҲИЯВИИ МАБЛАҒГУЗОРӢ АЗ ҲИСОБИ 

ҲАМАИ МАНБАЪҲОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР СОЛҲОИ 2011-2017
1) 

                                                                                                            

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 

4988,3 4540,2 5796,8 7492,7 9749,9 11179,7 11371,6 

% 100 100 100 100 100 100 100 

ш. Душанбе 1420,9 1070,1 2005,2 2746,6 3363,4 3023,7 2833,1 

% 28,5 23,6 34,6 36,7 34,5 27,0 24,9 

Шаҳру 

ноҳияҳои 

тобеи 

ҷумҳурӣ 

1557,9 1298,2 1155,9 1732,1 2968,9 3502,1 3905,4 

% 31,3 28,6 19,9 23,12 30,5 31,3 34,3 

Вилояти 

Суғд 

902,7 1047,6 1230,0 1380,9 1658,9 1925,0 2008,4 

% 18,1 23,1 21,2 18,43 17,0 17,2 17,7 

Вилояти 

Хатлон 

984,9 1021,2 1242,4 1391,3 1503,8 2375,8 2185,1 

% 19,7 22,5 21,5 18,6 15,4 21,2 19,2 

ВМКБ 121,9 102,2 163,3 241,8 254,9 353,1 439,6 

% 2,4 2,2 2,8 3,23 2,6 3,3 3,9 
 

Манбаъ: 1).
 Маҷмуаи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе,- с. 2017 саҳ.302-304 



 ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ____________________________ 

150 

 

Аз рӯи  тамоюли асосӣ дар рушди иқтисодиёти минтақаҳои алоҳида 

дар давраи солҳои 2011-2017 чунин бармеояд, ки вазъ дар иқтисодиёти 

минтақавӣ майли мунтазамӣ ва устуворро гирифтааст. Маҷмӯи маҳсулоти 

минтақавӣ дар ҳамин давра зиёда аз 1,99 маротиба афзоиш ёфтааст 

[1,с.200]. Дар муқоиса, нишондиҳандаи хеле муҳим ин албатта, дар ра-

ванди рушди мусбати иқтисодиёти маҳал мебошад. Дар баробари ин, қайд 

кардан ба маврид аст, ки паҳлуи сифатии он тақозои беҳбудиро дорад. 

Пеш аз ҳама, таносуби майлгирии маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ва тарки-

би маблағгузорӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки барои минтақаҳои алоҳидаи 

кишвар имкониятҳои зиёд ҷой дорад. Алалхусус дар шаҳру ноҳияҳои то-

беи ҷумҳурӣ, ВМКБ, ҳаҷми сармоягузориҳо барои  рушди ин минтақаҳо 

вазифаи хеле зарур  мебошад. Яъне дар оянда  тақвият ва ташаккул додани 

неруи истеҳсолию хизматрасонии онҳо бештар аз  истифодаи моделҳои 

нави рушди индустриявии ба навгонӣ асосёфта вобастагӣ дорад. Мин-

тақаҳои номбаршуда бо назардошти хусусияти хоси мавқеи табиидошта 

заруратеро ба миён меорад, ки неруи инвеститсионии ҷалбшаванда бештар 

аз ҳисоби сафарбар намудани маҳз ҳамин хусусиятҳо тавсифи нави ҷара-

ёнгирии самаранокиро дар бар мегирад. Масалан, рушди туризми куҳӣ, 

аграрию хонаводагӣ. Дар ҳамоҳангӣ бо истифода аз ҳунарҳои мардумӣ ри-

воҷ додани иқтисодиёти хонагӣ заминаҳои ҳалли бисёр мушкилоти иҷти-

моию иқтисодии мамлакат, аз қабили дастрасӣ ба ҷои кор ва ба  шуғли 

меҳнати пурмаҳсул асосёфта  авҷ мегирад. Аз ҳама муҳим имкониятҳои 

бештари маҳаллӣ  дар ташаккулёбии ғункунии сармоявӣ ва такрористеҳсо-

ли онҳо  дар капитализатсияи оянда буда, сарчашмаи дохилии ҷалби сар-

моявиро ташкил медиҳанд. Акнун минбаъд бояд дарк намуд, ки буҳрон ва 

такондиҳии онҳо бояд ҳамчун имконият барои оғоз намудани корҳои нави 

созандагӣ тақвият гиранд. Ҳамаи ин дар маҷмӯъ мунтазамии неруи зеҳнӣ, 

сармоявӣ ва инвеститсиониро ташкил медиҳанд. Маҳз аз ҳамин гуна ша-

роитҳо вазъи муфиди демографию иқтисодӣ, таъмини мувозинати муҳити 

табии атроф ва имконияти таъмини бехатарии озуқаворӣ вобастагӣ доранд.  

Аҳамияти махсуси омӯзишию тадқиқотиро таносуби нишон-

диҳандаҳои макроиқтисодӣ ва минтақавӣ ташкил медиҳад. [Нигаред ба 

ҷадвали 2.] 
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 ҶАДВАЛИ 2 

Тамоюлҳои миқдорӣ ва таркибии неруи инвеститсионӣ дар 

алоқамандӣ бо  маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва маҷмӯи  маҳсулоти     

минтақавӣ дар солҳои 2011-2017
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ҳаҷми ма-

блағгузорӣ аз 

ҳисоби ҳамаи 

манбаъҳои сар-

моягузорӣ. млн. 

сомонӣ 

4988,3 4540,2 5796,8 7492,7 9749,9 11179,7 11371,6 

ММД бо 

нархҳои соли 

2017, млн. со-

монӣ 

40864,4 43929,3 47180,0 50341,1 53361,6 57043,5 61093,6 

Таносуби ма-

блағгузориҳо  ва 

ММД( %) 

12,2 10,3 12,2 15,8 18,3 19,5 18,6 

Маҷмӯи маҳсу-

лоти 

минтақавӣ, млн. 

сомонӣ 

27018,8 32784,7 36535,1 40836,2 43745,9 49921,1 54011,2 

Таносуби ма-

блағгузориҳо  ва 

МММ( %) 

18,0 13,8 15,8 18,3 22,2 22,3 21,0 

 Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе,- 2018 с. 200 

Ба таври умумӣ маълум мегардад, ки тамоюли болоравии маҷмӯи 

маҳсулоти минтақавӣ дар муқоиса бо маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бештар 

аст. Лекин тамоюли дигаргуншавии таносуби  маблағгузорӣ ба ҳар як 

воҳиди маҳсулоти умумӣ бештар ба сатҳи макроиқтисодӣ рост меояд. Би-

нобар ин, дарёфти механизми такмил ва вусъат бахшидани неруи инве-

ститсионии ноҳияҳо, аз љумлаи вазифаи стратегии таъмини мувозинат ва 

бехатарии макроиқтисодӣ мебошад. Аз назари мо, майли ҷойдошта  ҳола-

теро ифода мекунад, ки дар маблағгузорӣ мақоми субъектҳои хурди 

соҳибкориро бояд тақвият дод. Муҳити инвеститсионии љойдошта зарура-

ти ташаккулдиҳӣ ва муфид сафарбар намудани неруи инвеститсиониро аз 

рӯи  манбаъҳои пайдоиши онҳо бо маќсади пеш гирифтани модели инду-

стриалӣ-аграрӣ ба миён овардааст. Дар самти иқтидори инвеститсионӣ, 

пеш аз ҳама лозим аст, ки заминаҳои омӯзишию тадқиқотии онро  мавриди 

истифода қарор дод. Беҳад муҳим нуктае ба шумор меравад, ки аз қатори 



 ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ____________________________ 

152 

 

ҷанбаҳои мухталифи ба иқтидор ё неруи инвеститсионӣ  вобаста  ва 

маъмул, мазмун ва мундариҷаи онҳо аниқ ва равшан бошад. Дар ин ҷода 

мафҳуми иқтисодӣ ва таъмини устувори он бештар ба назар мерасад. 

Маълум аст, ки рушди устувори иқтисодӣ ва гузариш ба роҳи инно-

ватсионии рушди иқтисодӣ танҳо дар асоси истифодаи пурраи хароҷоти 

сармоягузории ноҳия ва минтақа имконпазир аст. Бинобар ин, зарур аст, ки 

мазмуну мундариҷаи  иқтидори сармоягузорӣ  дар алоқамандии зич бо бо-

игарии миллӣ, қувваҳои истеҳсолкунанда ва заминаҳои моддию техникӣ 

мавриди истифода қарор гиранд. 

Манбаъҳои инвеститсионӣ бояд дар заминаи  навовариҳо ва до-

нишҳои устувор, ки асоси мукаммалгардонии иқтисодиёти минтақавиро 

ташкил медиҳанд, ҳамоҳанг шаванд. Бинобар ин,  масъалаи ташаккул ва 

навсозии иқтидори инвеститсионии минтақа бояд дар заминаи мустаҳками 

методӣ ва назариявӣ бунёд шавад. Яъне, пеш аз ҳама, зарур аст, ки ма-

фҳуми иқтисодӣ ва мазмуни категорияи иқтидори сармоягузориро дар 

самти гузариш ба моделҳои нави рушд ва таъмини устувории иқтисодӣ-

молиявӣ равшантар созем.  

Дар ин самт мутахассисон, аз қабили А.И. Добрынина, Л.С. Тарасе-

вич хеле хуб қайд намудаанд, ки «вазифаи баланд бардоштани сифати 

рушди иқтисодӣ муҳимияти умумии ҷорӣ намудани технологияро барои  

сабук гардонидани шароити мехнат ва рушду тараққӣ додани сифати та-

шаббускорӣ пурзӯр менамояд» [3,с.328].  

Иқтидор ё неруи инвеститсионӣ  аз назари мо, тамоми он захираҳое 

мебошад, ки барои муваффақ гардидани мақсад нигаронида шудаанд. Хуб 

мешуд, агар ба ин масъала аз мавқеи аломатнокӣ рафтор намоем. Моҳия-

тан инро бояд аз тарафи моддӣ ва ғайримоддӣ шарҳ диҳем. Аз ҷиҳати 

моддӣ  иқтидори инвеститсионӣ шакли муҷассамгардидаи ғункунии захи-

раи  сармоявӣ мебошад. Кўшиш ва амалиёти навгонӣ барои ҳарчи бештар 

тақвият додани ҳамон шакли моддӣ дар самти истеҳсол, хизматрасонӣ ва 

мавқеъгирӣ дар доираи рақобат ин ҳамчун моликияти зеҳнӣ ифодаи ғай-

римоддии неруи инвеститсионӣ шуда метавонад.  

Аксар мутахассисон  консепсияи равияи иқтидори сармоягузориро  

ҳамчун категорияи муайянкунандаи ташаккул ва истифодаи захираҳои 

сармоягузорӣ истифода мебаранд. Аз ин ҷо, иқтидори сармоягузории мин-

тақа дар баробари қобилияти минтақавии қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти 

маҳал  захираҳои сармоягузорӣ бо истифода аз сарчашмаҳои беруна низ 

мебошад. Дар шароити маҳдуд будани захираҳои зикршуда ин ё он субъ-



_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

153 

 

екти иқтисодӣ зарурати љалби имкониятҳои берунаро мегирад. Пешниҳоди 

мо ин аст: ки аз иќтидори бозори молиявӣ васеъ истифода бурда шавад. 

- афзалиятҳои рушди ноҳия ва минтақа мушаххас гардад; 

- корҳои диверсификатсияи сохтори соҳавӣ ва истеҳсоли молу 

маҳсулот анљом дода шавад;  

- навгонии ба модели индустриалӣ-инноватсионӣ асосёфта, татбиќ 

гардад; 
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УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

 

ЗУБАЙДОВ  ДЖОНИБЕК ИБРОХИМОВИЧ, 

ассистент кафедры финансов Государственного финансово-

экономического университета Таджикистана, г. Душанбе, 

 ул. Нахимова, 64/14,Тел.:(+992) 931 52 55 22, е-mail:  

Jonibek-010188@mail.ru 

 

В статье рассматрываются  условия и особенности инвестицион-

ного потенциала региона как фактор и возможности устойчивого регио-

нального развития. Методы и подходы изучения и анализа социальноэко-

номического развития региона предопределяются с позиции мобилизации 

внутренних возможностей самих регионов. Автор отмечает  что, реаль-

ный рост макроэкономических и регионалных показателей оценивается на 

базе  тенденции роста ВВП (Валовый внутренный продукт) и  ВРП (Вало-

вый региональный продукт) с учётом темпа соотношения инвестиций.  

Ключевые слова: региональные инвестирования, потенциал разви-

тия, региональные инфраструктуры, валовый внутренний продукт, вало-

вый региональный продукт, структура инвестиционного потенциала, ин-

дустриально-инновационная модель развития. 
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 The  article is   considered  the conditions and features of the investment 

potential of the region examines  as a factor and conditions of sustainable re-

gional development. The methods and approaches of studying and analysing the 

socio-economic development of a region are predetermines from the position of 

mobilizing the internal capabilities of regions  

The author gives notice that the real rate of macroeconomic indicators 
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УДК:339+339(381.2) 
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ АРЗЁБИИ  САМАРАНОКИИ 

ФАРМОИШИ ДАВЛАТӢ 

 

ЗОКИРӢ ТОҶИДДИН БАҲРИДДИН, 
 

унвонҷӯйи Пажӯҳишгоҳи иқтисодиёт ва демографияи Академияи 

илмҳои  Ҷумҳурии Тоҷикистон, 73402, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  шаҳри   

Душанбе,. кӯчаи. Ломоносов, бинои 7, манзили 26,  

тел.: 918614650, еmail- tozhiddin.zjkiri71@mail.ru 

 

Дар ин мақола самаранокии фармоиши давлатӣ  масъалаҳои меъёри 

сатҳи рушди бахши давлатӣ ва татбиқи вазифаи иҷтимоию иқтисодии 

давлат ва тарзу услуби арзёбии самаранокии он мавриди таҳқиқ қарор 

гирифтааст.  Таъкид шудааст,  ки яке аз нишондиҳандаи маъмулӣ, ки 

самаранокии фармоиши давлатиро дар умум арзёбӣ менамояд,  

мултипликатори хароҷоти давлатӣ мебошад. Асоснок карда шудааст, ки  

хароҷоти давлатӣ (фармоиш, хариди молу хизматҳо) дар низоми 

иқтисодию иҷтимоии мамлакат талаботи нав ба миён мегузорад ва ба 

бузургии талаботи умум, ба мисли хароҷоти сармоягузорӣ  ва  истеъмолӣ  

таъсир мерасонад.   

 Аз назари муаллиф, таъсири иқтисодии ҷойгиркунии фармоиши 

давлатӣ дар андозаи сарфаи ҷойгиркунии фармоиши давлатӣ дар натиҷаи 

паст рафтани нархҳои харид, дар хариди молҳо, корҳо, хизматрасониҳои 

сифати баландтар, дар хариди маҳсулот бо шартҳои муфидтар (кам 

кардани муҳлатҳо, пардохти бе пешмузд, муҳлати тӯлонитари 

хизматрасонии кафолатдор, хизматрасонии иловагӣ), пастравии арзиши 

баҳрабардорӣ аз маҳсулот ифода меёбад. 

 Калидвожаҳо: давлат, хароҷоти давлатӣ. буҷети давлатӣ, 

фармоиши давлатӣ, самаранокии фармоиши давлатӣ, сармоягузорӣ, 

мултипликатор ва ғайра.   

 

 Пешрафти ҳаёти иҷтимоию иқтисодии мамлакат аз сатҳ ва сифати  

рушди бахши давлатӣ ва татбиқи функсияи иҷтимоии давлат вобастагӣ 

дорад. Чунонки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъкид шудааст: «Зарур аст, ки дар давраи татбиқи ҳуҷҷатҳои 

стратегӣ бо мақсади баланд бардоштани ченаки нишондиҳандаҳои сармояи 

инсонӣ ба пешрафти илму маориф, тандурустӣ, фарҳанг, ҳифзи иҷтимоӣ, 

таъмин кардани аҳолӣ бо оби тоза, дигар шароити коммуналиву манзилӣ 

ва муҳити зист таваҷҷуҳи хосса зоҳир карда шавад. Вобаста ба ин, 

Ҳукумати мамлакат, роҳбарони вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро зарур аст, ки дар 

ҳамкорӣ бо соҳибкорону сармоягузорони ватаниву хориҷӣ, шарикони 
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рушд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷиҳати татбиқи стратегияву барномаҳои 

қабулгардидаи давлатӣ чораҳои зарурӣ андешанд» [1]. Аз ин рӯ, барои 

қабули қарори идоракунӣ дар соҳаи ташкил ва ҷойгиркунии фармоиши 

давлатӣ, доштани абзори арзёбии самаранокии татбиқи он зарури 

мебошад. Арзёбии самаранокии фаъолияти бахши хусусӣ дар адабиёти 

иқтисодӣ проблемаи бештар коркардшуда мебошад. Методикаҳои 

гуногуне мавҷуданд,  ки имкон медиҳанд самаранокии фаъолияти 

субъектҳои бахши давлатӣ, ҷанбаҳои мухталифи  фаъолияти иқтисодӣ 

арзёбӣ карда шаванд.  

Гурӯҳи асосии нишондиҳандаҳои самаранокии фаъолияти бахши 

хусусии иқтисодиётро коэффисиентҳои даромаднокӣ, аз ҷумла 

даромаднокии фурӯш (нисбати фоида ба маблағи даромад), даромаднокии 

дороиҳо (нисбати фоида ба арзиши миёнасолонаи дороиҳои корхонаҳо), 

даромаднокии хароҷот (нисбати фоида ба андозаи арзиши аслии маҳсулот) 

ва ғайра ташкил медиҳанд. Дар маҷмӯъ, даромаднокӣ ҳамчун 

нишондиҳандаи арзёбии самаранокии иқтисодии фаъолияти корхонаи 

хусусӣ баромад мекунад. Як қатор нишондиҳандаҳои дигари самаранокӣ 

мавҷуданд, масалан, самаранокии истифодаи фондҳои асосӣ:  фондбоздеҳ, 

самаранокии коре, ки бо нишондиҳандаҳои маҳсулнокии меҳнат 

андозагирӣ карда мешавад, самаранокии истифодаи сармояи гардишӣ–

маводбоздеҳ нисбати ҳаҷми барориш дар ифодаи арзишӣ ба андозаи 

хароҷоти мавод.  

Яке аз нишондиҳандаҳои маъмулӣ, ки самаранокии фармоиши 

давлатиро дар умум арзёбӣ менамояд, мултипликатори хароҷоти давлатӣ 

мебошад. Воқеан ҳам,  дар сохтори хароҷоти давлатӣ, хариди давлатӣ 

мақоми хеле калон дорад. Навъҳои гуногуни хариди давлатӣ, ба монанди 

сохтмони роҳҳо, объектҳои соҳаи фарҳангу маориф, тандурустӣ, 

маҳсулоти кишоварзӣ, харид аз тиҷорати беруна, хариди техникаи соҳаҳои 

ҳарбӣ ва ғайра. Хароҷоти давлатӣ (фармоиш, хариди молу хизматҳо) дар 

низоми иқтисодию иҷтимоии мамлакат талаботи нав ба миён мегузорад ва 

ба бузургии талаботи умум, мисли хароҷоти сармоягузорӣ ва хароҷоти  

истеъмолӣ таъсир мерасонад. Ҳамин тариқ, хароҷоти давлатӣ барои рушди 

маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ  манбаъ мебошад ва низоми ҳавасмандӣ 

месозад. [2,36]  Дар ин асно мултипликатори хароҷоти давлатӣ  андозаи  

афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилиро, ки дар натиҷаи афзоиши хароҷоти 

давлатӣ барои хариди молу хизматҳо ба вуқӯъ омадааст, нишон медиҳад. 

Мултипликатор чун таносуби делтаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ  бар 

делтаи хароҷоти давлатии G муайян карда мешавад: 

 
Ин ҷо KG–мултипликатори хароҷоти давлатӣ; ∆ВНП–изофарушди 

афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ; ∆G –изофарушди афзоиши хароҷоти 

давлатӣ мебошад.  
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Ҷадвали 1 

Мултикликатори хароҷоти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ММД, 

млн.сомонӣ  24707,1 30071,1 36163,1
 

40525,5
 

45606,6 48408,7 54471,1
 

Делтаи 

изофарушди 

ММД, млн. 

сомонӣ 4078,6 5364,0 6092,0 4362,4 5081,1 2802,2 

 

6062,4 

Хароҷоти 

давлатӣ, млн.  

сомонӣ 2798,5 4105,7 4644,0 5352,2 6317,1 7256,6 

 

 

8079,5 

Делтаи 

изофарушди 

хароҷоти 

давлатӣ, млн.  

сомонӣ 

227,7 1307,2 538,3 708,2 964,9 939,5 822,9 

Кg (∆ВНП/∆G 17,9 4,10 11,3 6,15 5,26 2,98 7,36 

Аз рӯйи "Солномаи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон",  2017,  ҳисоб карда шудааст. 

[4, 110 – 114].  

 

Чӣ тавре аз ҷадвали якум аён аст,  мутобиқ бо афзудани хароҷоти 

давлатӣ афзудани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти давлатӣ ба назар мерасад.  

Масалан, соли 2010 афзоиши хароҷоти давлатӣ нисбат ба соли 2009-ум 

227,7 млн. сомонӣ ва  мутобиқан афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ  

нисбат ба соли 2009-ум 4078,6 млн. сомониро ташкил додааст. 

Мултипликатор ба бузургии 17,9 баробар буд. Яъне ба ҳар як сомонии 

хароҷоти давлатӣ 17,9 сомонӣ маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ  афзудааст. Дар 

соли 2016 ин нишондиҳанда 7,4-ро ташкил дода, ҳарчанд нисбат ба соли 

2010 паст аст, аммо пас аз солҳои гузашта суръати болоравиро гирифтааст.  

Бояд тазаккур дод, ки мултипликатори хароҷоти давлатӣ дар 

иқтисодиёт чун мултипликатори сармоягузорӣ хидмат менамояд. Дар 

ҳақиқат, давлат дар асоси зиёд намудани ҳаҷми хариди молу хизматҳо дар 

иқтисодиёт талаботи иловагӣ месозад, ки афзоиши маҷмӯи маҳсулоти 

дохилиро, ки ба андозаи хароҷот баробар аст, таъмин менамояд. 

Субъектҳои иқтисодӣ, ки маблағгузории давлатиро истифода мебаранд, 

дар навбати худ даромади онҳо афзуда, ҳаҷми истеъмоли худро дар асоси 

васеъ намудани тамоюли ақали истеъмол  зиёд менамоянд. Дар ин ҳолат, 

афзудани ҳаҷми маҷмӯии талаботӣ  ва аз ин лиҳоз, афзоиши  маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ ба вуҷуд меояд. Ҳамин тариқ, тағйироти бузурги 

хароҷоти давлатӣ  ба ҳаракати раванди мултипликатсионии даромади 

миллӣ, мисли сармоягузории хусусӣ, суръат мебахшад. Ба туфайли 

механизми мултипликатсия вазифаи мақсадноки бахши давлатӣ, ки  

некуаҳволии аҳолӣ мебошад, амалӣ мегардад.     

 Дар илми иқтисод вариантҳои гуногуни муайян намудани 

функсияҳои некуаҳволӣ вуҷуд доранд, ки қисми назарраси функсияҳои 

мазкур ба сифати меъёри муайянкунадаи некуаҳволӣ андозаи даромади 
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пулиро эътироф мекунад. Паҳншавии равиши мазкур на он қадар бо 

кӯшиши маҳдуд сохтани арзёбии сифати инсон бо маблағи даромади 

пулии аз ҷониби ӯ гирифташаванда, чӣ қадар бо имконияти воқеии арзёбии 

миқдории нишондиҳандаи мазкур марбут аст. Дар ҳақиқат, агар меъёри 

қаноатмандии инсонро ҳамчун ҳаҷми ба таври потенсиалӣ имконпазири 

неъматҳои моддие, ки аз ҷониби ӯ истеъмол карда мешавад, ба ҳисоб 

гирем, он гоҳ даромади пулӣ нишондиҳандаи муайянкунандаи некуаҳволӣ 

мешавад. Вале рушди муосири иқтисодиёти марбут бо гузариш аз 

марҳалаи индустриалӣ ба пас аз индустриалии рушд дар самти тавсеаёбии 

категорияи некуаҳволӣ ҳаракат дорад. Табиист, ки иқтисодчӣ наметавонад 

арзёбии дараҷаи хушбахтии инсонро анҷом диҳад, ки ба он омилҳои зиёди 

ғайримоддӣ таъсир мерасонад. Аз ин рӯ, арзёбии дараҷаи қаноатмандӣ аз 

зиндагӣ чун пештара дар асоси афзоиши даромадҳои пулии аҳолӣ ва ҳаҷми 

неъматҳои истеъмолшаванда амалӣ карда мешавад. 

Ҷадвали 2  

Динамикаи даромади  аҳолӣ ба ҳар нафар  ва истифодаи онҳо 

Солҳо Дарома-

ди як 

узви хо-

навода, 

сомонӣ 

Исти-

фодаи 

даро-

мад, 

сомонӣ 

Фарқи-

ят,  

сомонӣ 

Хароҷоти 

итеъмолӣ, 

сомонӣ 

Барои 

озуқаво

рӣ, 

сомонӣ 

Ба 

ҳисоби 

фоиз 

2005 55.48 54.72 0.76 48.82 35.20 72.1 

2006 75.6 75.4 - 0.2 69.5 46.3 66.6 

2007 100.5 98.61 2.49 89.35 58.6 65.6 

2008 153.2 150.1 3.1 136.2 88.5 65.0 

2009 155.7 149.8 5.9 138.4 89, 4 64.5 
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2010 190.18 177,71 12.4 163.55 104.75 64.3 

2011 225.62 227.53 1.91 209.50 141.06 67.3 

2012 258.81 251.59 6.8 229.26 146.2 63.8 

2013 293.58 282.00 11.6 256.86 157.07 57.3 

2014 323.64 290.06 33.6 261.44 153.89 58.9 

2015 297.61 265.68 31.9 238.00 136.34 57.3 

2016 351.14 321.36 29.6 289.85 174.53 60.2 

Манбаъ: "Солномаи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон", 2017. C. 110 –

 114.  

 

Дар давраи солҳои 2006–2016 даромад ба сари ҳар як аъзои хонавода 

аз 55,5 то 351,1 сомонӣ афзоиш ёфт. Мутобиқан, андозаи истифодаи 

даромад аз 54,1 то 321,36 сомонӣ афзоиш ёфт. Агар одамон дар соли 2005 

ҳамагӣ танҳо 0,78 сомонии даромади худро пасандоз мекарданд, дар соли 

2016 бошад онҳо аз даромади худ 29,6 сомониро пасандоз менамуданд, ки  

8,42%-и даромадро ташкил медод. Бо мурури босуботшавии иқтисодиёт, 

вазни холиси хароҷоти аҳолӣ ба маҳсулоти озуқаворӣ коҳиш меёбад. Агар 

дар соли 2005 хонаводаҳо ҳамаи даромадро ба маҳсулоти озуқаворӣ сарф 

мекарданд, дар соли 2016 онҳо ба маҳсулоти озуқаворӣ ҳамагӣ 60%-и 

даромади худро сарф намуданд (ҷадвали 2.). Индикатори умумии 

некуаҳволии аҳолиро метавон бо динамикаи истеъмоли маҳсулоти 

озуқаворӣ ба ҳар сари аҳолӣ тавсиф намуд. 
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Дар давраи солҳои 2010–2015 истеъмоли қариб ҳамаи маҳсулоти 

озуқаворӣ ба ҳар сари аҳоли тамоюли афзоишро касб кардааст. Масалан, 

истеъмоли гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ба 34,5%, тухм – 79%, шакар, аз 

ҷумла маҳсулоти қаннодӣ – 19,1%, равғани рустанӣ – 18,7% ва ғайра 

афзоиш ёфт. [5,119].  Истеъмоли маҳсулоти нонӣ бошад, коҳиш ёфт, ки 

инро метавон бо ташаккулёбии истеъмоли оқилонаи ҷомеа тавсиф дод. 

Камшавии истеъмоли меваҳо, буттамеваҳо ва ангур ба пастравии сатҳи 

истеҳсоли ин маҳсулот ва куҳнашавии киштзорҳо марбут аст. Аз ин рӯ, 

солҳои охир давлат фармоишҳои давлатиро дар соҳаи рушди боғдорӣ ва 

токпарварӣ  татбиқ менамояд. Бояд қайд кард, ки таъмини кишвар бо 

маҳсулоти озуқаворӣ вазифаи стратегии давлат ба шумор меравад. 

Бинобар ин, татбиқи фармоиши давлатӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ бояд 

мушкилоти амнияти озуқавориро ҳаллу фасл созад. [3, 23].  

Ҳамин тариқ, дар баланд бардоштани сатҳи истеъмоли маҳсулоти 

озуқаворӣ аз ҷониби аҳолӣ саҳми назаррасро фармоиши давлатӣ, системаи 

пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ мегузорад. Маблағгузории 

неъматҳои ҷамъиятӣ ва хусусиро, чи тавре ки маълум аст, ба дараҷаи 

муайян давлат ба зиммаи худ мегирад. Консепсияи муосири арзаи 

неъматҳои ҷамъиятӣ ба пешниҳоди онҳо ба аҳолӣ тавассути татбиқнамоии 

фармоиши давлатӣ нигаронида шудааст. Савол дар бораи он ки чӣ тавр аз 

ҳисоби беҳсозии системаи татбиқнамоӣ самаранокии фаъолияти бахши 

ҷамъиятии иқтисодиёт баланд бардошта шавад, кушода боқӣ мемонад. 

Ҷамъбандии коркардҳои назариявӣ дар бораи моҳияти категорияи 

самаранокӣ имкон медиҳад дар бораи он хулоса бароварда шавад, ки 

ҷанбаҳои гуногуни онҳо як навъи формулаи умумии зерин мебошад: 

самарнокӣ/натиҷа/хароҷот. 

Арзёбии миқдории ҳар гуна чорабинӣ дар соҳаи бахши ҷамъиятӣ, ки  

он бояд ҳисобкунии тағйири андозаи функсияи некуаҳволии ҷамъиятиро 

пешбинӣ намояд, мушкил аст. Вале агар чунин соҳаи танги фаъолияти 

бахши ҷамъиятӣ ҳамчун ҷойгиркунии фармоиши давлатӣ ба назар гирифта 

шавад, он гоҳ ба сифати арзёбии натиҷаи чорабиниҳо  дар соҳаи мазкур 

метавон тағйирёбии миқдори молҳо, кор, хизматрасониҳои арзашударо 

қабул кард, ки натиҷаи ҷорӣ намудани такмилот дар соҳаи татбиқнамоии 

фармоишҳои давлатӣ мебошад.  

Таъсири татбиқи  фармоишҳои давлатиро метавон дар соҳаҳои 

гуногуни фаъолият: иҷтимоӣ, истеҳсолотӣ ва ғайра мушоҳида кард. 

Таваҷҷуҳи махсусро арзёбии самаранокии иқтисодӣ ҷалб менамояд, яъне 

нисбат додани таъсири иқтисодӣ аз татбиқнамоии фармоиш ва хароҷоти 

моддӣ ба ноилшавӣ ба таъсири мазкур.  

Таъсири иқтисодии татбиқнамоии фармоиши давлатӣ дар маблағ, 

сарфаи татбиқнамоии фармоиши давлатӣ дар натиҷаи паст рафтани 

нархҳои харид; дар хариди молҳо, корҳо, хизматрасониҳои сифати 

баландтар; дар хариди маҳсулот бо шартҳои муфидтар (кам кардани 

муҳлатҳо, пардохти бе пешмузд, муҳлати тӯлонитари хизматрасонии 
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кафолатдор, хизматрасонии иловагӣ); пастравии арзиши баҳрабардорӣ аз 

маҳсулот ифода меёбад.   

Таъсироти мазкур натиҷаҳои татбиқнамоии  фармоишҳои мазкурро 

нишон медиҳанд, ба ғайр аз ин, метавон таъсири ғайримоддиро аз 

фаъолияти системаи татбиқи фароишҳои давлатӣ дар маҷмӯъ, ҷудо кард. 

Дар ин ҷо мавриди назар пастравии сатҳи коррупсия, баландравии дараҷаи 

ошкоро будани бозорҳо, беҳшавии эътибори корӣ ва ҷолибияти 

сармоягузорӣ мебошанд.  

Татбиқнамоии фармоиши давлатӣ хароҷоти муайянеро тақозо 

менамояд, ки аз бузургии он самаранокии фармоиш   вобастагӣ дорад. 

Барои арзёбии хароҷот љихати ноилшавӣ ба таъсири иқтисодии 

татбиқнамоии фаромиши давлатӣ, ба назари мо, зарур аст хароҷоти 

меҳнатӣ барои иҷрои расмиёти татбиқнамоии фармоишҳо; хароҷоти моддӣ 

барои татбиқи лаҳзаҳои расмиётӣ (хизматрасониҳои машваратӣ, маводи 

масрафӣ, муҷаҳҳаз гардонидани ҷойҳои корӣ, иҷораи ҳуҷраи  иловагӣ); 

хароҷот барои эҷоди инфрасохтор (кори сомонаҳои расмӣ, таълими 

кормандон) ва ғайра муайян карда шавад.  

Ҳамчун пойгоҳ барои ҳисобкунии нишондиҳандаҳои овардашуда 

ҳаҷми зерини захираҳои иттилоотие хизмат мекунад, ки маълумотро дар 

бораи гурӯҳҳои зерини иттилоот доро мебошад: 

–дар бораи сатҳи миёнаи нархҳо дар алоҳидагӣ барои ҳар як навъи 

молҳо, корҳо, хизматрасониҳои харидшаванда дар ҳамон давраи замоние, 
ки харид амалӣ карда мешавад; 

–дар бораи нишондиҳандаҳои нақшавии буҷети дахлдор ва лимитҳои 

уҳдадориҳои буҷетии ба таври воқеӣ то иҷрокунунанда расонидашуда; 

–дар бораи нархҳо ва шартҳои дигари шартномаҳои давлатии 

басташуда; 

–дар бораи хосиятҳои истеъмолӣ, тавсифоти сифатӣ ва техникии 

молҳо, корҳо, хизматрасониҳои харидоришуда; 

–дар бораи корғунҷоишии иҷрои расмиёти ҷойгирнамоии 

фармоишҳо, миқдор ва тахассуси расмиёти ҷойгиркунии фармоишҳои 

мутахассисони барои иҷро ҷалбшуда; 

–дар бораи хароҷот барои раванди ҷойгиркунии фармоишҳо ва 

фаъолияти инфрасохтори системаи ҷойгиркунии фармоишҳо; 

–ҳисобкуниҳои хароҷоти баҳрабардорӣ аз таҷҳизот. 

Дар ҷанбаи динамикӣ баландбардории самаранокӣ дорои ду самт 

мебошад: 

а) афзоиш ёфтани натиҷа зимни андозаи муқарраршудаи хароҷот; 

б) ноилшавӣ ба натиҷаи муқарраркардашуда бо маблағи камтари 

хароҷот. 

 Аксари мутахассисон дар соҳаи татбиқнамоии фармоиши давлатӣ 

таҳти арзёбии самаранокӣ муайян намудани маблағи коҳиш додани 

хароҷотро зимни ноилшавӣ ба натиҷаи ибтидоӣ мефаҳманд. Азбаски 

мавриди арзёбӣ камшавии хароҷот қарор мегирад, бинобар ин, як навъ 
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маблағи пойгоҳии хароҷот ба ҳисоб гирифта мешавад, ба сифати охирӣ 

метавонанд вариантҳои зерини объектҳои муқоиса баромад кунанд: 

–хароҷоти соли гузашта; 

–хароҷоте, ки дар нархҳои расмиёти ҷойгирнамоӣ бохта ҳисоб карда 

шудаанд; 

–хароҷоте, ки аз рӯйи нархҳои миёнабозорӣ ҳисоб карда шудаанд. 

Ин нишондиҳандаҳои арзёбӣ аз ҷониби аксари фармоишгарони 

давлатӣ ва ваколатдорон барои татбиқи фармоиши мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ истифода мешаванд. Ба ғайр аз ин, дар ҳисоботи маълумоти 

сохторҳои давлатӣ нишондиҳандаҳои динамикаи миқдори озмунҳои 

гузаронидашуда ва дархостҳои нархномаҳоро дучор шудан мумкин аст. 

Вале ҳангоми ҳисобкуниҳо мавҷудияти хароҷоти алтернативӣ, ташкилӣ ва 

трансаксионӣ, ки аксар вақт аз маблағи сарфа зиёд аст, ба инобат гирифта 

намешавад.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

 

ЗОКИРИ ТОДЖИДДИН БАХРИДДИН, 

соискатель Института экономики и демографии  

АН Республики Таджикистан, 

734000.  Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Ломоносов,  

дом 7, кв. 26,тел.: 918614650. Еmail- tozhiddin.zjkiri71@mfil.ru 

          

     В статье рассматриваются сущность государственного хозяй-

ства, государственного сектора и основные его компоненты, а такте ме-

сто государственного заказа в системе государственного сектора. Ана-
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лизируются содержание категорий: «государственные расходы» «госу-

дарственная закупка», «государственный заказ» и их взаимосвязи.  Выяв-

ляются тенденции развития государственного предпринимательства в 

Республике Таджикистан, которое является продуктом реализацием 

кейнсианских принципов государственного регулирования экономики. Ана-

лизируется также динамика государственных расходов как инструмент 

размещения государственного заказа и его влияние на экономический 

рост.  

        Ключевые слова: государственное хозяйство, государственный 

сектор, государственные расходы, государственная закупка, государ-

ственный заказ, национальная экономика, общественные блага, эффек-

тивность государственного заказа и др. 

 

SOME QUESTIONS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS 

OF THE  STATE ORDER 

 

ZOKIRI TODZHIDDIN BAYRIDDIN, 
Competitor of the Institute of Economics and Demography, 

 Academy of Sciences,Republic of Tajikistan. 734000 Republic of 

Tajikistan, Dushanbe, Lomonosov str., Building 7, ap. 26: 918614650.  

Еmail- tozhiddin.zjkiri71@mfil.ru 

 

The article deals with the essence of the state economy, the public sector 

and its main components, and the place of state order in the public sector 

system. The content of the category of "public expenditure", "state 

procurement", "state order" and their interrelations has been analyzed in the 

article. Tendencies of development of state entrepreneurship in the Republic of 

Tajikistan are revealed, which is a product of the implementation of Keynesian 

principles of state regulation of the economy. The dynamics of public spending 

as a tool for placing government orders and its impact on economic growth also 

has been analyzed in the article. 

 Keywords: state economy, public sector, state expenditures, state 

procurement, state order, national economy, public goods, public order 

efficiency, etc. 
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НАҚШИ СИЁСАТИ ПАСАНДОЗИИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ 

ДАР ҶАЛБИ ПАСАНДОЗҲОИ АҲОЛӢ 

 

АВГОНОВ НУРАЛӢ  АЙНИДДИНОВИЧ, 

докторанти PhD-и кафедраи иқтисодиёт ва идораи 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз рўи ихтисоси 6D050701 

«Иқтисод ва идораи хоҷагии халқ», 

734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Н. Қаробоев 63/3, 

тел.: (+992) 93 440 1212, E-mail: Nurali.Avgonov@mail.ru 

 

Дар мақолаи мазкур нақши сиёсати пасандозии бонкҳои тиҷоратӣ 

дар ҷалби пасандозҳои аҳолӣ дар марҳилаи муосир ба таври васеъ таҳлил 

карда шудааст. Пасандозҳои аҳолӣ яке аз нақшҳои муҳимро дар заминаи 

захиравии бонкҳои тиҷоратӣ мебозанд, бинобар ин, муаллиф диққати 

махсусро ба ҷалби пасандозҳои аҳолӣ равона намудааст. 

Калидвожаҳо: сиёсати пасандозии бонк, пасандозҳои аҳолӣ, бонкҳои 

тиҷоратӣ,ҷалби захираҳои бонкӣ, амалиёти пассивӣ. 

 

Дар шароити иқтисоди бозорӣ инкишоф додани соҳаҳои хоҷагии 

халқ бояд пеш аз ҳама на аз ҳисоби маблағгузориҳои хориҷӣ, балки аз 

ҳисоби маблағҳои дохилӣ ба роҳ монда шавад.  

Бинобар ин, бонкҳои тиҷоратиро на танҳо ба ифтитоҳи суратҳисоб ва 

ҳисобҳои ҷорӣ ва дар онҳо нигоҳ доштани маблағҳои муваққатан 

озодмонда, балки барои зиёд шудани муштариён ҳавасманд мегардонад. 

Ин чорабинӣ, дар натиҷаи дуруст ба роҳ мондани сиёсати амонатии бонки 

тиҷоратӣ татбиқ мегардад.[1] 

Сиёсати пасандозии бонк ин кулли чорабиниҳои бонки тиҷоратист, 

ки барои муайян намудани тарз, усул ва шакли фаъолияти бонкӣ доир ба 

ташаккулёбӣ, банақшагирӣ ва сафарбаркунии захираҳои бонкӣ равона 

карда шудааст.  

Ҳадафи ниҳоии коркард ва амалигардонии сиёсати самараноки 

пасандозии дилхоҳ бонк ин бо хароҷотҳои камтарин зиёд кардани базаи 

захиравии бонк ва таъмини бозоргирии бонк бо назардошти ҳама хавфҳои 

мавҷудбуда мебошад. 

Унсурҳои асосии сиёсати пасандозии бонк: 

1. стратегияи бонк оид ба коркарди паҳлӯҳои асосии раванди 

пасандозӣ; 
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2. тактикаи бонк оид ба ташкилкунии заминаи захиравӣ; 

3. назорат аз болои сиёсати пасандозии бонк. 

Дар таҷрибаи фаъолияти бонкии ҷаҳонӣ одатан бонкҳо дар доираи 

сиёсати амонатӣ ҳуҷҷати махсусеро таҳия менамоянд, ки он имкон 

медиҳад стратегия ва тактикаи бонкҳо дар ҷодаи амалигардонии раванди 

амонатӣ муайян карда шаванд. 

Бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ барои бонкҳои ватании мо ҷорӣ 

намудани модели сиёсати пасандозии бонк, ки боиси зиёд шудани 

захираҳои молиявии онҳо мегардад бамаврид хоҳад буд. Модели муосири 

ташаккулёбии сиёсати пасандозиро чунин нишон додан мумкин 

аст.[4](расми1) 

 
Расми 1. Модели амалигардонии сиёсати пасандозии бонк 

 

Модели мазкур дар асоси вазифаҳои ҷории бонк, ки дар ҷараёни 

амалигардонии амалиёти пассивии бонк ва ташкил кардани заминаи 

захиравии мукаммал ҳалли онҳо зарур аст, ташкил карда шудааст. 

Давраи аввал «Паҳлӯҳои асосӣ ва мақсади сиёсати пасандозии бонк» 

стратегияи бонки тиҷоратиро дар ҷодаи ҷалби захираҳо муайян менамояд. 

Давраи дуюм бошад «Дастгоҳи идоракунии амалиёти пассивии бонк 

ва ваколатҳои кормандони бонк» инъикоскунандаи марҳалаи дигари 

тактикаи бонкӣ дар масъалаи идора кардани амалиёти пасандозӣ аз тарафи 

кормандони бонк мебошад. 

Давраи сеюм «Ташкили ҷараёни пасандозӣ дар давраҳои гуногуни 

амалигардонии шартномаи пасандозӣ» амалиёти пасандозиро бо тамоми 
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ҷузъиёташ дар зинаҳои гуногуни иҷроиши шартномаи пасандозӣ муфассал 

мефаҳмонад. 

Давраи чорум «Назорати бонкӣ ва идоракунии раванди пасандозӣ» 

ном дошта, он як қатор чораҳоро доир ба идоракунӣ ва назорат аз болои 

ҷараёни гузарондани амалиёти пасандозиро дар бар мегирад. 

Сиёсати пасандозӣ бояд як чанд паҳлӯҳоро дар бар гирад, аз он 

ҷумла:[4] 

 Таҳлили бозорӣ пасандозӣ; 

 Муайян намудани бозорҳои асосӣ барои кам кардани сатҳи хавф; 

 Кам кардани хароҷотҳо ҳангоми ҷалби амонатҳо; 

 Мукаммалгардонии идоракунии сандуқи пасандозии бонк; 

 Нигоҳ доштани пардохтпазирӣ ва баланд бардоштани устувории 

бонк. 

Асоси коркарди сиёсати пасандозии бонкро принсипҳои умумӣ ва 

хос ташкил медиҳанд, ки он дар расми  2 оварда шудааст. 

 
Расми 2. Принсипҳои асосии сиёсати пасандозии бонк 

Принсипҳои умумии сиёсати пасандозӣ гуфта, шартҳоеро меноманд, 

ки он ҳам барои сиёсати пулию қарзии давлат, ки дар сатҳи макроиқтисодӣ 

гузаронда мешавад ва ҳам барои бонкҳои алоҳида ягона мебошанд. Ба ин 
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гурӯҳ чунин принсипҳо дохил мешаванд: принсипи асосноккунии илмӣ; 

принсипи оптималӣ ва самаранокӣ; принсипи муносибати маҷмӯӣ 

(комплексӣ); принсипи ягонагии унсурҳои сиёсати пасандозӣ. 

Ба принсипҳои хоси сиёсати пасандозии бонк бошад, принсипи 

таъмини сатҳи оптималии хароҷотҳо, принсипи бехатарии гузарондани 

амалиёти пасандозии бонк ва принсипи таъмини эътимоднокии фаъолияти 

бонкӣ дохил мешаванд. 

Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки яке аз унсурҳои асосии сиёсати 

пасандозии бонк ин меъёри фоизи пасандоз мебошад. Ба меъёри фоизи 

пасандозҳои бонкӣ чунин омилҳо таъсир мерасонанд:[4] 

1. Сатҳи хароҷотҳои амалиётӣ; 

2. Хароҷотҳо барои реклама; 

3. Меъёри пардохтҳои аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон муайян 

кардашуда барои фонди захираҳои ҳатмӣ; 

4. Муҳлат ва андозаи воситаҳои ҷалбкардашуда; 

5. Тарзи ҳисоб кардан ва пардохтани фоизҳои амонатҳо; 

6. Фарқияти муҳлат байни воситаҳои ҷалбкардашуда ва ба 

қарздодашуда; 

7. Хароҷотҳои бо ташкили захираҳо барои рӯйпӯши талафот аз 

қарзҳои барнагашта вобастабуда. 

Чи тавре ки таҷрибаи мавҷудбудаи бонкӣ нишон медиҳад, 

ташаккулёбии пояи амонатии дилхоҳ бонки тиҷоратӣ мушкил ва 

заҳматталаб мебошад, аз он ҷумла:[4] 

1. Пояи заифи сармояи бонкии бонкҳои тиҷоратии ватанӣ; 

2. Сатҳи нокифояи сифати идоракунӣ; 

3. Камбудиҳо дар ҷараёни гузарондани амалиёти пасандозӣ; 

4. Нокифоя будани таблиғот ва корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни 

аҳолӣ; 

5. Кам будани боварии мардум ба низоми бонкӣ ва сиёсати 

пасандозии бонкҳо; 

6. Таъсири бозорҳои молиявӣ ва пулии ҷаҳонӣ ба фаъолияти бонкҳо; 

7. Сатҳи рақобат дар бозори пасандозҳо. 

Дар марҳилаи муосир дилхоҳ бонки тиҷоратӣ бояд сиёсати 

пасандозии худро дошта бошад. Бинобар ин бонкҳои ватаниро зарур аст, 

ки ба масъалаи сиёсати пасандозии бонк аҳамияти махсус равона намоянд. 

Бонкҳои тиҷоратиро зарураст, ки барои ғанигардонидани ҳаҷми 

сандуқи пасандозии худ кӯшишҳои зиёдро ба харҷ диҳанд.Пасандозҳои 

аҳолӣ яке аз нақшҳои асосиро дар ташаккули заминаи захиравии бонкҳо 
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ишғол менамоянд. Мувофиқи маълумотҳои оморӣ, сарчашмаи муҳими 

афзоиши захираҳо, пасандозҳои шахсони воқеӣ ба ҳисоб мераванд. 

Ба ҳолати 1 январи соли 2017 ҳиссаи пасандозҳои аҳолӣ дар 

уҳдадориҳои (пассивҳои) бонкҳои тиҷоратӣ 38%-ро ташкил намуд (ниг. ба 

диаграммаи 1). 

 

Диаграммаи 1. 

Сохтори пассивии бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон ба санаи 1.01.  

2017

 

 

Сарчашма: Муаллиф диаграммаро дар асоси маълумотҳои БМТ 

тартиб додааст. 

 

Ба санаи 1 январи соли 2017 дар сохтори пассивии бонкҳои тиҷоратӣ 

38 фоизро пасандозҳои (амонатҳои) шахсони воқеӣ, 25 фоизро 

пасандозҳои шахсони ҳуқуқӣ, 16 фоизро векселҳо барои пардохт, 6 фоизро 

қарзҳои байнибонкӣ ва 13 фоизро дигар уҳдадориҳо ташкил намуд. 

Ҳиссаи нисбатан баланди вазни қиёсии пасандозҳои аҳолӣ дар соли 

2013 ба ҳисоб меравад, зеро он 40,5%-и пассивҳои бонкҳои тиҷоратии 

Тоҷикистонро ташкил намудааст (диаграммаи 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Диаграммаи 2. 

Ҳиссаи пасандозҳои аҳолӣ дар таркиби пассивии бонкҳои  

тиҷоратии Тоҷикистон бо % дар солҳои 2009-2017 (дар интиҳои давра) 

 

 
 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллиф дар асоси маълумотҳои БМТ. 

 

Дар давраи таҳқиқшаванда ҳиссаи пасандозҳои аҳолӣ дар сохтори 

пассивии бонкҳо ба андозаи 28,7% то ба 32,5% афзоиш ёфтаанд. 

Агар дар соли 2009 ҳиссаи пасандозҳои аҳолӣ дар сохтори пассивии 

бонкҳо 28,7%-ро ташкил намуда бошад, пас он дар соли 2017 32,5%-ро 

ташкил намуда, дар тули 9 сол (2009-2017) он 3,8% афзоиш ёфтааст. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи суғуртаи пасандозҳои 

шахсони воқеӣ» (қонун аз 2 августи соли 2011, №758) ба афзоиши 

эътимоди аҳолӣ ба низоми бонкӣ мусоидат намуд. 

Мувофиқи маълумотҳои бюллетени омори бонкӣ (БМТ) дар соли 

2017 ҷалби пасандозҳои (амонатҳои) аҳолӣ аз тарафи бонкҳо ҳамагӣ 25 252 

млн. сомониро ташкил намуд, ки аз он 16 534 млн. сомонӣ бо пули миллӣ 

ва 8 718 млн. сомонӣ бо асъори хориҷӣ рост меояд.[2] Дар диаграммаи 3 

пуёи (динамикаи) ҷалби пасандозҳои аҳолӣ аз тарафи бонкҳои тиҷоратӣ 

дар солҳои 2009-2017 оварда шудааст. (ниг. ба диаграммаи 3).  

Ба ақидаи мо барои боз ҳам зиёдтар ҷалб намудани пасандозҳои 

аҳолӣ бо пули миллӣ кафолати баргардонидани онҳо нисбат ба асъори 

хориҷӣ баланд бардошта шавад. Ин амал имкон медиҳад, ки аҳолӣ 

ҳавасманд гардад ва маблағҳои муваққатан озодмондаи худро бо пули 

миллӣ дар низоми бонкии кишвар пасандоз намоянд.  
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Диаграммаи 3. 

Пуёи (динамикаи) ҷалби пасандозҳои (амонатҳои) аҳолӣ аз 

тарафи бонкҳо* дар солҳои 2009-2017 (млн. сомонӣ, дар давра) 

 

 
Сарчашма: Диаграммаро муаллиф дар асоси маълумотҳои 

бюллетени омори бонкӣ (БМТ) – Соли 2013, №12 (221), саҳ. 39., Соли 

2018, №1 (270) саҳ. 32 тартиб додааст.  

* - аз он ҷумла ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 

 

Бояд қайд намуд, ки соли 2017 зери таъсири омилҳои гуногун ва бад 

шудани вазъи молиявии якчанд бонк, барҳамдиҳии баъзе ташкилотҳои 

қарзии хурд боварии аҳолӣ нисбати низоми бонкии кишвар паст гардида, 

дар натиҷа пасандозҳои аҳолӣ тамоили камшавиро ба худ гирифт. 

Тибқи маълумоти Бонки миллии Тоҷикистон имрӯз дар дасти аҳолӣ 

қариб 1 млрд. доллари амрикоӣ мавҷуд аст, ки онҳо берун аз низоми 

бонкии кишвар қарор доранд. 

Дар айни ҳол 98 фоизи хоҷагиҳои хонагӣ пасандозҳои худро қариб ки 

дар бонкҳо пасандоз намекунанд. Зеро 95 фоизи онҳо бо моҳият ва 

шароити хизматрасониҳои амонатгузории бонкҳо шинос нестанд.[3] 

Ба андешаи мо, ба афзоиши пасандозҳои аҳолӣ хизматрасониҳои 

номукаммали бонкӣ, тавсифи имкониятҳои бахши бонкӣ ҷиҳати ҷалби 

пасандозҳо таъсири манфӣ мерасонад. Мебояд имрӯзҳо бонкҳои тиҷоратї 

хизматрасониҳои гуногуни навтарини  пасандозиро ба аҳолӣ пешниҳод 

намоянд ва дар натиҷа муштариёни худро зиёд гардонанд.  

Дар давраи соли 2017 ҷалби пасандозҳои аҳолӣ аз ҷониби бонкҳои 

тиҷоратии кишвар ҳамагӣ 25 252 млн. сомониро ташкил дод, ки аз он бо 

пули миллӣ 261 млн. сомонӣ ба амонатҳои дархостшаванда, 15 749 млн. 
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сомонӣ ба амонатҳои пасандозӣ ва 524 млн. сомонӣ ба амонатҳои 

муҳлатдор рост омад,бо асъори хориҷӣ бошад 375 млн. сомонӣ ба 

амонатҳои дархостшаванда, 5 939 млн. сомонӣ ба амонатҳои пасандозӣ ва 

2 404 млн. сомониро амонатҳои муҳлатдор ташкил намуд. (ниг. ба ҷадвали 

1). 

Ҷадвали 1. 

Сохтори ҷалби пасандозҳои (амонатҳои) аҳолӣ аз тарафи бонкҳо* аз 

рӯи шакли нигоҳдорӣ дар солҳои 2009-2017(млн. cомонӣ, дар давра) 
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Бо пули миллӣ Бо асъори хориҷӣ 

2009 653 1 543 206 17 1 296 3 454 1 034 389 

2010 597 3 204 226 8 1 146 6 441 1 221 759 

2011 736 2 814 327 0 1 295 7 897 2 180 0 

2012 1 040 3 011 264 0 1 223 8 522 2 357 0 

2013 1 045 4 474 433 0 761 8 839 2 725 0 

2014 1 076 6 611 506 0 642 12 256 3 387 0 

2015 1 296 9 394 623 0 472 11 419 4 000 0 

2016 1 454 10 711 702 0 489 8 318 3 000 0 

2017 261 15 749 524 0 375 5 939 2 404 0 

Сарчашма: Ҷадвалро муаллиф дар асоси маълумотҳои бюллетени 

омори бонкӣ (БМТ)–Соли 2015№12 (245)саҳ. 36, 37., Соли 2018 №1 

(270)саҳ. 32, 33 тартиб додааст.  

*- аз он ҷумла ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 

** - пасандозҳои буҷавии ҳукумат, пасандозҳои ғайрирезидентҳо ва 

ғайра 

 

Ба андешаи мо агар пасандозҳои муҳлатдор ба бонкҳои тиҷоратӣ 

зиёдтар ҷалб карда шаванд, ин барои онҳо созгор аст, зеро бонкҳо 

имконияти ба муҳлатҳои муайян пешниҳод намудани қарзро ба мизоҷоне, 

ки ба маблағҳои пулии иловагӣ эҳтиёҷ доранд қонеъ месозанд. Зарур аст, 

ки барои ин гуна пасандозҳо бонкҳои тиҷоратии кишвар имтиёзҳои 

гуногунро пешниҳод намоянд. 
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Дар соли 2017 пасандозҳои муҳлатдори аҳолӣ бо пули миллӣ ҳамагӣ 

524 млн. сомониро ташкил дод, ки аз он 19 млн. сомонӣ ба пасандозҳои 

зиёда аз 1 моҳ то 3 моҳ, 40 млн. сомонӣ ба пасандозҳои зиёда аз 3 моҳ то 6 

моҳ, 348 млн. сомонӣ ба пасандозҳои зиёда аз 6 моҳ то 12 моҳ ва 117 млн. 

сомонӣ ба пасандозҳои зиёда аз 12 моҳ рост омад. (ниг. ба диаграммаи 4). 

Диаграммаи 4.  

Пуёи ҷалби пасандозҳои (амонатҳои) аҳолӣ аз рӯи муҳлат аз 

тарафи бонкҳо* бо пули миллӣ (млн. сомонӣ, дар давра) 

 
Сарчашма: Диаграммаро муаллиф дар асоси маълумотҳои бюллетени 

омори бонкӣ (БМТ) – Соли 2015, №12 (245), саҳ. 36., Соли 2018, №1 (270) 

саҳ. 32 тартиб додааст.  

* - аз он ҷумла ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 

 

Нишондиҳандаҳои диаграммаи 4 шаҳодат аз он медиҳанд, ки қисми 

зиёди аҳолӣ маблағҳои муваққатан озоди худро дар бонкҳои тиҷоратӣ ба 

муҳлатҳои зиёда аз 6 моҳ то 12 моҳ пасандоз менамоянд. Афзоиши 

солонаи ин гуна пасандозҳои аҳолӣ нисбат ба дигар муҳлатҳои нигоҳдории 

пасандозҳо ба назар мерасад. Дар соли 2017 низ тамоюли афзоиши 

пасандозҳои зиёда аз 6 моҳ то 12 моҳ дар муқоиса ба дигар муҳлатҳои 

нигоҳдории пасандозҳои аҳолӣ  мусбат арзёбӣ карда мешавад. 

Бо мақсади ҳавасмандгардонии пасандозҳои дарозмуҳлат, ки 

сарчашмаи асосии сармоягузориҳо дар иқтисодиёти миллӣ ба ҳисоб 

мераванд, дар таҷрибаи Британияи Кабир, Ирландия, Мексика, Эстония, 

Колумбия ва дигар мамлакатҳо имтиёзҳои гуногуни андозӣ (озод намудани 

суратҳисоби амонатгузорӣ аз андоз аз даромади фоизӣ) ба аҳолӣ ҳангоми 

нигоҳ доштани пасандозҳои худ дар суратҳисоби бонкӣ пешниҳод карда 

мешаванд. Зарур аст, ки ба монанди мамлакатҳои зикргардида кишвари мо 

низ бо мақсади мусоидат намудан ба ҷалби маблағҳои муваққатан озоди 

аҳолӣ ва ҳавасмандгардонии пасандозҳои дарозмуҳлати аҳолӣ имтиёзҳои 

андозӣ пешниҳод намоянд то, ки маблағҳои муваққатан озоди аҳолӣ ба 
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ташкилотҳои қарзӣ зиёдтар ворид гарданд. Ҳамзамон зиёд шудани 

пасандозҳо дар ташкилотҳои қарзӣ, иқтидори қарздиҳии (пешниҳоди 

қарзҳои дарозмуҳлат бо фоизҳои паст) онҳоро таҳким мебахшад. Ва ба 

рушди умумии бахши молиявӣ суръат бахшида, инчунин шахсони воқеиву 

ҳуқуқии ба пул муҳтоҷ ин маблағҳоро аз ташкилотҳои қарзӣ қарз гирифта 

талаботи асосии худро қонеъ мегардонанд.  

Бояд қайд намуд, ки сарчашмаи асосии бунёди захираҳои бонкӣ 

амонат ва пасандозҳои муштариёни бонк ба шумор меравад. 

Бонк ташкилоти тиҷоратӣ буда, бо мақсади гирифтани даромад 

воситаҳои ҷалбкардашударо аз номи худ ва бо гирифтани хавф бар зиммаи 

худ сафарбар менамояд.  

Сохтори сафарбаркунии захираҳои бонкӣ тавассути амалиёти активӣ 

дар расми 3 нишон додашудааст.[4] 

 

 
 

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ сифати активҳои бонкӣ дар баробари кифоятии 

сармоя яке аз шартҳои асосии муайянкунандаи устувории фаъолияти 

бонкӣ ба ҳисоб меравад. Асоси амалиёти активии бонкҳоро амалиёти 

қарзӣ ташкил медиҳад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб 70% даромади 

бонкҳо аз ҳисоби амалиёти қарзӣ ташкил карда мешаванд.[4] Дар 
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диаграммаи 5 ҳиссаи пасандозҳои аҳолӣ дар таркиби активии бонкҳои 

тиҷоратии ҷумҳурї  бо ҳисоби фоиз дар солҳои 2009-2017 оварда шудааст. 

Диаграммаи 5. 

Ҳиссаи пасандозҳои аҳолӣ дар таркиби активии бонкҳои 

тиҷоратии Тоҷикистон бо % дар солҳои 2009-2017  

 
 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллиф дар асоси маълумотҳои БМТ. 

Маълумотҳои диаграммаи 5 гувоҳи онанд, ки аз соли 2009 то соли 

2013 ҳиссаи пасандозҳои аҳолӣ дар таркиби активии бонкҳои тиҷоратии 

мамлакат тамоюли афзоиш доранд. Тамоюли афзоиши пасандозҳои аҳолӣ 

дар таркиби активии бонкҳои тиҷоратӣдар тӯли солҳои 2009-2013аз 22,4% 

то ба 32,9% зиёд гардид. Ин гуна тамоюли афзоиш дар солҳои 2013 – 2014 

дар як сатҳ қарор гирифта, дар солҳои 2015-2017 тамоюли пастравиро ба 

худ гирифт, сабаби кам шудани пасандозҳои аҳолӣ дар таркиби активии 

бонкҳо аз якчанд омил вобастаги дорад, пеш аз ҳама аз коҳиш ёфтани 

боварии аҳолӣ нисбати низоми бонкӣ, зиёд гаштани хароҷотҳо ва кам 

шудани фоида, паст шудани ҳаҷми интиқоли маблағҳои муҳоҷирони 

меҳнатӣ ва ғайра. Бинобар ин бонкҳои ватаниро зарур аст, ки дар шароити 

кунунӣ барои ҷалби пасандозҳои аҳолӣ ва сиёсати пасандозии худ 

аҳамияти махсус равона намоянд, зеро дар ташаккули захираҳои бонкӣ 

нақши муҳимро мебозанд. 

Бонкҳои тиҷоратии кишвар кӯшиш мекунанд, ки сиёсати пасандозии 

фаъол дошта бошанд, вале вазъияти умумии иқтисодӣ дар баъзе мавридҳо 

ба фаъолияти онҳо таъсир мерасонад. 

Ҳамин тавр мавқеи махсусро дар марҳилаи муосир сиёсати 

пасандозии бонкҳои тиҷоратӣ дар ҷалби пасандозҳои аҳолӣ ишғол 

менамояд,ва дар ҷалби пасандозҳои аҳолӣ нақши калидиро мебозад. 

Бинобар ин ҳар як бонки тиҷоратии кишварро зарур аст, ки сиёсати 

пасандозии фаъоли худро доро бошанд, зеро он ба афзоиши ҷалби 

пасандозҳои аҳолӣ мусоидат хоҳад кард. 

Ба андешаи мо омилҳои дигар низ мавҷуданд, ки ба афзоиши 

пасандозҳои аҳолӣ мусоидат менамоянд, ба монанди:  

- баланд бардоштани даромади аҳолӣ; 

0
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- ташкили фаъолияти бонкии ба шароити муосир ҷавобгӯ; 

- дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои бонкӣ (махсусан дар ноҳияҳои 

дурдасти кишвар); 

- баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба мизоҷон; 

- кафолати пурра баргардонидани пасандозҳои аҳолӣ; 

- баланд бардоштани малакаю маърифати хизматрасонии кормандони 

бонк; 

- таъмини пурраи эҳтиёҷоти мизоҷон бо хизматрасониҳои навтарини 

бонкӣ (интернет-банкинг, мобил-банкинг ва ғайраҳо); 

- пешниҳоди шаклҳои навтарини пасандозҳо; 

- баландбардории маърифати молиявии аҳолӣ; 

- баландбардории маблағи ҷуброни суғуртаи пасандозҳои аҳолӣ. 
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РОЛЬ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ В ПРИВЛЕЧЕНИИ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

 

АВГОНОВ НУРАЛИ АЙНИДДИНОВИЧ, 

докторант PhD кафедры экономики и управления  

Технологического университета Таджикистана по специальности 

6D050701  

«Экономика и управление народным хозяйством», 

734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Н. Карабаева 63/3, 

тел.: (+992) 93 440 1212, Email: Nurali.Avgonov@mail.ru 

 

В статье широко анализируется роль сберегательной политики 

коммерческих банков в привлечении сбережений населения на современном 

этапе. Сбережения населения в ресурсной базе коммерческих банков 

играют важную роль, поэтому автор обратил особое внимание на 

привлечение сбережений населения. 
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THE ROLE OF THE SAVINGS POLICY OF COMMERCIAL 

BANKS IN ATTRACTING THE SAVINGS OF THE POPULATION 

 

AVGONOV NURALI AYNIDDINOVICH, 

Ph.D. in Economics and Management Technological University of 

Tajikistan, specialty 6D050701 "Economics and management of the national 

economy" 63/3 N. Karabaev Street, Dushanbe, 734061, Republic of Tajikistan,  
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In this articleis widely analyzed the role of savings policy of commercial 

banks in attracting the savings of population at the present stage. The savings of 

population in the resource base of commercial banks plays an important role, 

therefore, the author paid special attention to attracting the savings of the 

population. 

Keywords: savings policy of bank, savings of population, commercial 

banks, attraction of bank resources, passive operations. 
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  МАРҲАЛАИ НАВИ РУШДИ ИЛМ ДАР ТОҶИКИСТОН 

 

ҚУРБОНОВ АБДУРАҲМОН ШЕРОВИЧ, 

доктори илмҳои фалсафа, сардори Раёсати таҳлили масъалаҳои 

иҷтимоии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, хиёбони 

Рӯдакӣ 40, тел.: (+992 37) 227-67-57,  (+992)918 20 04 15, 

             Е-mail:Kurbonov1959@mail.ru 

 

Дар паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, суханрониҳои ӯ 

зимни сафарҳои корӣ ва вохӯрӣ бо қишрҳои гуногуни ҷомеа ба масъалаи 

илм таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда мешавад. Пешвои миллат, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон бо дарки амиқи вазъи соҳаи илм ва фаъолияти 

муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар кишвар ҷиҳати таъмини рушди илмҳои 

бунёдӣ ва дақиқ, амалӣ намудани тадқиқотҳо дар самти ҳадафҳои 

стратегии давлат, тарбияи кадрҳои илмӣ, истифодаи самараноки 

маблағҳо барои соҳаи  мазкур дастуру ҳидоятҳои муфид ва муҳим ироа 

намудаанд. Дастурҳои Сарвари давлат дар ин самт чун оғози марҳалаи 

нави рушди илм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардида, барои аз 

ҳолати буҳронӣ ва карахтӣ раҳо намудани илм мусоидат хоҳанд кард. Дар 

мақолаи мазкур муаллиф кӯшиш намудааст, масъалаи инъикоси масоили 

илм дар суханрониҳои Президенти кишвар ва муҳтавои асосии  онро 

мавриди таҳлил қарор диҳад. 

Калидвожаҳо: неруи илмӣ, муассисаи илмӣ-тадқиқотӣ, кадрҳои 

илмӣ, илмҳои дақиқ, тадқиқоти бунёдӣ, фаъолияти илмӣ, равияҳои 

афзалиятноки илм, ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ-техникӣ. 

 

Пӯшида нест, ки дар замони муосир илм на танҳо ба қувваи асосии 

истеҳсолкунанда, балки ба омили муҳими рушд ва нишондиҳандаи асосии 

иқтидори кишварҳо табдил ёфтаст. Дар ин замина, мақому нуфузи ҳар як 

кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ маҳз аз сатҳи неруи зеҳнӣ, рушди илму 

иноватсия ва дастовардҳо дар соҳаи техникаю технологияҳои муосир 

вобастагии ҷиддӣ дорад. Дастовардҳои соҳаи мазкур ҷиҳати амалӣ 

гардидани таҳаввулот дар ҳаёти иқтисодию сиёсӣ ва иҷтимоию фарҳангии 

кишварҳо мусоидат намуда, ҳамзамон боиси тағйир ёфтани муносибати 
одамон ба арзишҳо, инчунин сатҳ ва тарзи зиндагии онҳо мегардад. Аз ин 

рӯ, масъалаи илм ва такмили захираи  зеҳнии ҷумҳурӣ дар паёмҳои 

mailto:Kurbonov1959@mail.ru
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври фарогир 

инъикос ёфта, таваҷҷуҳи ҷомеаи илмии ҷумҳурӣ ва сохторҳои дахлдори 

давлатӣ баҳри ҳалли масоили марбутаи ин соҳаи ҳаётан муҳим ҷалб карда 

мешавад. Дар ин замина, таҳқиқ ва баррасии масъалаи вазъи илм ва неруи 

илмии ҷумҳурӣ дар партави дастуру ҳидоятҳои Президенти мамлакат 

аҳамияти муҳим  пайдо мекунад. 

Омӯзиш ва таҳлили суханрониҳои Сарвари давлат бори дигар собит 

месозад, ки масоили илм ва такмили неруи зеҳнӣ, истифодаи самараноки 

дастовардҳои илм ва технологияи муосир ҷиҳати таҳкими иқтидори 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии кишвар дар маркази таваҷҷуҳи 

роҳбарияти давлату Ҳукумати ҷумҳурӣ қарор доранд. Бояд зикр намуд, ки 

дар паёмҳои се соли охири Президенти мамлакат паҳлуҳои мухталифи 

масоили илм хеле амиқу дақиқ ва аз нигоҳи танқидӣ мавриди таҳлил ва 

арзёбӣ қарор гирифта, барои ҳаллу фасли онҳо дастурҳои мушаххас ироа 

гардиданд. Таҳлили тадбирҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

соҳаи илм собит месозад, ки сарфи назар аз мушкилоти мавҷудаи 

иқтисодию сиёсӣ ва дигар падидаҳои номатлуб, ки ҳаёти осоиштаи 

ҷомеаро халалдор менамуданд, дар замони Истиқлолият барои дастгирӣ ва 

рушди муассисаҳои илмию тадқиқотӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва тарбияи кадрҳои 

илмӣ ва илмию педагогӣ, ба роҳ мондани ҳамкориҳои байналмилалӣ дар 

соҳаи илм, татбиқи дастовардҳои илмию техникӣ ва ворид намудани 

технологияҳои муосир корҳои мушаххас ба анҷом расонда шудааст. Қабул 

гардидани зиёда аз 300 фармону амрҳои Президент ва қарору фармоишҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм, аз ҷумла зиёда аз 40 санад  

ҷиҳати дастгирии молиявии муассисаҳои илмӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва 

ҳавасмандгардонии кормандони соҳаи илм, зиёда аз 70  санад дар самти 

ҳамкориҳои байналмилалии илмию техникӣ ва ғ. аз он шаҳодат медиҳад, 

ки дар ин самт, воқеан як сиёсати амиқ ва созандаю босубот роҳандозӣ 

шуда истодааст.  

Имрӯз вобаста ба вижагиҳои замони Истиқлолият дар соҳаи илм ва 

фаъолияти илмӣ масъалаҳое арзи ҳастӣ мекунанд, ки бояд дар ҷомеаи 

илмии Тоҷикистон бештар мавриди таваҷҷуҳи қарор гиранд ва барои ҳаллу 

фасли онҳо тадбирҳои саривақтӣ ва муфид андешида шавад. Бинобар ин, 

дастуру ҳидоятҳое, ки аз паёмҳои Президенти мамлакат бармеоянд, ҷиҳати 

амалӣ намудани сиёсати амиқи давлатӣ дар соҳаи илм, таъмини фаъолияти 

муассисаҳои  илмӣ тибқи талаботи замони муосир ва истифодаи 

самараноки дастовардҳои он баҳри таъмини истиқлолияти воқеии 

Тоҷикистон хеле муҳим ва муфид маҳсуб мешаванд. Зеро зимни 

суханрониҳо масоили муҳими марбут ба соҳаи илм, аз ҷумла рушди 
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илмҳои бунёдӣ, дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани таълими фанҳои дақиқ ва 

эксперименталӣ, ба сиёсати имрӯза мувофиқ намудани мавзӯъҳои 

фармоишӣ, тарбияи кадрҳои илмӣ ва такмили неруи зеҳнӣ, самаранокии 

маблағгузории соҳаи илм, ба иҷрои ҳадафҳои стратегии давлат сафарбар 

намудани неруи илмии олимон ва ғайраҳо мавриди баррасӣ қарор 

гирифтанд, ки дар маҷмӯъ барои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ хеле муҳим ва 

зарурӣ арзёбӣ мешаванд. Таҳлилҳо ва арзёбиҳои хеле возеҳу амиқи 

масоили номбурда бори дигар аз таваҷҷуҳи бевоситаи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи илм ва тарбияи 

кадрҳои илмӣ дар ҷумҳурӣ шаҳодат медиҳад. Бо итминони комил метавон 

гуфт, ки амалӣ гардидани дастуру ҳидоятҳои Сарвари давлат дар ин самт 

ҷиҳати аз ҳолати карахтӣ ва фаъолияти камсамар раҳо ёфтани 

муассисаҳои илмӣ мусоидат намуда, ба оғози марҳалаи нави рушди илм 

дар ҷумҳурӣ замина  хоҳад гузошт. Олимон чун неруи тавонои зеҳнӣ 

имкон пайдо мекунанд, ки минбаъд дар омӯзишу таҳқиқ ва ҳалли масоили 

муҳими иқтисодӣ ва иҷтимоию сиёсии  кишвар саҳми муносиб гузоранд. 

Маврид ба зикр аст, ки эродҳои Президенти мамлакат оид ба соҳаи 

илми ҷумҳурӣ хеле дақиқ, воқеӣ ва саривақтӣ буда, омӯзиш ва дарёфти 

василаҳои ҳаллу фасли онҳо, пеш аз ҳама, барои соҳаи илм ва ҷомеаи илмӣ 

муфид хоҳад буд. Аз ҷумла, бо назардошти вазъи имрӯзаи тадқиқоти 

илмии бунёдӣ дар муассисаҳои илмии ҷумҳурӣ Президенти кишвар дар 

паёмашон (22 декабри соли 2016) таъкид намуданд, ки: «Дар мамлакат 

дар шароити имрӯза рушди илмҳои бунёдӣ муҳим ва афзалиятнок буда, 

пешбурди корҳои илмиву тадқиқотӣ вазифаи аввалиндараҷаи олимони 

ин соҳа маҳсуб меёбад, ки он беҳбудии ҷиддӣ мехоҳад».  

Воқеан, вазъи кунунии илмҳои бунёдӣ ба дастгирӣ ва ислоҳоти 

ҷиддӣ ниёз дошта, беҳбудии ҷиддӣ мехоҳад. Бояд зикр намуд, ки ҳанӯз 

соли 1996 барои аз ҳолати ногувор раҳо намудани илмҳои бунёдӣ 

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таъсиси Фонди 

президентии таҳқиқотҳои бунёдӣ” аз 24 феврали соли 1996, №422 ба 

тасвиб расид, ки он дар самти дастгирӣ ва рушди  соҳаи мазкур дар кишвар 

аҳамияти муҳим дошт. Тибқи Низомномаи Фонд дар қатори дигар 

сарчашмаҳое, ки маблағҳои  он ташкил меёбанд, яке аз сарчашмаҳои 

асосӣ, ин 3% ҳиссаҷудокунӣ аз маблағҳое, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои 

соҳаи илм пешбинӣ шуданд, ба ҳисоб меравад, ки ин маблағ дар тӯли 

фаъолияти 22-солаи  Фонди мазкур барои ба анҷом расондани  тадқиқоти 

муайян ва мақсадноку муфид  дар муассисаҳои илмии ҷумҳурӣ  

метавонист мусоидат намояд.   
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Вале таҳлили вазъи иҷрои корҳои тадқиқотӣ дар самти мазкури илм 

собит менамояд, ки сарфи назар аз таъсиси Фонди  мазкур ва кумаку 

дастгириҳои Ҳукумат вазъи илмҳои бунёдӣ  на танҳо тағйир наёфт, балки 

дар ҳолати боз ҳам ногувортар қарор гирифт. Сифат ва ҳадафҳои асосии 

тадқиқот аз мадди назари иҷрокунандагон дур монда, натавонистанд 

илмро бо кашфиёту навовариҳо ғанӣ созанд ва барои рушду нумӯи 

самтҳои дигари илм дар ҷумҳурӣ мусоидат намоянд. Бинобар ин, масъалаи 

дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ намудани тадқиқотҳои бунёдӣ дар 

муассисаҳои илмӣ ва мактабҳои олии ҷумҳурӣ хеле муҳим ва мубрам 

маҳсуб шуда, ислоҳи саривақтии мушкилоти мавҷуда барои марҳилаи нави 

рушди илми соҳаи мазкур мусоидат хоҳад кард. 

 Бояд зикр намуд, ки рушди илмҳои бунёдӣ бо илмҳои дақиқ ва 

эксперименталӣ иртиботи ногусастанӣ дошта, бе мавҷудияти пояи зарурии 

илмӣ-техникӣ амалӣ намудани тадқиқот ва натиҷагириҳо дар ин самт 

ғайриимкон аст. Дар робита ба ин дар Паёми Сарвари давлат ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (20 январи соли 2016) омадааст: «Ба 

роҳбарони вазоратҳои маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо, 

инчунин ректорони муассисаҳои таҳсилоти олӣ супориш дода 

мешавад, ки дар давоми чор соли оянда масъалаи пурра бо омӯзгорони 

фанҳои дақиқ, технологияҳои иттилоотӣ  …. таъмин кардани 

муассисаҳои таҳсилоти умумиро ҳал намоянд». Дар Паёми дигар (22 

декабри соли 2016) бошад, таъкид шудааст: «Дар замоне ки илму 

технология бо суръати кайҳонӣ пеш меравад, дар илми тоҷик навгонӣ 

ва ташаббусҳои илмӣ кам ба мушоҳида мерасанд, афроди лаёқатманд, 

ихтироъкор ва навҷӯ ба ҷодаи илмҳои дақиқ ҷалб карда намешаванд…». 

Таъкидҳои Пешвои миллат бори дигар собит месозанд, ки вазъи илмҳои 

дақиқ ва эксперименталӣ дар муассисаҳои илмӣ ва таълимии ҷумҳурӣ 

ҷавобгӯи талабот набуда, ба дастгирӣ ниёз доранд. Маврид ба ёдоварист, 

ки дар ин марҳала ҷиҳати дастгирӣ ва рушди самтҳои номбурдаи илм 

қарорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи 

Барномаи рушди илмҳои дақиқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи 

солҳои 2005 - 2008» аз 29 декабри соли 2003, №571 ва «Дар бораи тасдиқи 

Барномаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, риёзию техникӣ барои солҳои 

2010 - 2020» аз 27 феврали соли 2010, №89 ба тасвиб расидаанд. Вале 

таҳлили раванди  амалӣ гардидани барномаҳои номбурда собит месозад, 

ки сифати иҷро ва ҳадафҳои асосии онҳо аз мадди назари иҷрокунандагон 

дур монда, барои тавсеаи тадқиқотҳои бунёдӣ ва илмҳои дақиқу 

эксперименталӣ ҳанӯз заминаи мусоиди моддию техникӣ муҳайё 

нагардидааст. Бояд таъкид кард, ки маҳз аз ҷониби сохторҳои дахлдор ва 
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ҷомеаи илмии ҷумҳурӣ сари вақт ва дар сатҳи зарурӣ амалӣ нагардидани 

барномаҳои давлатӣ оид ба соҳаи мазкур боиси эродҳои ҷиддии 

Президенти кишвар дар Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гардид. 

Тавре медонем, бе мавҷудияти озмоишгоҳҳои муҷаҳҳазу замонавӣ, 

пояи устувори моддӣ-техникӣ ва кадрӣ рушди илмҳои бунёдӣ, хусусан 

самти илмҳои эксперименталӣ ғайриимкон аст. Баъди пош хӯрдани 

Иттиҳоди Шӯравӣ чунин муассиса ё корхонае, ки масъалаи ба ҷумҳурӣ 

ворид намудани таҷҳизоти илмӣ (таҷҳизот, реактивҳои химиявӣ барои 

озмоишгоҳҳо ва ғ.) ва дигар  маводи заруриро таъмин кунад, фаъолият 

надорад. Бояд ёдовар шуд, ки соли 2006 бо мақсади ҳаллу фасли 

мушкилоти мавҷуда қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ташкил намудани Корхонаи воҳиди давлатии «Маркази ҷумҳуриявии 

таъминоти соҳаҳои илм бо таҷҳизоти техникӣ, асбобҳо, маводи кимиёвӣ ва 

васоити экспедитсионӣ» дар назди Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  қабул гардид, вале бо сабабҳои номаълум муассисаи мазкур 

то имрӯз ба фаъолият шурӯъ накардааст.  

Бояд ёдовар шуд, ки бо мақсади таҷҳизонидани кабинетҳои таълимӣ 

ва озмоишгоҳҳо бо таҷҳизоти зарурӣ ва дар ин замина муҳайё намудани 

шароити мусоид барои ташаккули тафаккури техникию табиии 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 29 ноябри соли 2017, №544 “Дар бораи Барномаи давлатии 

таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва 

озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 2018-2020” ба тасвиб 

расонда шуд, ки амалӣ гардидани он дар ин марҳила хеле муҳим буда, 

метавонад дар ояндаи наздик барои рушди илмҳои эксперименталӣ дар 

кишвар мусоидат намояд. Лекин таҷриба нишон медиҳад, ки бинобар 

сабаби дар ҷумҳурӣ фаъолият накардани  сохтори махсус оид ба таъмини 

корхонаҳо, муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ бо таҷҳизоти лабораторӣ ва 

маҳлулҳои химиявӣ, амалӣ гардидани Барномаи номбурда мушкил ё 

комилан ғайри имкон мегардад.  

Айни ҳол, тақрибан тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумию 

олӣ, муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва соҳаи тандурустии ҷумҳурӣ маҳз бо 

ҳамин сабаб наметавонанд омӯзиш ва тадқиқоти самараноку судманд ва 

ташхиси дақиқу саривақтиро ба анҷом расонанд. Ҳамзамон, мушкилоти 

мазкур тарбияи мутахассисони варзида ва таҷрибаноки ҷавобгӯйи 

талаботи муосирро дар самти фанҳои эксперименталӣ ва тадқиқоти бунёдӣ 

ғайриимкон месозад. Илова бар ин, озмоишгоҳҳо барои санҷиши сифати 

маҳсулот дар назди бозорҳо, роҳи оҳан, гумрук, Тоҷикстандарт, хадамоти 
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бойторӣ ва ғ. низ бе таҷҳизоти зарурӣ ва маводи химиявӣ наметавонанд 

фаъолияти худро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монанд. Ин мушкилотест, ки  

илмҳои бунёдӣ ва эксперименталӣ ба он ниёзмандии ҷиддӣ доранд ва 

ҳаллу фасли он, бешубҳа, ба руши босуботи ин самти тадқиқоти илмӣ 

мусоидат хоҳад кард. 

Таҳлил ва арзёбиҳои воқеӣ ва фарогири Роҳбари давлат 

муҳаққиқону коршиносон ва масъулони соҳаро водор месозад, ки ба ин 

масъала таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоянд ва дар ин самт тадбирҳои 

мушаххасу судманд андешанд. Зеро таҳлилҳо собит месозанд, ки  вазъи 

илмҳои бунёдӣ ва самаранокии маблағгузории соҳаи илм дар ҷумҳурӣ 

боиси нигаронӣ буда, тибқи талаботи замони муосир ва ниёзмандиҳои 

ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсию фарҳангии кишвар муносибати навро 

мехоҳад. Аз ин рӯ, дар ин самт рушди низоми миллии инноватсионӣ, 

тақвияти таваҷҷуҳи давлат ва муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ  ба илми 

бунёдӣ хеле  муҳим аст 

Бояд  зикр намуд, ки ба талаботи ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоию 

фарҳангии кишвар мувофиқ намудани тадқиқотҳои илмӣ, хусусан 

мавзӯъҳои фармоишӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти муассисаҳои илмӣ 

маҳсуб мешавад. Аз ин рӯ, дар паёмҳои Президенти мамлакат ба ин 

масъала таваҷҷуҳи махсус зоҳир гардида, зарурати мутобиқ намудани 

мавзӯъҳои фармоишӣ ба сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ таъкид 

гардидааст. Аз ҷумла, дар Паёми соли 2016 (20 январ) омадааст: 

«…муассисаҳои илмиро зарур аст, ки ҷиҳати ба сиёсати имрӯза 

мутобиқ намудани мавзӯъҳои фармоишӣ чораҷӯйӣ карда, тадқиқи 

масъалаҳои умдаи давлатдории миллиамонро бо дарназардошти 

пешрафти иқтисоди миллӣ, ояндаи кишвар ва ҳалли мушкилоти 

мубрами ҷомеа анҷом диҳанд». 

Дар Паёми соли 2016 (22 декабр) бошад, омадааст: «…ҷиҳати 

иҷрои мавзӯъҳои фармоишӣ ва истифодаи самараноки онҳо зарурати 

таҷдиди назар кардани маблағгузории соҳаи илм ба миён омада, 

Ҳукуматро зарур аст, ки масъалаи мазкурро омӯхта, ҷиҳати ба 

танзим даровардани он чораҷӯӣ намояд». Зарурати баррасӣ ва ҳалли 

масъалаи мазкур аз он бармеояд, ки аз оғози Истиқлолият то имрӯз аз 

хазинаи давлат барои тадқиқи мавзӯъҳои фармоишӣ маблағҳои зиёд 

пешбинӣ мешавад, лекин натоиҷи тадқиқот ҳанӯз ҳам ба рушди истеҳсолот 

ва ҳалли мушкилоти иҷтимоии кишвар мусоидат намекунанд. Баррасии 

масъалаи истифодаи оқилонаи маблағҳои буҷетӣ барои соҳаи илм ва 

самаранокии натоиҷи таҳқиқотро, бешубҳа метавон чун натиҷаи таҳлили 
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амиқу воқеӣ ва нигоҳи танқидии худи Пешвои миллат ба соҳаи мазкур 

арзёбӣ намуд.  

Қобили тазаккур аст, ки истифодаи самаранок ва мақсадноки 

маблағҳои буҷетӣ дар соҳаи илм ҳамон вақт амалӣ гашта метавонад, ки ба 

бисёрмавзӯӣ хотима бахшида, мавзӯъҳои фармоишӣ бевосита дар 

ҳамоҳангӣ бо равияҳои афзалиятноки илм, ки аз ҷониби Ҳукумат тасдиқ  

гардидаанд, муайян карда шавад. Воқеан, дар ҳамаи кишварҳо вобаста ба 

зарурати иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ равияҳо ва самтҳои гуногуни илм дар 

марҳилаи муайян мавриди таваҷчуҳи махсуси давлат қарор мегиранд, зеро 

ки муайян намудани равияҳои афзалиятноки илм ва маблағгузории 

мақсадноки он, хусусан мавзӯъҳои фармоишӣ, яке аз шаклҳои муҳими 

истифодаи самараноки илм ва неруҳои ақлонӣ барои ҳалли мушкилоти 

мавҷудаи ҷомеа маҳсуб мешавад.  

Тавре ки маълум аст, дар ҷумҳурии мо низ бо ин мақсад тадбирҳои 

муайян амалӣ мешаванд. Аз ҷумла, дар даврони Истиқлолият қабул 

гардидани қарорҳои Ҳукумати ҶТ «Дар бораи тасдиқи Номгӯйи самтҳои 

афзалиятдоштаи таҳқиқоти илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2007 - 2009» аз 30 июни соли 2007, №333, «Дар бораи тасдиқи Номгӯи 

самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2010 - 2012 ва феҳристи технологияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 30 

марти соли 2010, № 167 ва «Дар бораи Номгӯи самтҳои афзалиятноки 

рушди илм, техника ва технология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2015-2020» аз 4 декабри  соли 2014, №765  аз он далолат мекунад, 

ки роҳбарияти давлату Ҳукумати ҶТ дар ин самт таваҷчуҳи махсус зоҳир 

менамоянд. Лекин, бояд тазаккур дод, ки натиҷагирӣ аз авлавиятҳо ва 

самаранокии онҳо дар ҳалли мушкилоти мавҷудаи ҷомеа, пеш аз ҳама, аз 

интихоб ва таъйиноти дурусти  равияҳои илмӣ ва мавзӯъҳои фармоишӣ 

вобастагии ҷиддӣ дорад. 

Таҳлили номгӯйи тасдиқгардидаи самтҳои афзалиятноки тадқиқоти 

илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки се марҳаларо дар бар мегирифтанд, 

собит менамояд, ки  санадҳои қабулгардида, аслан бе назардошти талаботи 

ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ ва имкониятҳои молиявии ҷумҳурӣ таҳия 

ва қабул гардидаанд. Дар санади аввали номгӯйи самтҳои афзалиятдоштаи 

таҳқиқоти илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2009  50 

равия(!) ва дар  санади дувум, ки солҳои 2010 - 2012-ро дар бар мегирад, 65 

равияи афзалиятнок(!) пешбинӣ шудааст. Мавзӯъҳои пешбинишуда, аз 

қабили педагогикаи этникӣ ва муосир, назария ва методикаи таълиму 

тарбия, сиёсати демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон, забони тоҷикӣ ва 

фолклор, такмили системаи идораи соҳаи тандурустӣ, фотосинтез ва 
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маҳсулнокии растаниҳо, коркарди асосҳои илмии инкишоф додани 

шабакаи минтақаҳои махсус ҳифзшавандаи табиат ва ғайраҳо, ба андешаи 

мо, вобаста ба ҳалли мушкилоти мавҷудаи ҷумҳурӣ дар ин марҳалаи рушд 

наметавонанд нақши калидӣ дошта бошанд ва ҳамчун равияҳои 

афзалиятнок эътироф шаванд. 

  Санади севум оид ба номгӯи самтҳои афзалиятноки илм, техника 

ва технология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои солҳои 2015-2020 

пешбинӣ шудааст, 110 равияи тадқиқотии афзалиятнокро (!) дар бар 

мегирад. Бояд таъкид кард, ки номгӯйи мазкур низ, бе назардошти 

меъёрҳои мантиқ ва талаботи ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии 

ҷумҳурӣ таҳия гардида,  мавзӯъҳое, ки дар он дарҷ ёфтаанд, аз ҷумла, 

такомули методологии таҳқиқоти илмӣ дар равияи санъатшиносии миллӣ 

(санъатшиносӣ), ташаккули фарҳанги муоширати иҷтимоии шаҳрвандони 

Тоҷикистон (педагогика), такмили методологии таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи 

фарҳангшиносӣ, истилоҳ ва масоили истилоҳшиносӣ, таҳқиқи адабиёти 

шифоҳии халқ, такмили методологии таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи 

ҳуқуқшиносӣ ва давлатшиносӣ,  ғизо ва солимии аҳолӣ, афкори иқтисодии 

ватанӣ дар давраи соҳибистиқлолии давлатӣ ва ғайраҳо (номгӯйи чунин 

равияҳои «афзалиятнок» зиёданд), ҳам бо сабаби теъдоди бузург ва ҳам бо 

мазмуну ҳадафнокиашон, наметавонанд равияҳои афзалиятнок бошанд. 

Зеро зарурати муқаррар намудани равияҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ, 

пеш аз ҳама, аз талаботи дар самти мушаххаси ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-

сиёсӣ доштаи давлат бармеояд ва маънии онро дорад, ки равияҳои мазкур 

дар самти таъмини молиявӣ, пояи моддӣ-техникӣ, иқтидори кадрӣ ва ғайра 

аз ҷониби давлат ба таври иловагӣ дастгирӣ меёбанд ва ба анҷом расидани 

таҳқиқотҳои пешбинишуда барои ҳалли мушкилоти мавҷудаи ҳаёти 

иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат мусоидат намуда, ба пешрафти он таккони 

ҷиддӣ мебахшанд. Дар маҷмӯъ, пешбинӣ намудани чунин теъдоди бузурги 

равияҳои афзалиятнок (аз 60 то 110 мавзӯъ) бе таҳлил ва асоснокии илмӣ 

аз ҷониби таҳиягарон, имконияти амалӣ гардидани онҳоро тақрибан ба 

сифр баробар  менамояд.  

Барои тасаввурот пайдо намудан дар хусуси чунин равандҳо, барои 

муқоиса ҳамин ҳолатро дар кишвари Русия мавриди баррасӣ қарор 

медиҳем. Соли 2009 вобаста ба талаботи ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии 

кишвар аз ҷониби Ҳукумати Федератсияи Русия панҷ самти афзалиятнок 

ва 27 технологияи ҳассос муайян карда шуданд, ки аз нигоҳи рушди 

технологӣ ва инноватсионӣ нисбатан ояндадор  маҳсуб мешуданд. Онҳо 

ҳамчунин ба сифати  самтҳои муайянкунандаи такмили комплекси ватании 

илмию техникӣ бо назардошти вазифаҳои миёнамуҳлати  иҷтимоию  
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иқтисодии  рушди кишвар  хидмат мекунанд. Афзалиятҳои  муайяншуда  

чунинанд:- низоми  иттилоотӣ –телекоммуникатсионӣ; илм дар бораи ҳаёт; 

истифодаи оқилонаи табиат; самарабахшӣ ва сарфаҷӯии энергия; амният 

ва  муқобилият бо терроризм. Моҳи июли соли 2011 ин афзалиятҳо бо 

Фармони Президенти Россия бе ворид намудани дигаргуниҳо бори дигар  

тасдиқ гардиданд.[2]  

Тавре ки дидем, самтҳои афзалиятноки муқаррарнамудаи кишвари 

Русия масъалаҳои хеле муҳими ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳарбию сиёси-

ро дар бар гирифта, татбиқи онҳо метавонад барои ҳалли мушкилоти 

мавҷуда ва рушди воқеии ин кишвар мусоидат намояд.  

Омӯзиш ва таҳлили номгӯи равияҳои афзалиятноки илм дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муқоисаи он ба кишварҳои дигар бори дигар со-

бит намуд, ки он, воқеан, ғайриҳаётӣ буда, ниёзҳои илму истеҳсолоти ки-

шварро ифода намекунад. Ҳамчунин, бори дигар собит мегардад, ки 

мақомоти давлатии масъули таҳияи рушд ва дурнамои Тоҷикистон 

дар тӯли Истиқлолият то ҳол дар бораи талаботи иқтисодию иҷти-

моии ҷумҳурӣ ба тадқиқоти илмӣ ва истифодаи самараноки неруи 

зеҳнии кишвар дар ин самт пешниҳоди мушаххас ва мақсадноку асос-

нок надорад ва фаъолияти илмӣ дар ҷумҳурӣ ғайримақсаднок ва кам-

самар арзёбӣ мешавад .   

Бояд таъкид намуд, ки ҳадафи асосии ташаккул ва амалисозии 

самтҳои афзалиятнок дар илм, ин дақиқ  намудани самтҳои рушди ком-

плекси ватании илмию техникӣ ва низоми миллии инноватсионӣ бо наза-

рдошти манфиатҳои миллии Тоҷикистон ва тамоюлоти рушди ҷаҳонии 

илмӣ, технологӣ ва инноватсионӣ, вазифаҳои миёнамуҳлати рушди иҷти-

моӣ-иқтисодии кишвар бо назардошти зарарурати ташаккул ва рушди ни-

зоми нави инноватсионӣ, таҳия ва амалисозии муҳимтарин барномаҳо ва 

тарҳҳои давлатӣ  мебошад. 

Самтҳои афзалиятнок дар ин марҳала, бояд, пеш аз ҳама, ба модер-

низатсияи иқтисоди миллӣ ва се ҳадафи стратегии Ҳукумати кишвар, ки аз 

ҷониби Президенти мамлакат муайян шудаанд-раҳоӣ аз бунбасти комму-

никатсионӣ, таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва амнияти озуқаворӣ ра-

вона карда шаванд.  Шояд ҳалли масъалаи раҳоӣ аз бунбасти коммуникат-

сионӣ аз қудрати илм ва кӯшишҳои аҳли илми ҷумҳурӣ чандон вобастагӣ 

надошта набошад, лекин дар ҳалли ду ҳадафи стратегии дигар - таъмини 

истиқлолияти энергетикӣ ва амнияти озуқаворӣ олимони тоҷик метаво-

нанд бо ширкати фаъолонаи худ нақши муҳим гузоранд.  

Боиси таассуф аст, ки ташаббусҳои пайгиронаи Ҳукумати ҷумҳурӣ 

аз ҷониби аҳли илм ва масъулони соҳаи мазкур ҳамаҷониба дастгирӣ наме-
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ёбанд ва сари вақт амалӣ намегарданд, ки ин боиси пеш омадани мушки-

лоти нав дар ҳаёти иҷтимоии кишвар мегардад. Пӯшида нест, ки тайи 10 

соли охир мардуми Тоҷикистон аз норасоии барқ танқисии шадидро аз сар 

гузаронд, вале дар ин самт аз ҷониби олимону мутахассон амали назаррасе 

ба анҷом нарасид ва бори сангини ин мушкилот, аслан бар дӯши Ҳукумати 

ҷумҳурӣ қарор дошт. Бо мақсади  ҳалли мушкилоти мавҷуда ҳанӯз 2 фев-

рали соли 2007, №41 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

тасдиқи Барномаи комплексии мақсадноки истифодаи васеи мабаъҳои 

барқароршавандаи энергия, амсоли энергияи дарёҳои хурд, офтоб, шамол, 

биомасса, энергияи мабаъҳои зеризаминӣ барои солҳои 2007 - 2015» қабул 

гардида буд, вале тавре ки маълум аст, амалӣ гардидани барномаи мазкур 

то имрӯз эҳсос карда намешавад. Бояд зикр намуд, ки амалӣ гардидани 

қарори мазкури Ҳукумат метавонист дар ҳалли ин мушкилот мусоидат 

намояд, зеро ки ҳадафи ниҳоии санади мазкур низ таъмини истиқлолияти 

энергетикии кишвар маҳсуб мешуд. 

 Президенти кишвар дар Паёми соли гузаштаашон (22 декабри соли 

2017) ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуда буданд, ки 

дар Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 низ 

се ҳадафи миллии эълонкардаамон ҳамчун вазифаҳои аввалиндараҷа боқӣ 

мемонанд ва мо азми қатъӣ дорем, ки дар ояндаи наздиктарин иҷрои 

онҳоро таъмин намоем.  Ҳамчунин, таъкид намуданд, ки:-«… мо вази-

фадорем, ки боз ҳам бештар заҳмат кашида, ба иҷрои ҳадафҳои стра-

тегии миллиамон – таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи 

самарабахши нерӯи барқ, аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардан ва 

ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи амнияти 

озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои хушсифат ноил гар-

дем» 

Бинобар ин, мантиқӣ мебуд, ки бо мақсади таъмини ҳадафҳои стра-

тегии Тоҷикистон – таъмини амнияти энергетикӣ ва амнияти озуқаворӣ, 

пеш аз ҳама, истифодаи самараноки илм ва захираи зеҳнии мамлакатро 

таъмин намуда, номгӯйи  равияҳои афзалиятноки тадқиқотҳои илмӣ аз нав 

таҳия ва аз ҷониби Ҳукумат тасдиқ карда шуда, равияҳои марбут ба 

ҳадафҳои стратегии кишвар аз соли 2019 то соли 2030 ҳамчун ра-

вияҳои афзалиятноки тадқиқоти илмӣ муқаррар карда шаванд. Ҳам-

чунин, ҳамасола пешбинӣ гардидани ҳадди ақал то 30 фоиз аз ҳиссаи ма-

блағгузории умумии соҳаи илми ҷумҳурӣ барои амалӣ намудани 

тадқиқотҳо дар  самти номбурда, ба андешаи мо метавонад барои ҳалли 

мушкилоти зикргардида дар ояндаи наздик мусоидат  намояд. 
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Бояд зикр намуд, ки дар паёмҳои солҳои охири Президенти мамла-

кат паҳлуҳои мухталифи ҳаёти илмии ҷумҳурӣ, аз ҷумла, тарбияи кадрҳои 

илмӣ, истифодаи самараноки маблағҳои буҷетӣ барои соҳаи илм, захираи 

зеҳнии кишвар ва ғ. инъикос ёфтаанд, ки омӯзиш, таҳлил ва амалӣ намуда-

ни онҳо аз ҷониби ҷомеаи илмии кишвар зарур ва муфид мебошад. Зеро ки 

маҳз аз ҷониби сохторҳои марбутаи давлатӣ ва ҷомеаи илмии ҷумҳурӣ 

сари вақт ва дар сатҳи зарурӣ амалӣ нагардидани барномаҳои давлатӣ оид 

ба соҳаи мазкур боиси эродҳои ҷиддии Президенти кишвар дар 

паёмҳояшон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. 

Омӯзиш ва таҳлили эродҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастуру ҳидоятҳои он кас 

дар ин самт, барои ҳаллу фасли мушкилоти мавҷудаи соҳаи илм хеле 

муфид буда, ҷиҳати аз ҳолати карахтӣ ва таназзул раҳоӣ бахшидани илми 

тоҷик, ки имрӯз ба як соҳаи бесамар табдил ёфта истодааст, мусоидат 

хоҳанд кард. Тибқи дастурҳои Роҳбари давлат ислоҳоти ҷиддӣ ва куллии  

низоми илм, шурӯъ аз мавзӯъҳои бунёдӣ, фармоишӣ, афзалиятнок ва тар-

тиби маблағгузории онҳо, инчунин, тарбияи мақсадноки кадрҳои илмӣ бо-

яд амалӣ карда шавад. Бо итминони комил метавон гуфт, ки таъмини 

иҷрои дастуру ҳидоятҳое, ки аз паёмҳои Президенти кишвар ба   Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеоянд, барои оғози марҳалаи нави рушди 

илм ва ҳалли мушкилоти иқтисодию иҷтимоии кишвар заминаи боэътимод 

ва устувор хоҳад гузошт. 
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 НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ НАУКИ  

В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

КУРБОНОВ АБДУРАХМОН ШЕРОВИЧ, 

доктор философских наук, начальник Управления анализа социаль-

ных проблем Центра стратегических исследований при Президенте Рес-

публики Таджикистан,734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, про-

спект Рудакӣ 40,тел.: (+992 37) 227-67-57,  (+992)918 20 04 15, 

Е-mail:Kurbonov1959@mail.ru 

 

В Посланиях  Президента Республики Таджикистан уважаемого  

Эмомали Рахмона  Маджлиси Оли Республики Таджикистан, его выступ-

лениях во время рабочих поездок и встречах с представителями различных 

слоев населения особое внимание уделяется проблемам науки. Лидер 

нации, уважаемый  Эмомали Рахмон с глубоким осознанием состояния 

науки и деятельности научно-исследовательских учреждений в стране 

дал важные и полезные указания и поручения по обеспечению развития 

фундаментальных и точных наук, реализации исследований для осуществ-

ления стратегических государственных целей, воспитании научных кад-

ров, рационального использования финансовых средств для указанной от-

расли. Указания Главы государства в данном направлении оцениваются 

как начало нового этапа развития науки в Республике Таджикистан и бу-

дут способствовать выходу науки из кризисного и окостеневшего состо-

яния. В данной статье автор уделил внимание изучению и анализу отра-

жения проблем науки, их основного смысла и содержания в выступлениях 

Президента страны. 

Ключевые слова: научный потенциал, научно-исследовательское 

учреждение, научные кадры, точные науки, фундаментальные исследова-

ния, научная деятельность, приоритетные направления науки, междуна-

родное научно-техническое сотрудничество. 
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NEW  STAGE  OF SCIENCE  EVOLUTION IN TAJIKISTAN  

 

QURBONOV ABDURAHMON SHEROVICH, 

Doctor of philosophy science, Head of the Department of analysis of so-

cial problems of the Center for Strategic Researches under the President of the 

Republic of Tajikistan 734025 Republic of Tajikistan, Dushanbe,  

Rudaki Ave 40,Tel: (+992 37) 227 67 57, (+992) 988 65 00 49 

        Е-mail:Kurbonov1959@mail.ru 

 

              The President of Tajikistan  respected  Emomali Rahmon  in his 

massages  to Majlisi Oli  Republic of Tajikistan and also in his speeches has 

been noted special attention to scientific problems during his working trips and 

meetings with  representatives different  sections of the populations. Leader of 

the nation, respected Emomali Rahmon had given important and useful indica-

tions and instructions  to ensuring of basic and exact sciences, to realizing  in-

vestigations in strategic directions of  states aim, for training of scientific cadres 

with deep perception of science position and scientific – investigational institu-

tion’s activity  in the state.  There are also had been asked to accustom efficient 

using of financial means for an indicated sphere. Head of states’ indications in 

this direction are appreciating as the beginning of new stage of science evolu-

tion in the Republic of Tajikistan. They will be promote science’s going out from 

crisis condition. In giving article author tried to learn and analysis problems, 

tests science problem’s reflection, it’s main meaning and content in state Presi-

dent’s speeches. 

Keywords:  scientific potential, scientific – investigational institution, 

scientific cadres, exact sciences,  basic  investigations, scientific activity, priori-

ties  science’s  direct, international  scientific – technical cooperation.     
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УДК: 334.37 (575.3) 

 

САМТЊОИ КАЛИДИИ ТАЪМИНИ САМАРАНОКИ ТАРБИЯ ВА 

БОЗОМӮЗИИ КАДРҲО ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

НИЗОМОВА ТУҲФАМО ДАВЛАТОВНА, 

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи иқтисодиёти  

корхонаҳо ва соҳибкории ДМТ, 734025, ш. Душанбе, хиёбони  

Рудаки, 17, тел.: (+992) 93 423 82 20; Е-mail: tuhfamoh49@mail.ru. 

 

Дар мақола масъалаҳои тайёр кардани мутахассисон ва бозомӯзии 

онҳо дар партави Санади “Стратегияи миллии рушди Љумњурии 

Тољикистон то соли 2030” мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Системаи 

тайёрии касбии кадрҳо дар солҳои истиқлолият дар сатҳи таҳсилоти олӣ, 

миёна ва ибтидоӣ, инчунин бозомӯзии онҳо таҳлил гардида, номутаносибӣ 

дар таносуби омодакунии мутахассисон ошкор шудааст. Тавсияҳо доир 

ба самаранок ташкил намудани сохтори тайёркунӣ ва бозомӯзии кадрҳои 

баландихтисос дар сатҳи соҳавӣ ва минтақавӣ оварда шудаанд.  

Калидвожаҳо: бизнес-инкубатор, бизнес-таҳсилот, диверсифи -

катсия,  кадрҳо,  ихтисос, тайёр кардани кадрҳо, бозомӯзӣ, бозори меҳнат, 

мутахассисон, самаранокӣ. 

 

Гузариш ба иқтисоди бозорӣ диверсификатсияи маҳсулоти 

истеҳсолшаванда ва тағйири технологияро дар ширкату корхонаҳо талаб 

мекунад. Дар навбати худ ин зарурияти тарбия ва бозомӯзии кадрҳоро ба 

миён меорад. 

Президенти Ҷумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї, 

Пешвои  миллат Эмомалї Раҳмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон ба масъалаи тайёр кардани кадрҳо ва бозомӯзии онҳо 

аҳамияти махсус дода қайд карданд: «Масъалаи омӯзонидани касбу 

ҳунарҳои гуногун ва тайёр кардани кадрҳои коргарӣ вазифаи муҳимтарини 

роҳбарону масъулони вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, 

маориф ва илм ва вазорату идораҳое, ки дар сохторашон муассисаҳои 

таълимӣ доранд, инчунин роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо буда, 

онҳо вазифадоранд, ки заминаҳои моддиву техникии таълимгоҳҳо, бахусус 

марказҳои таълими калонсолонро таҳким бахшанд ва барои омода кардани 

кадрҳои дар бозори меҳнат рақобатпазир ҳамаи чораҳои заруриро амалӣ 

намоянд».[1] 

Чи тавре ки маълум аст, Љумњурии Тољикистон «Стратегияи мил-

лии рушди Ҷумњурии Тољикистон то давраи 2030»-ро қабул намуд, ки 
мувофиқи он се сенария коркард шудааст, [2] сенарияи беҳтарин ин сена-

рияи инноватсионӣ индустриалӣ мебошад. Президенти Ҷумњурии Тољики-
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стон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар Паём қайд намуданд: «Сенарияи 

индустриалию инноватсионӣ бунёди асосҳои рушди инноватсионии иқти-

содиёти кишвар дар заминаи гузаронидани ислоҳот дар соҳаи маориф ва-

тайёркардани мутахассисони замонавиро пешбинӣ мекунад, ки ин ба ис-

тифодаи оқилонаи имкониятҳои нави ҳамгироӣ ва рушди инфрасохтори 

транзитии кишвар, диверсификатсияи иқтисоди миллӣ ва афзоиши назар-

раси содироти молу хизматрасониҳо оварда мерасонад»[3]. 

Дар давраи муосир барои иқтисодиёти мамлакат кадрҳои босавод 

дар ҳама соҳаҳо зарур аст.Таҷрибаи чи мамолики тараққикарда ва чи 

давлатҳои муштаракулманофеъ нишон медиҳад, ки барои самаранок 

фаъолият кардани иқтисодиёти ҳар як мамлакат ба тайёр кардану бо-

зомӯзии кадрҳо аҳамияти хоса бояд дода шавад (Козлов В. А., Квагинидзе, 

ГимпельсонВ.Е., Капелюшников Р.И.,Градов А.П., КузинБ.И., Шорникова 

Н.Ю., Бентлей T. ). 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки яке аз мушкилот дар он аст, ки дар 

баъзе соҳаҳо аз меъёр зиёд мутахассисон тайёр карда шуда бошад, дар ди-

гар соҳаҳо нарасидани кадрҳо мушоҳида мегардад.Таҳқиқи системаи тайё-

рии касбии кадрҳо дар солҳои истиқлолият нишон медиҳад, ки дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016 нисбат ба соли 1991 тайёркунии 

кадрҳо 21,7% зиёд шудааст, гарчанде дар таносуби омодакунии мутахасси-

сон номутаносибӣ ошкор гардид[4].Агар дар соли 1991 ҳиссаи шумораи 

хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олӣ қариб 20 фоиз, миёнаи касбӣ 

– 27,1 % ва ибтидоии касбӣ 53,2 фоиз бошад, пас дар соли 2016 ин таносуб 

чунин аст: 53,9; 22,8; ва 23,3 фоиз. Дар ин давра шумораи хатмкунандаго-

ни муассисаҳои таҳсилоти олӣ зиёда аз 3,3 маротиб, миёнаи касбӣ 2,2% 

зиёд гардида, муассисаҳои ибтидоии касбӣ бошад, 53,4 фоизи дараҷаи со-

ли 1991-ро ташкил намуд (нигаред ба ҷадвали 1) [5, 6]. 

Ҷадвали 1. 

Хатми мутахассисони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, миёна ва иб-

тидоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои1991-2016 
 

Сол  

Муассисаҳои таҳсило-

ти олии касбӣ 

Муассисаҳои таҳси-

лоти миёнаи касбӣ 

Муассисаҳои 

таҳсилоти ибти-

доии касбӣ 

Ҳамагӣ шу-

мораи 

хатмкунан-

дагони муас-

сисаҳои 

таҳсилоти 

олӣ, миёна ва 

ибтидоӣ 

Шумо-

раи  

муас-

сисаҳо 

Шумораи 

хатмкунан-

дагон 

Шумо-

раи муа-

ссисаҳо 

Шумо-

раи 

хатмку-

нандагон 

Шумо-

раи 

муас-

сисаҳо 

Шумо-

раи 

хатмку-

нандагон 

1991 13 9968 81 13700 81 26859 50527 

2000 30 13600 72 6900 72 15649 36149 

2005 36 15100 71 8000 71 14360 37460 

2010 33 27685 51 10200 66 10387 48272 

2016 39 33153 67 14004 62 14334 61491 

 

http://www.knigafund.ru/authors/6151
http://www.knigafund.ru/authors/29057
http://www.knigafund.ru/authors/29057
http://www.knigafund.ru/authors/21984
http://www.knigafund.ru/authors/21984
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Боиси хушнудист, ки тарбияи кадр дар муассисаҳои таҳсилоти иб-

тидоии касбӣ беҳтар мегардад. Таҳлил нишон медиҳад, ки дар соли 2016 

нисбат ба соли 2010 ин нишондод 38 фоиз афзудааст ва зиёда аз 56,2 фоизи 

онҳо ба соҳаҳои истеҳсолӣ равона гардидаанд. Дар ҳоле, ки ҳиссаи онҳо 

солҳои пеш 40-45 фоизро ташкил медод. Қобили қайд аст, ки дар соли 

2016 дар соҳаи саноати сабук 1220 нафар, саноати хӯрокворӣ 410 нафар, 

саноати табъу нашр 430 ва соҳаи мошинсозӣ ва коркарди металл – 173 

нафар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбиро хатм намуда, ба корхо-

наҳои ин соҳаҳо ба кор рафтанд, ҳол он ки солҳои пеш шумораи онҳо дар 

соҳаҳои мухталиф хеле кам буд[5]. Аз тарафи дигар дар соҳаи саноат нис-

бат ба дигар соҳаҳои иқтисодиёти Тоҷикистон рушди бештар мушоҳида 

мегардад, корхонаҳои нав ба нав ба кор медароянд ва ба қувваи кории 

бештар ниёз доранд. 

Вазъияти тайёркунии кадрҳо вобаста ба хатми мутахассисони муас-

сисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ аз рӯи гурӯҳи ихтисосҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои2000-2016 дар ҷадвали 2 оварда шудааст [7, 

6].  

Ҷадвали 2. 

Хатми мутахассисони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи 

касбӣ аз рӯи гурўҳҳои ихтисосҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар  

солҳои 2000-2016 

нафар 
Нишондиҳандаҳо 2000 2005 2010 2015 2016 С. 2016 нис-

бат ба с.2000. 

Хатми мутахассисони 

муассисаҳои таҳсилоти  

олии касбӣ 

13621 15100 27685 28004 36162 2,6 маротиба 

Аз ҷумла: муассисаҳои:       

- саноат 1495 1211 2052 4994 5622 3,8 маротиба 

- кишоварзӣ 875 593 1239 1832 2018 2,3 маротиба 

- иқтисодиёт 1685 3349 11389 8849 9589 5,7 маротиба 

Хатми мутахассисони 

муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи касбӣ 

 

6885 

 

8003 

 

10154 

 

11753 

 

14004 

 

203,4% 

Аз ҷумла: муассисаҳои:       

- саноат ва сохтмон 1201 1353 1490 1289 1152 95,9% 

- кишоварзӣ 499 96 93 166 253 50,7% 

- иқтисодиёт 594 456 462 172 282 47,5% 

 

Таҳлили хатми мутахассисони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз 

рӯи гурўҳҳои ихтисосҳо дар ин давра нишон медиҳад, ки ин нишондод зи-
ёда аз 2,6 маротиба афзудааст, аз ҷумла дар соҳаи саноат 3,8 маротиба. Ин 

вобаста ба он аст, ки дар солҳои истиқлолият дар Тоҷикистон ду донишка-

да доир ба тайёркунии мутахассисони соҳаҳои металлургия ва энергетика 

ва соли 2011 филиали Донишкадаи хула ва пӯлоди ш. Маскав (МИСиС) 
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барпо карда шуд. Ин соҳаҳо дар ояндаи кишвар афзалият доранд ва бунёди 

чунин донишкадаҳо мувофиқи мақсад аст. Дар тайёр кардани мутахасси-

сони таҳсилоти миёнаи касбӣ чунин тамоил дар соҳаҳои саноату сохтмон 

ва соҳаҳои иҷтимоӣ мушоҳида карда мешавад. 

Таҳлили ин ҷараён дар сатҳи минтақаҳо дар солҳои 2011-2016 

(ҷадвали 3) нишон медиҳад, ки дар ин давра масъалаи тайёркунӣ ва бо-

зомӯзии кадрҳо аз ҳама зиёд дар вилояти Суғд ва ш. Душанбе ба роҳ монда 

шудааст, ин нишондиҳанда қариб се маротиб (2,9)нисбат ба соли 2011 

афзудааст [8]. Дар вилояти Хатлон гарчанде дар ин давра ин нишондиҳан-

да 86,0% зиёд шудааст, аммо захираҳои зиёди истифоданашуда ҳанўз 

мавҷуд аст. Нишондиҳандаи мазкур дар ВМБК хеле паст мебошад, гарчан-

де соли 2016 нисбат ба солҳои 2013-2015 хеле беҳтар гардидааст. 

Ҷадвали 3. 

Тайёрии касбии кадрҳо, баланд бардоштани тахассусҳо ва таҷри-

ба-ҳосилкунии онҳо дар минтақаҳои ҶТ дар солҳои 2011-2016. 

нафар  
Нишондиҳандаҳо  2011 2012 2013 2014 2015 2016 С. 2015 

нисбат ба 

с.2009, % 

Ҳамагӣ дар ҶТ  14180 20297 19730 22173 21888 29987 2,1 маро-

тиб 

Аз он ҷумла дар 

минтақаҳо: 

       

ВМБК 1067 797 21 88 8 119 11,1 

Вилояти Хатлон 1233 2998 1496 2428 2632 2293 186,0  

Вилояти Суғд 6726 8253 8134 10941 9672 19258 2,9 маро-

тиб 

ш. Душанбе 1703 3836 6501 4769 9390 4880 2,9 маро-

тиб 

НТҶ 3439 4413 3578 3947 4426 3136 91,2 

 

Қисми муҳими самаранокгардонии иқтисодиёти миллиро низоми 

тайёркунӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии кадрҳо дар соҳаҳо дар бар меги-

рад. 

Таҳлили ин низом дар соҳаҳои иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар солҳои 2011-2016 (ҷадвали 4.) нишон дод, ки дар сатҳи ҷумҳурӣ дар 

соли 2016 нисбат ба соли 2011 тарбия, такмили ихтисос ва бозомӯзии 

кадрҳо 2,1 маротиб афзудааст [7]. 

Дар соҳаи саноат ин нишондиҳанда 76,8%-и дараҷаи соли 2011-ро 

ташкил намуд, гарчанде дар соли 2012нисбат ба давраи базавӣ ин ҷараён 

55,4% зиёдтар буд .Дар дигар соҳаҳои истеҳсолӣ  ҳам ғайр аз соҳаи савдо, 

чунин тамоил мушоҳида мегардад [8]. 
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Дараҷаи тайёркунӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии кадрҳо аз ҳама 

бадтар дар соҳаи кишоварзӣ мушоҳида гардид ва сол то сол шумораи онҳо 

камтар мешавад. Аммо ин раванд дар соҳаҳои иҷтимоӣ - маориф, тандурустӣ 

ва ғайра хуб ба роҳ монда шуда, дар ин давра қариб се маротиб зиёд шудааст. 

 

Ҷадвали 4. 

Тайёрии касбии кадрҳо, баланд бардоштани тахассусҳо ва таҷри-

баҳосилкунии онҳо дар соҳаҳои иқтисодиётиҶТ дар солҳои 2011-2016. 

нафар 
Нишондиҳандаҳо  2011 2012 2013 2014 2015 2016 С. 2016 

нисбат ба 

с.2011, % 

Шумораи кор-

мандоне,ки аз 

тайёрии касбӣ, 

такмили ихтисос 

ва таҷрибаҳосил-

кунӣ гузаштанд 

14180 20297 19730 22173 21888 29987 2,1 маро-

тиб 

Аз ҷумла дар 

соҳаҳои: 

       

- саноат 3804 5912 3476 4187 3955 2923 76,8 

- кишоварзӣ 71 18 6 2 - - - 

- нақлиёт ва алоқа 756 1061 2098 492 728 1230 162,7% 

- сохтмон 195 166 61 132 56 25 12,8 

- савдо 11 9 13 37 69 29 2,6 маро-

тиб 

- маориф 8136 8785 9607 11138 10699 21080 2,6 маро-

тиб 

- дигар соҳаҳо 1207 4346 3896 6185 6381 4507 3,7 маро-

тиб 

 

Дар шароити иқтисоди бозорӣ барои инкишофи бахши хусусӣ доир 

ба масъалаҳои тайёркунӣ ва бозомӯзии кадрҳо дар фаъолияти соҳибкорӣ, 

хусусан дар соҳаҳои истеҳсолӣ аҳамияти махсус бояд дод. 

Боиси хушнудист, ки соли 2014 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ” дар таҳрири нав қабул 

гардид.[9] Дар қонуни мазкур моддаи 16 «Бизнес–инкубаторҳо» ворид 

карда шудааст. Вазифаҳои асосии бизнес - инкубаторҳо аз инҳо иборат 

мебошанд: 

- ташкили хизматрасонии босифат ва касбӣ ба субъектҳои 

соҳибкории хурду миёнаи навтаъсис дар ҳама марҳилаҳои фаъолияташон 
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тавассути дастгирии методӣ, иттилоотӣ, машваратӣ, омӯзишӣ ва ҳуқуқӣ, 

ҳамчунин рушди ҳамкорӣ байни субъектҳои соҳибкории хурд ва миёна; 

- ба иҷора додани биноҳо ба субъектҳои соҳибкорӣ бо шартҳои 

имтиёзнок; 

- баланд бардоштани сатҳи маълумотнокӣ ва маърифатнокии 

ҳуқуқии соҳибкорони хурд ва миёна; 

- ташкили ҳамкории субъектҳои соҳибкории хурду миёна бо 

мақомоти давлатӣ; 

- муайян ва ҳал кардани масъалаҳои ба миёномада дар фаъолияти 

субъектҳои соҳибкории хурду миёна дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ; 

- додани маслиҳатҳо оид ба масъалаҳои андозбандӣ; 

- хизматрасонӣ доир ба тартиб додани ҳисоботи муҳосибӣ ва 

андозӣ; 

- хизматрасонии таълимӣ оид ба таҳияи барномаи рушди тиҷорати 

соҳибкори навтаъсис; 

- амалӣ намудани дигар вазифаҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинӣ намудааст. 

Ҳамин тавр, яке аз вазифаҳои асосии бизнес - инкубаторҳо 

масъалаҳои омӯзиши соҳибкорони навтаъсис, баланд бардоштани 

савияи дониши онҳо оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, молиявӣ ва 

андозбандӣ мебошад. 

Қобили қайд аст, ки дар вилояти Суғд соли 2014 бори аввал лоиҳа 

оид ба ташкил кардани бизнес-инкубатор амалӣ гардид, ки он барои тайёр 

кардан ва бозомӯзии соҳибкорон кумак мерасонад. Аммо, ба ҳар ҳол, бояд 

аз ҷониби Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон ва дигар ташкилотҳо кӯшиш ба 

харҷ дода шавад, ки бизнес-инкубаторҳо ташкил гардида, сањми худро дар 
тайёр кардани соҳибкорон гузоранд. 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо ташкилотҳои байналхалқӣ ҳар сол 

семинарҳо ва тренингҳоро оид ба дастгирии сектори хусусӣ ва соҳибкорӣ 

мегузаронанд. Боиси дастгирист, ки Маркази байналмилалии рушди инсон 

“САМО”, ки дар ҳамкорӣ бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи 

амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо занон ва оилаи 

назди Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон, Кумитаи оид ба рушди сайёҳии 

назди Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон иқдом гирифтаанд дар давоми 

моҳҳои март-декабр бо 10000 нафар дар доираи 32 минтақаи Ҷумњурии 

Тољикистон бо 10 гурӯҳи одамон – занон, соҳибкорон, стартапон, 

кормандони шабакавӣ, қарздорон, кормандони хизмати давлатӣ, 

мутахассисон, омӯзгорон, донишҷӯён ва толибилмон тренинг 

гузаронанд.[10] 

Боиси хушнудист, ки аз ҷониби Асосгузори сулњу вањдат, Пешвои 
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миллат, Президенти Ҷумњурии Тољикистон, Эмомалӣ Раҳмон соли 2018 

Соли рушди туризм ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шудааст ва дар 

партави он лоиҳаи “Стратегияи рушди туризм дар ҶТ то соли 2030” қабул 

гардидааст, ки яке аз қисмҳои асосии он тайёр кардани кадрҳои 

баландихтисос барои ин соҳа, инкишофи кластери инноватсионии сайёҳӣ 

мебошад [11]. 

Барои оқилона ташкил намудани сохтори тайёркунӣ ва бозомӯзии 

кадрҳои баландихтисос дар ҳама сатҳҳо аз ҷониби Вазорати меҳнат, 

муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумњурии Тољикистон, Вазорати маориф ва 

илми Ҷумњурии Тољикистон ва дигар муассисаҳо, ки ба тайёр кардан, 
бозомӯзии кадрҳо сару кор доранд, зарур аст, ки барои хатмкунандагони 

мактабҳо тадбирҳои интихоби касбу ҳунар андешанд, низоми пешниҳоди 

иттилоотро доир ба бозори меҳнат беҳтар намоянд, таҷрибаи мамлакатҳои 

хориҷиро омӯхта, ба шароити Ҷумњурии Тољикистон мутобиқ карда, ба 

ҳаёт татбиқ намоянд, то ки хатмкунандагон ва дигар гурӯҳҳои аҳолиро 

дарҷустуҷӯи ҷойҳои кору таҳсилотбеҳтар хабардор намоянд.  

Аз нуқтаи назари мо, барои инкишофи иқтисодиёти ояндаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави “Стратегияи миллии рушди Ҷумњурии 

Тољикистон то давраи 2030”[2] ҷоннок намудани тайёркунии 
мутахассисони баландихтисос (менеҷерҳои ихтисосҳои гуногун, пеш аз 

ҳама, менеҷерҳои зиддибуҳронӣ, бозоршиносон, мутахассисони соҳаҳои 

молия, бонкҳо ва суғурта, аудиторҳо, ҳуқуқшиносони соҳаи соҳибкорӣ, 

мутахассисони соҳаи саноат, соҳаи хизматрасонӣ ва ғайра), ки метавонанд 

дар шароити тағйирёбии босуръати хоҷагидорӣ ва талаботи бозор 

фаъолият намоянд, ривоҷ додани кластерикунонии соҳаҳо ва дар таркиби 

он дохил кардани донишгоҳу донишкадаҳо ва коллеҷҳо оид ба тайёркунӣ 

ва бозомӯзии кадрҳо мувофиқи мақсад мебошад. 

 

АДАБИЁТ 

1. Интернет: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри 

соли 2017. НИАТ //«www.khovar.tj».  

2. Стратегияи миллии рушди ҶТ то давраи 2030.- Душанбе.- 2017. 

– 96 с. 

3. Интернет: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри 

соли 2016. НИАТ //«www.khovar.tj».  

4. Низамова Т.Д. Оптимизация соотношения подготовки 

специалистов высшего и среднего специального образования: 

отраслевые и региональные аспекты / Т.Д.Низамова // Паёми 

ДМТ. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ.- Душанбе: 

“Сино”, 2017, № 2/5 (1).- с. 64-68. 



_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

197 

 

5. Бозори меҳнат дар ҶТ. 25-соли истиқлолияти давлатӣ.//Маҷмуаи 

оморӣ.- АОПҶТ. – Душанбе.- 2016.- с. 254-255. 

6. Омори солонаи ҶТ.// Маҷмуаи оморӣ.- АОПҶТ. –Душанбе. -

2017.- 466 с. 

7. Тоҷикистон: 20-соли истиқлолияти давлатӣ.//Маҷмуаи оморӣ.- 

АОПҶТ. – Душанбе.- 2011.- с. 114-115. 

8. Бозори меҳнат дар ҶТ //Маҷмўаи оморӣ.- АОПҶТ. – Душанбе.- 

2017.- с. 112-128. 

9. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳимоя ва дастгирии 

давлатии соҳибкорӣ” Душанбе, 26.07. 2014.г. № 1107. http: // 

mmk.tj /ru/ library /o_goszashite _i_podderzhke _predprinimatelstva. 

      rar. (санаи дастрасӣаз 03.07.2018). 

10. Интернет: https: //news.tj/ru/ news/ Tajikistan/society/ (санаи 

дастрасӣаз 27.04. 2018). 

11. Интернет: Стратегияи рушди туризм дар ҶТ то соли 2030. Душан-

бе, 2018. АМИТ «Ховар» (санаи дастрасӣ аз 03.07.2018). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

НИЗАМОВА ТУХФАМО ДАВЛАТОВНА, 

доктор экономических наук, профессор кафедры экономики 

предприятий и предпринимательства ТНУ,734025, г. Душанбе,  

проспект Рудаки, 17, тел.: (+992) 93 423 82 20;  

Е-mail: tuhfamoh49@mail.ru. 

 

В статье рассматриваются вопросы подготовки и переподготовки 

специалистов в свете НСР РТ на период до 2030 г. Анализируется состо-

яние подготовки высшего, среднего и начального профессионального обра-

зования, а также переподготовки кадров в Таджикистане в условиях ры-

ночной экономики, выявлена диспропорция в различных уровнях подготов-

ки специалистов. Определены эффективные способы организации и со-

вершенствования подготовки специалистов и предпринимателей в услови-

ях переходного рынка на отраслевом и региональном уровне. 

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, бизнес-образование, диверсифи-

кация, кадры, квалификация, подготовка кадров, переподготовка, повы-

шение квалификации, эффективность, рынок труда, стажировка. 
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The article discusses the issues of training and retraining in the light of 

the Republic of Tajikistan NDS for the period up to 2030. Analyzed the state of 

preparation of higher, secondary and vocational education, and retraining of 

personnel in Tajikistan in the conditions of market economy, revealed a dispro-

portion in the different levels of training specialists. Effective ways of organiz-

ing and improving the training of specialists and entrepreneurs in the conditions 

of the transition market at the sectoral and regional levels are identified. 

Keywords: business incubator, business education, diversification, per-

sonnel, qualification, training, retraining, advanced training, efficiency, labor 

market, internship. 
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РАВАНДИ  ҲАМКОРИИ  ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БО 

ҶУМҲУРИИ МАРДУМИИ ЧИН ДАР СОҲАИ ИЛМУ ФАРҲАНГ 

ТАЙИ СОЛҲОИ ИСТИҚЛОЛИЯТ 
                                        

ШАРИФӢ АБДУЛЛОҲ АМРОХОН, 

докторанти  Ph.D соли дувуми факултаи муносибатҳои 

байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 
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Дар мақолаи мазкур заминаҳои сиёсиву ҳуқуқӣ ва раванди ташаккули 

ҳамкориҳои илмиву фарҳангии байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

мардумии Чин аз соли 1993 то оғози соли 2018 таҳқиқ шудааст. Ба 

андешаи муаллиф, ҳамкории Тоҷикистон бо Чин дар ин соҳа аз он сабаб 

муҳиму манфиатнок аст, ки дар ҷаҳони муосир барои ба зинаи нави 

инкишоф баромадани ҷомеа, иқтисодиёт, беҳтар шудани вазъияти 

иҷтимоии давлат ва баланд гардидани некӯаҳволии шаҳрвандони он, пеш 

аз ҳама аз иқтидор ва дараҷаи баланди соҳаи илму маориф вобастагии 

калон дорад. Муаллиф дар асоси таҳлили мухтасари санадҳои ҳамкории 

дуҷонибаи ду кишвари бо ҳам дӯсту ҳамҷавор ва шарҳи рӯйдодҳои муҳими 

равобити илмиву фарҳангии миёни онҳо, собит менамояд, ки 

муносибатҳои дипломатии байни Тоҷикистон ва Чин мунтазам  рушд 

меёбад.      

Калидвожаҳо: ҳамкорӣ, ҳамкории дуҷониба, илм, фарҳанг, маориф, 

сафари расмӣ, шартнома, шартномаи ҳамкорӣ. 

     

Ҳамкорӣ дар соҳаи илму фарҳанг як қисмати  муҳими  ҳамкориҳои 

мутақобилан судманди Тоҷикистон ва Чин ба ҳисоб меравад.  Имрӯз 

муносибатҳои илму фарҳанг дар сатҳи рушдёбӣ қарор дорад, ки аз иродаи 

сиёсии роњбарияти  ҳар ду кишвар гувоҳӣ медиҳад.  Чун  илму фарҳанг дар 

ҳаёти кишварҳо мавқеи хосро дорад, яъне бе ин ду унсур наметавон  дигар 

соҳаҳоро пеш бурд  ва аз ин лиҳоз, тарафҳо азму иродаи худро барои 

густариш додани ҳамкориҳои илмиву фарҳангӣ дар ҳама мулоқотҳо 

махсус мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. 

Хусусан, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи 

mailto:majnun_9292@mail.ru
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сафари расмиашон, ки ба Ҷумҳурии мардумии Чин аз 30.08.2017 то 

05.09.2017 доштанд, зимни мулоқот бо ҳайати омӯзгорон ва донишҷуёни 

Донишгоҳи Синхуа, ҳамчунин ҳайати донишҷӯёни тоҷик, ки дар 

муассисаҳои олии таълимии Чин таҳсил доранд, чунин таъкид карданд, ки 

давоми солҳои ҳамкорӣ дар соҳаи маориф баробари дигар соҳаҳо 

робитаҳои муассисаҳои олии таълимии ҳар ду кишвар бо ҳам наздику қавӣ 

мегардад. Айни ҳол наздики 3000 нафар донишҷӯёни тоҷик дар 

донишгоҳҳои Чин таҳсил доранд ва ин нишонаи олии ҳамкорӣ дар ин самт 

мебошад. [3] Инчунин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки ба роҳ мондани робитаи мустақими 

ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни муассисаҳои олии таълимии ду давлат 

метавонад дар рушду тавсеаи бештари робитаҳои фарҳангиву илмӣ нақши 

арзанда гузорад. Бо қаноатмандӣ таъкид гардид, ки дар Тоҷикистон ба 

таҳкими ҳамкориҳои дуҷониба бо Чин дар соҳаи маориф аҳамияти 

аввалиндараҷа дода мешавад, ки намунаи барҷастаи он мубодилаи 

донишҷӯён ва фаъолияти марказҳои таълимию фарҳангии муштарак 

мебошанд. 

 Дар воқеъ, имрӯз рушду инкишофи иқтисодию иҷтимоӣ ва илмию 

фарҳангии кишвари ҳамсояи мо -  Ҷумҳурии мардумии Чин ҷаҳонро дар 

тааҷҷуб мондааст. Аз ин лиҳоз, омӯзиши забону фарҳанг ва маданияти 

мардумони Чин барои беҳбудии иҷтимоию иқтисодӣ ва дигаргуниҳои 

ҷомеа хеле зарур мебошад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии мардумии Чин соли 2017 25- 

умин солгарди барқароршавии муносибатҳои дипломатии хешро ҷашн 

гирифтанд. Ҳанӯз 9-уми марти соли 1993 аввалин мулоқоти сарварони ду 

давлат баргузор гардида буд. Бояд гуфт, ки дар ин вохӯрии сатҳи олӣ 

хишти аввали самтҳои  ҳамкорӣ миёни Тоҷикистону Чин гузошта шуда 

буд. Таҷрибаи беш аз 25 соли ҳамкории судманд ва дӯстонаи тарафайн 

имрӯзҳо  нишон медиҳад, ки иқдоми нахустини самтҳои ҳамкории 

дуҷониба аз тарафи роҳбарони давлат воқеъбинона ва дуруст ба роҳ монда 

шудааст.  

Ҳамзамон, дар ин муддат корҳои зиёди бунёдӣ дар соҳаҳои мухтали-

фи муносибатҳои байнидавлатӣ ба анҷом расонида шудаанд. Махсусан, 

ҳамкории илмию фарҳангӣ дар муносибатҳои ҳар ду давлати ҳамсоя 

мақоми хосса дорад, ки аз кушодашавии Роҳи бузурги абрешим сарчашма 

мегирад. 

Аз замонҳои қадим ин ҷониб на кӯҳҳои баланд, на биёбонҳои беохир 

ва на дарёҳое, ки Чинро иҳота кардаанд, барои муоширати мардумони ин 

кишвар бо дигар миллату халқиятҳо, хусусан, бо халқҳои Осиёи Марказӣ 
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монеае нашуда бyд. Тақвият ёфтани ин иртибот, ҳам дар манфиатдор 

будани ҳар ду ҷониб дар инкишоф додани муносибатҳои тиҷоратию 

иқтисодӣ ва ҳам майл доштани ин ду маркази фарҳангӣ оиди шинохти 

ҳамдигар ва хулосабардории тарафайн ифшо шудаанд. 

Ҳокимони давлатҳои қадими тоҷик – бохтариҳо, суғдиҳо ва сомониён 

борҳо намояндагони худро барои барқарор кардани ҳамкорӣ ва рушди 

робитаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ ба Чин фиристода 

буданд. Робитаҳои дӯстонаи ду халқи ҳамсоя аз солҳои пеш то ҳол аз насл 

ба насл гузашта, тақвият ва вусъат меёфтанд.  

Ҳамин тавр,  метавон гуфт, ки он анъанаҳои неке, ки дар робитаҳои 

байни Тоҷикистону Чин то даврони мо буданд, имрӯзҳо низ идома ёфта 

истодаанд.  

Хусусан, баъд аз ба имзо расидани Созишнома миёни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҷумҳурии мардумии Чин оид ба  ҳамсоягии нек, дӯстӣ ва 

ҳамкорӣ муносибатҳои тарафайн босуръат инкишоф ёфтанд. Дар 

созишномаи мазкур ба соҳаи фарҳанг диққати махсус дода мешавад. Ҳар 

ду ҷониб дар рушди муколамаи байнифарҳангӣ, ба ҳисоб гирифтани 

хусусиятҳои таърихии тарафайн, эҳтиёткорона рафтор кардан ба расму  

анъанаҳои миллие, ки метавонанд барои таъмини рушди мутаносиб, ҳам 

дар дохили давлат ва ҳам дар муносибатҳои дуҷониба, мусоидат намоянд, 

амал мекунанд. 

Аллакай дар ин ду даҳсола таҷрибаи муайяни ҳамкорӣ дар соҳаи илм 

ва фарҳанг ҳосил шудааст. Ин мавзӯъҳо мунтазам дар вохӯриҳои ҳарсолаи 

роҳбарони ҳар ду давлат  баррасӣ мешаванд. Инчунин вазирони ҳар ду 

давлат ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди муколамаи фарҳангиро ҳам дар 

сатҳи вохӯриҳои дуҷониба ва ҳам дар сатҳи мушовараи вазирони Созмони 

Ҳамкории Шанхай баррасӣ менамоянд. 

Ҳар ду ҷониб иртиботи кормандони соҳаи илм ва фарҳангро, чи дар 

сатҳи шаҳрӣ ва чи дар сатҳи вилоятӣ, ҳавасманд менамоянд. Рӯзҳои 

фарҳангӣ ва ҷашнвораҳои синамоӣ баргузор мегарданд, санъати 

ихтироъкорӣ, ярмаркаҳои расмҳои расомони тоҷик ташкил карда шуд ва 

санъати ороишӣ-амалии тоҷикон дар Чин зиёд нишон дода шуд, сафари 

кормандони соҳаи фарҳанг ва санъат ба ҳукми анъана даромадааст. Дар 

телевизионҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии мардумии 

Чин филмҳои мустанад дар бораи Тоҷикистон ва Чин нишон дода 

мешаванд. Аввалин маротиба осори адабии нависандагони тоҷик дар 

мавзӯи Роҳи бузурги  абрешим ба табъ расид [1,9]  ва дар Душанбе бо 

тарҷумаи шоирони тоҷик Гулназар Келдӣ, Саидалї Маъмур ва Низоми 

Қосим китоби шеърҳои собиқ вазири корҳои хориҷии Чин Ли Чжаосин бо 
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номи “Як саду шаш барг” ва китоби собиқ вазири фарҳанги Чин Сун 

Цзячжен бо номи  “Нияту орзуҳо дар фарҳанги муосири Чин”  ба нашр 

расиданд. 

Бояд гуфт, ки рӯйдоди тозае дар инкишофи муколамаи 

байнифарҳангии ин ду кишвар ба соли ҷашн гирифтани 20-солагии 

истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон рост омада буд. Моҳи сентябри соли 

2010 дар ш. Пекин китоби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон таҳти унвони «Тоҷикон дар оинаи таърих» бо забони хитоӣ ба табъ 

расид ва муаррифӣ карда шуд. Ин яке аз рӯйдодҳои бузург дар 

муносибатҳои илмию фарҳангӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

мардумии Чин гардид, ки бори аввал хонандаи чинӣ тавонист бо забони 

модарии хеш дар бораи таърих ва дастовардҳои тоҷикон  маълумот пайдо 

кунад. 

Дар саҳифаҳои электронии рӯзномаи “Женмин Жибао” - и хитоӣ дар 

моҳи феврали 2010  саҳифаи махсусе бо ду забон таҳти унвони 

“Тоҷикистон-Чин: муколамаи фарҳангҳо” кушода шуд, ки ҳамарӯза 

ҳазорон хонандагон бо забонҳои русӣ ва хитоӣ аз он истифода мебаранд. 

Ин лоиҳаи муштарак байни ин рӯзномаи машҳури чинӣ ва сафорати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Чин мебошад, ки дар Чин намунаи худро 

надорад. [4]  

Диққати кормандони ВАО ва халқхои Чинро дар Пекин муаррафии 

китоби вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳамрохон Зарифӣ 

бо забони чинӣ таҳти унвони “Хазинаи тиллои тоҷикон” ба худ ҷалб 

намуд. Ин китоб моҳи сентябри соли 2011 дар матбуоти миллии Ҷумҳурии 

мардумии Чин (Минзучубаншэ) нашр шудааст. Ба ақидаи роҳбари 

Ҷамъияти дӯстии чиниҳо бо халқҳои Осиёи Марказӣ ҷаноби Чжан Дэгуан: 

“Ба табъ расидани ин китоб имкон фароҳам меорад, ки шаҳрвандони Чин 

ба ганҷи фарҳанг ва санъати тоҷик даст зананд ва ин арзиштарин саҳм дар 

муколамаи фарҳангии ду давлати ҳамсоя мебошад”. [5]  

Афзоиши босуръати робитаҳои иқтисодӣ ва илмию фарҳангии 

Тоҷикистону Чин  муоширати озодро тақозо менамояд, ки яке аз роҳҳои он 

омӯзиши забон ба шумор меравад. Майлу рағбати омӯзиши забони чинӣ 

сол аз сол меафзояд. Агар аз соли 1994 то соли 2004-ум 199 донишҷӯи 

тоҷик дар Ҷумҳурии мардумии Чин забони чинӣ омӯхта бошад, пас ин 

шумора дар солҳои 2005-2010   1631 донишҷӯро ташкил дод. Дар соли 

2017 шумораи онҳо аз се ҳазор  гузашта, дар бештар аз 112 Донишгоҳҳои 

Чин таҳсил менамоянд. [3]  Имрӯзҳо онҳо на танҳо забони чинӣ 

меомӯзанд, балки бо забони чинӣ ихтисосҳои гуногун меомӯзанд ва дар 

миёни онҳо аллакай номзадҳои илм дар соҳаҳои мухталиф  низ ҳастанд.   
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Донишгоҳи миллии Тоҷикистон низ дар ин ҷода, ҳамчун як донишгоҳи 

бузургтарини кишвар нақши босазое гузоштааст. Дар соли 2008 

кушодашавии Маркази фарҳангӣ-таълимии Конфутсий дар назди факултаи 

фалсафа, кушодашавии ихтисоси забони хитоӣ дар факултаи Осиё ва 

Аврупо ва инчунин, омӯзиши забони чинӣ ҳамчун забони хориҷии 

ёрирасон ва интихобӣ дар факултети Муносибатҳои байналхалқӣ барои 

мутахассисони ин соҳа мисоли гуфтаҳои боло шуда метавонад. Дар ин ҷо 

қайд кардан ба маврид аст, ки бо ташаббуси Сафорати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соли 2011 дар Донишгоҳи омӯзгории Синҷони Ҷумҳурии 

мардумии Чин Маркази омӯзиши мероси адабии Рӯдакӣ кушода шуд. 

Инчунин аз 11 то 17 майи соли 2014 дар шаҳри Пекин Рӯзҳои фарҳанги 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии мардумии Чин гузаронда шуданд. [6] 

Бо замми ин, аз ҳама кори ҷолибе, ки дар муносибатҳои дуҷонибаи 

дӯстонаи Тоҷикистону Чин анҷом дода шудааст ин бунёди  “Зардолубоғи 

дӯстии Тоҷикистону Чин” дар ш. Пекин мебошад.  Ин зардолубоғ бо 

ташаббуси сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

Ҷумҳурии  мардумии Чин Рашид Олимов бунёд ёфт. Ӯ соли 2006 125 бех 

навниҳоли зардолуро аз Тоҷикистон ба Пекин бурда, дар як вохӯрии 

судманд бо ректори Донишгоҳи аграрии Пекин ҷаноби Ван Хуэймин ин 

боғро дар дохили донишгоҳи мазкур бунёд карданд. Имрӯзҳо ин 

зардолубоғ ҳосили хуб медиҳад ва ба яке аз ҷойҳои зеботарини Пекин ва 

ба боғи дӯстӣ табдил ёфтааст. Боғ аз тарафи ҳайати устодону донишҷӯёни 

донишгоҳи мазкур нигоҳубин карда мешавад.  

Илова бар ин, қайд кардан  ба маврид аст, ки ҳар сол дар ин ҷо дар 

зери сояи дарахтони тоҷикӣ гузаронидани чорабинии “Хониш дар 

зардолубоғ” ба ҳукми анъана даромадааст. Масалан, соли 2012 дар арафаи 

ҷашни “Иди Наврӯз” дар чорабинии “Хониш дар зардолубоғ” зиёда аз 200 

нафар меҳмонон, аз ҷумла сафирон аз Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, 

котиби генералии вақти Созмони Ҳамкории Шанхай  Иманалиев  М., 

намояндагони вазорати корҳои хориҷӣ, маориф, хоҷагии қишлоқ ва 

институтҳои тадқиқотӣ ширкат варзиданд. Дар ин чорабинӣ дар 

суханронии худ сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии  мардумии 

Чин Олимов Р.Қ. аз ҷумла қайд намуд: “лоиҳаи беназири бунёди 

зардолубоғи Тоҷикистону Хитой амалӣ шуд, ин боғ таҷассумгари дӯстии 

абадӣ миёни халқҳои Тоҷикистону Чин  гашт ва ба макони дилкаш барои 

олимон, донишҷуён, сайёҳон ва одамони сину солу ихтисосҳои гуногуни 

аз давлатҳои ҷаҳон табдил ёфт ”. [7]  

Робитаи фарҳангии ду кишвар беш аз пеш густариш меёбад. 

Баргузории рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистону Чин ба ҳукми анъана 
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даромадааст ва ин чорабинии муҳими фарҳангӣ ба таври мунтазам дар 

ҳарду кишвар баргузор мегардад. [2,114]  

Таъкид кардан зарур аст, ки яке аз самтҳои муҳими ҳамкории 

самаранок миёни Ҷумҳурии Точикистону ва Ҷумҳурии мардумии Чин 

соҳаи илм ва маориф буда, солҳои охир он зичу судманд ба роҳ монда 

шудааст. Ҳамкории Тоҷикистон бо Чин дар ин соҳа аз он сабаб муҳиму 

манфиатнок аст, ки дар ҷаҳони муосир барои ба зинаи нави инкишоф 

баромадани ҷомеа, иқтисодиёт, беҳтар шудани вазъияти иҷтимоии давлат 

ва баланд гардидани некӯаҳволии шаҳрвандони он, пеш аз ҳама аз иқтидор 

ва дараҷаи баланди соҳаи илму маориф вобастагии калон дорад. 

Баҳри амалӣ гардидани мақсади мазкур Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Чумҳурии мардумии Чин дар соҳаи илму маориф як қатор созишномаҳои 

муҳим, ба монанди Созишнома миёни Вазорати маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҷумҳурии мардумии Чин оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф 

(аз 1 феврали соли 2002); Протоколи иловагӣ ба Созишномаи миёни 

Вазорати маорифи Тоҷикистон ва Чин оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф 

(аз 15 январи соли 2007)    баста шудаанд, ки заминаҳои ҳуқуқии ҳамкории 

дуҷонибаро ба вуҷуд оварданд [8]. 

Ҳуҷҷатҳои мазкур барои инкишоф додани ҳамкории Тоҷикистону 

Чин дар соҳаи илму маориф шароити хуберо фароҳам оварданд. Дар 

марҳилаи дар айни ҳол ҷараёндоштаи ҳамкории ду давлат дар ин самт 

раванди татбиқи шартномаву барномаҳои ба имзорасида давом дорад. Ин 

раванд пеш аз ҳама ба мақсади дар ҳар ду кишвар ба вуҷуд овардани фазои 

ягонаи илмиву маърифатӣ равона карда шудааст. 

Ҳамин тавр, метавон натиҷагирӣ кард, ки нақши тоҷикон дар роҳи 

муносибатҳои дуҷонибаи дӯстона бо Ҷумҳурии мардумии Чин хеле бузург 

аст. Дар муддати беш аз 25 соли ҳамкории мутақобилан судманд корҳои 

зиёде дар ҳама соҳаҳо, хусусан, дар соҳаи илму фарҳанг ба анҷом расонида 

шуданд. Илова бар ин, Тоҷикистону Чин аз давраҳои қадим ҳамсояҳои нек 

буда, аз қадимулайём миёнашон равобити неку ҳасана вуҷуд дорад. 

Ҳамзамон, бисёр саҳифаҳои таърихии робитаҳои байнифарҳангии ду халқи 

қадим ҳоло ҳам хонда нашудаанд ва онҳо тадқиқотчиёни хешро 

интизоранд. Аз ин лиҳоз ҳеҷ, шаке нест, ки баъд аз ворид шудан ба 

“муқаддасоти” фарҳангии ду халқ, тадқиқотчиён барои хеш ва барои ҷаҳон 

чизҳои ҷолибе  метавонанд дарёбанд ва дар робитаҳои Тоҷикистону Чин, 

ки аз гузаштаҳои дури таърих сарчашма мегиранд, ҳамчун далел ва 

навоварӣ  барояшон хизмат намоянд. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ 

ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕПУБЛИКОЙ В 

СФЕРАХ  НАУКИ И КУЛТУРЫ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ   

 

ШАРИФИ АБДУЛЛОХ АМРОХОН, 

докторант Ph.D. второго года обучения кафедры международных  

отношений факультета международных отношений Таджикского  

национального университета.  г. Душанбе, улица  Борбад 99, кв 28  

 

В данной статье анализируются политические и правовые 

предпосылки становления и развития двустороннего сотрудничества 

между Республикой  Таджикистан и Китайской Народной Республикой в 

1993-начале 2018 гг. Согласно мнению автора, важность и выгодность 

сотрудничества Таджикистана с Китаем в данной сфере 

подтверждается тем, что в современном мире достижение высокой 

степени общественного  и  экономического развития, улучшение 

социального положения населения и повышение его благосостояния, 

прежде всего, зависят от уровни развития науки и образования. Автор на 

основе краткого анализа процесса реализации двустронних соглашений 

двух соседних и дружественных стран о культурном и научном 

сотрудничестве  и обзора важных событий, происходивших на фоне 

этого сотрудничества, констатирует, что дипломатические отношения 

Таджикистана и Китая стабильно развиваются.     
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This article analyzes the political and legal prerequisites for the estab-

lishment and development of scientific and cultural cooperation between the 

Republic of Tajikistan and the People's Republic of China in 1993 and early 

2018. According to the author, the importance and profitability of Tajikistan's 

cooperation with China in this area is confirmed by the fact that in the modern 

world the achievement of a high degree of social and economic development, the 

improvement of the social position of the population and the increase of its wel-

fare primarily depend on the levels of development of science and education. 

The author, on the basis of a brief analysis of the implementation of bilateral 

agreements of two neighboring and friendly countries on cultural and scientific 

cooperation and review of important events taking place against the background 

of this cooperation, notes that diplomatic relations between Tajikistan and Chi-

na are developing steadily. 

Keywords: cooperation, bilateral cooperation, science, culture, educa-

tion, official visit, agreement, cooperation agreement. 
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ХУСУСИЯТҲОИ ШАКЛИЮ ОРОИШИИ РӮЗНОМАИ 

«БУХОРОИ ШАРИФ» 

 

АТОЕВ МУҲАММАДИҚБОЛ ИМОМИДДИНОВИЧ, 

унвонҷӯйи кафедраи матбуоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Суроға: ш. Душанбе, к.Айнӣ 72/а, х.№7. тел: 93 425 26 55.  

E-mail: m-iqbol-87@mail.ru  

 

  Дар мақола  нахустрӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф» аз лиҳози 

формат ва вижагиҳои сохторӣ  таҳқиқу таҳлил шуда, шаклу намо, 

логотип, маромнома, принсип ва шарту шароити нашри мавод, тарҳи 

саҳифаҳо, сутунҳо, сатрҳо, рубрикаҳо, сарлавҳа ва зерсарлавҳаҳои 

рӯзнома муайян карда шудааст. Муаллиф дар заминаи маводи рӯзнома, 

талабот ва меъёри дар саҳифаҳои гуногун нашри эълону реклама ва 

арзиши он, нархи солона, шашмоҳа ва семоҳаи обуна, истифодаи аксу 

суратҳо ва дигар хусусиятҳои шаклию ороишии рӯзномаро нишон 

додааст. 

Таҳқиқ нишон дод, ки «Бухорои шариф» бо вуҷуди нахустнашрияи 

миллӣ будан, аз аносири шакливу сохтории рӯзномасозӣ истифода 

намудааст. Формати рӯзнома, тарзи таҳияи матолиб дар он, истифодаи 

ҳуруфи гуногун, тасвир ва акс, аз аносири шаклии ин нашрия буда, дар 

маҷмӯъ сохтори онро ташкил медиҳанд.  

 Муаллиф назару андешаи муҳаққиқону донишмандонро, ки қаблан 

дар мавриди «Бухорои шариф» пажӯҳиш намудаанд таҳлилу баррасӣ 

намуда, онро бо нусхаҳои электронии «Бухорои шариф» қиёс намуда, ба 

хулоса расидааст, ки «Бухорои шариф» бо чунин шаклу намо тавонист 

мардумро ба худ ҷалб намуда, дар тафаккури эшон инқилоби фикрию 

рӯҳиро ба вуҷуд орад.  

       Калидвожаҳо: «Бухорои шариф», формати рӯзнома, рубрика, 

сарлавҳа, ҳуруфи матн, обуна, реклама, тасвир. 

 

Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон дар соҳаҳои сиёсату иқтисод, 

маорифу фарҳанг ва илму адабиёт таҳаввулоти бузург ба бор овард. Ин 

таҳаввулот алалхусус дар илми тоҷик ба таври комил намоён гардид. Аз як 

тараф, дастрасии бемамониати сарчашмаҳои таҳқиқ, аз тарафи дигар, 

имкони дасрасии маводи мухталиф афкори гуногунро дар пажӯҳишҳо ба 

mailto:m-iqbol-87@mail.ru
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вуҷуд овард. Ин вижагӣ хоса дар пажӯҳишоте, ки доир ба таърихи 

матбуоти тоҷик анҷом дода шудааст, ба таври шоиста маълум аст. 

Рӯзномаи «Бухорои шариф» низ аз зумраи он манобеи таърихиву 

таҳқиқӣ аст, ки то даҳаи дуюми садаи ХХI пурра дастраси муҳаққиқон 

набуд. Имрӯз, шакли электронии он дар ихтиёри пажӯҳишгарон қарор 

дорад ва ин имконият моро водор менамояд, ки ба шаклу намо ва 

вижагиҳои сохтории «Бухорои шариф» нигоҳи нави таҳқиқотӣ намоем. 

Мавриди зикр аст, ки то имрӯз вобаста ба вижагиҳои нашри ин рӯзнома 

П.Гулмуродзода, М.Муродов, А.Набавӣ, Қ.Шарифзода ва дигарон таҳлилу 

таҳқиқотҳои хубу арзишманд анҷом додаанд. Аз ҷумла, муҳаққиқ 

А.Набавӣ дар мавриди шакли рӯзнома навиштааст: «Рӯзнома дар ҳаҷми 4 

саҳфаи бузург ба нашр мерасид ва сохтори онро бахши унвони рӯзнома, 

нишонӣ, арзиш, тарзу тариқи иртибот ба хонандагон (шарту шароити 

обуна) ва муаррифии он ташкил менамояд» [4,с.38]. Ин масъала аз ҷониби 

профессор М.Муродов бо нишон додани ҷузъиёти дигар тавсиф ёфтааст: 

«шумораи аввали рӯзномаи «Бухорои шариф»... дар андозаи 43 бар 26, 

ҳаҷми чаҳор саҳифа (ҳар саҳифа 4 сутун), бо ҳуруфи арабӣ» [3,с.95] нашр 

шудааст. Дар ҳарду маврид сохти рӯзнома дуруст тасниф шудааст, аммо 

инҷо метавон нуктаҳои дигарро илова кард: «Бухорои шариф», аслан, бо 

фармати А-3, дар ҳаҷми 4 саҳифа, бо ҳуруфоти форсӣ рӯйи чоп омадааст. 

Дар пештоқи саҳифаи аввали рӯзнома шиноснома, маромнома, арзиши 

обуна барои дохил ва хориҷ, нархи таблиғот (реклама), солу моҳу рӯзи 

нашр, суроға ва оғози соли нашр ҷой дода шудааст.  

Шиносномаи рӯзнома бо ҳунари баланд наққошӣ шуда, миёни ду 

рахи сиёҳ, ки амсоли чорчӯба хизмат намудаанд, зиннат ёфтааст. Миёни ин 

ду хат бо ҳарфҳои калони равғанӣ унвони нашрия- «Бухорои шариф» 

нигошта шуда, дар миёнаҷои он тасвири ҳилол ҷойгир аст. Ҳарчанд ин 

тасвир дар давраҳои баъдии нашри рӯзнома боиси сарусадо шуд, вале аз 

рӯйи шакл ва намо маҳз тасвири ҳилол ба рӯзнома ҳусни изофӣ зам 

намудааст. 

Дар қисмати поёнии унвони форсии рӯзнома, бо забони русӣ ва 

ҳуруфи кирилӣ номи рӯзнома дар нохунак ба шакли «БУХАРАИ 

ШАРИФЪ» ҷой дода шудааст. Дар шакли русии унвони рӯзнома, миёни 

калимаҳои «БУХАРАИ» ва «ШАРИФЪ» фосила ҳаст, ки дар он фосила 

дар қавсайн бо ҳуруфи форсӣ нархи рӯзнома: «қиммати як нусха 3 тин» 

ҷойгир шудааст. Ин логотипи рӯзнома то шумораи 37 давом ёфта, аз 

шумораи 38 нархи рӯзнома аз миёни калимаҳои «БУХАРАИ» ва 

«ШАРИФЪ» ҳазф шуда, калимаҳо ба ҳам наздик ва нархи рӯзнома аз ду 

тарафи шакли русии унвони рӯзнома ҷойгир шудааст, ки аз тарафи рост 
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«қиммати як нусха дар Бухоро 3 тин» ва аз самти чап «қиммати як нусха 

дар соири шаҳрҳо 4 тин» нишон дода шудааст[6,с.1].  

Дар қисмати болоии рӯзнома, қабл аз рахи сиёҳи аввал, дар тарафи 

рост навиштаҷоти «нумраи як 4 рабеъ-ул-охар санаи 1330»нашр шудааст. 

Миёни нигоштаи «нумраи як» ва «4 рабеъ-ул-охар» фосилаи намоён ҷой 

дода шудааст. Аз тарафи чапи саҳифа бо забони русӣ ва ҳуруфоти кирилӣ 

«№1 воскресеные 11-го марта 1912 г. 1-й годъ (изданiя)» ғунҷоиш ёфтааст. 

Дар миёни нигоштаҳои ҳарду бурҷи рӯзнома, бо ҳуруфи форсӣ «соли 

аввал» навишта шудааст.  

Дар самти рости шиносномаи рӯзнома нархи обуна зери сарлавҳаи 

«Қиммати иштирок» ба таври зайл нишон дода шудааст: солона 5 манат, 

шашмоҳа 2,5 ва семоҳа 1,5 манат. Бо назардошти хизматрасониҳои почта, 

арзиши обуна барои Бухоро ва дигар шаҳрҳои минтақа, аз ҷумла Русия 

солона 6 сум, шашмоҳа 3 сум ва семоҳа 1,5 сум нарх гузошта шудааст. 

Барои хориҷа арзиши обуна 8 сум будааст. Инчунин қимати эълону 

рекламаҳо вобаста ба саҳифаҳои якум ва охир нишон дода шудааст. 

Муҳаққиқ П.Гулмуродзода вобаста ба нархи таблиғоти ин нашрия 

навиштааст: «барои интишори эълону реклом ва хабарҳои тиҷоратӣ дар 

саҳифаҳои сеюму чорум муассису идораи рӯзнома 20 тин ва дар саҳифаи 

аввалу дуюм 30 тин муқаррар намуда буд, ки иқтисоди бозорӣ чунин 

муносибатро тақозо мекунад»[1,с.85]. Воқеан иқтисоди бозаргонӣ нархи 

мушаххасро тақозо мекунад, аммо пажӯҳиши мо нишон дод, ки доир ба 

нархи таблиғ дар саҳифаи дуюму сеюм дар рӯзнома чизе гуфта нашудааст. 

Танҳо дар зерсарлавҳаи «Қимати эълонот», дар бурҷи рости шиносномаи 

нашрия бо ҳуруфоти хурд «дар саҳифаи аввалӣ 30 тин дар саҳифаи охарӣ 

20 тин»омадааст. Агар саҳифаҳои 2-юм ва 3-юм барои нашри эълонот дар 

назар мешуд, пас дар эълон низ на «дар саҳифаи аввалӣ», балки «дар 

саҳафоти аввалӣ» навишта мешуд.  

Дар қисмати чапи унвони рӯзнома, бо сарлавҳаи «Одрис» суроғаи 

нашрия, иртибот бо идора ва принсипҳои кории рӯзнома, аз қабили 

«Бухорои нав, идораи рӯзномаи «Бухорои шариф», «мактуботе, ки ба 

идора фиристода мешаванд дар сурати адами дарҷ ба соҳибонашон 

барнамегардонем. Покетҳои бемарка аз пуста гирифта нахоҳанд 

шуд»[6,с.1] таъкид шудааст. Номи рӯзнома дар суроға низ бо ҳуруфоти 

рангаи нисбатан калон нашр гардидааст. Ин қолаб то шумораи 139 бе 

тағйир мондааст. 

Дар зери шиноснома, баъд аз хати сиёҳи дуюм эълони дигаре ба 

таври зайл омадааст: «саҳафоти рӯзномаи мо ба ҷиҳати таҳрироти илмия 

ва адабия ва фанния ва билъумум ба мақолоти нофеъ боз аст мақолоти 
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муғоира бо маслаки тараққихоҳона дарҷ нахоҳанд гардид», ки инро низ 

шарти дигари рӯзнома донистан мумкин аст. Баъд аз ин эълон як хати 

сиёҳи рост омадааст. Дар зери он эълоне, ки ҳамчун маромнома ё худ 

низомномаи нашрия хизмат мекунад, ҷой дода шудааст.  

Дар маромнома санаи нашри рӯзнома, тартиби кор, рӯзҳои 

истироҳат, шакл ва муҳтавои мақолаҳо, сарчашмаҳои иттилоотӣ, 

фарогирии мавзӯот, паҳншавӣ, маслаку мақсади нашри рӯзнома ба табъ 

расидааст. Аз ҷумла: «Рӯзномаи илмӣ, адабӣ, ахлоқӣ, фанӣ, иқтисодӣ буда, 

ба тараққии бародарони исломӣ хоҳад кӯшид... Рӯзномаи мо аз ярмаркаҳо 

мисли Нижний-Нувғуруд ва ғайра маълумот дода, аз моли алтиҷорати 

дохилу хориҷ ва маҳсулоти Бухорои шариф ва атрофу навоеъи он мисли 

пунба, пашм, пӯсти қарокул, қимати мизонии нон, гӯшт, абрешим, чой ва 

ғайраву ғайра иттилоот хоҳад дод. 

Мақсад ва маслаки «Бухорои шариф» бетарафӣ буда, эҳтиёҷот ва 

лавозими аҳолии Бухоро ва умуми исломро шарҳ хоҳад намуд: дар 

интишори тамаддун ва ҳусни иҷтимоъ соъй хоҳад буд»[6,с.1].  

Ин нигошта, як навъ низомномаи рӯзнома аст, ки дар чорчӯбаи 

мунаққаш ҷойгир шуда, то №34 нашр шудааст. Аз шумораи 35 чопи он 

қатъ гардидааст.  

Таҳлили намоии шумораҳои рӯзнома нишон дод, ки яке аз омилҳои 

нашр нагардидани маромнома, ки ба симои рӯзнома зиннат мебахшид, 

афзудани талаботи рекламадиҳандагон барои саҳифаи аввал будааст. Дар 

шумораҳои минбаъда, саҳифаи аввал аз 25 то 70% ва баъзан то ба сад 

фисад реклама нашр шудааст.  

Саҳифаҳои рӯзнома бо сарлавҳаҳо, рубрикаҳо ва сутунҳо ҷудо 

шудааст. Ҳар як саҳифа аз 4 сутун таркиб ёфтааст. Дар баъзе маврид бо 3 

ва бо 2 сутун низ нашр гардидааст. Масалан, дар шумораҳои 14, 22, 23, 24, 

26, 27, 82, 83, 84, 85, 97, 98, 101, 102, 105, 106, 109, 110, 111, 112 ва 139 

саҳифаи якум аз се сутун таркиб ёфтааст. Шумораҳои 13 ва 81 бошад бо 2 

сутуни ҳаҷман калон, ки пурра эълону реклама мебошанд, нашр шудаанд. 

Сутунҳо бо рахи сиёҳ ҷудо шуда, дар сурати анҷоми мавод ва дигар 

шудани шакли саҳифа рахи сиёҳ онро танзим мекунад. Аз шумораҳои 51, 

53, 54, 56 то шумораи 139 дар бештари ҳолат дар қисмати болоии саҳифаи 

аввал эълону реклама ҷой карда, бо ду сутун нашр шудааст. Қисмати 

поёнии саҳифа бо се сутун ё бо чаҳор сутун ба табъ расидааст. 

Ҳар як сутуни рӯзнома вобаста ба жанр ва ҳаҷми мавод дорои 45, 

47, 50, 54, 56, 60 ва 64 сатр мебошад. Албатта сутунҳое низ ба назар 

мерасанд, ки шумораи сатрҳояшон кам ё беш мебошанд, вале дар умум аз 

45 кам ва аз 64 сатр зиёдро пайдо накардем. 
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Профессор А. Саъдуллоев доир ба хусусиятҳои саҳафоти рӯзнома 

ва унсурҳои нашри он дар асари худ «Саҳифабандӣ ва чопи газета» чунин 

навиштааст: «Ҷузъи ороиш як ҳиссаи муайяни шакли зоҳирии нашрияи 

даврӣ мебошад, ки дар пахши мундариҷаи муайян мавқеи хос дорад, 

таъиноташ мушаххас буда, аломатҳое дорад, ки онро байни дигар маводи 

чопӣ мутафарриқ муаррифӣ мекунад. Минҷумла, ҳуруфи матн, фосилаи 

байни сутунҳо, линейкаҳо ва ғ.» [4,с.13]. Ин таъкиди профессор аз мо 

тақозо мекунад, ки ҳар як шумораи рӯзномаи «Бухорои шариф»-ро саҳфа 

ба саҳфа, сутун ба сутун ва ҳатто сатр ба сатр таҳлил намоем. Зеро 

рӯзномаи «Бухорои шариф» дар замоне нашр гардид, ки ҳам аз лиҳози 

техникаи кор ва ҳам аз ҷиҳати санъати табъу нашр дар Аморати Бухоро 

заминаи хуби табъу нашр вуҷуд надошт.  

Ин аносири матбуот, яке аз бахшҳои асосӣ дар табъу нашр маҳсуб 

мешавад, аммо ин кор заҳмати интелектуалӣ ва касбиро мехоҳад. Ба 

таъбири А. Г. Шицгал «душвории таҳия ва ба хусус газета, аз он иборат 

аст, ки дар саҳафоти он маводи басо гуногунҳаҷму гуногунавзо ба назар 

мерасад. Ҳар яке аз ин материалҳо бояд чунон гузошта шаванд, ки хонанда 

ба як дид хабар ё мақолаи даркориашро зуд пайдо карда тавонад. Ва изофа 

ба он бояд маводро тарзе пешкаш намуд, ки ҳатто ягон хабар ҳам аз 

эътибори хонанда канор намонад»[4,с.22]. Аз ин нуқтаи назар, «Бухорои 

шариф» аз шумораи аввал бо унсурҳои кори табъу нашр пойбанд буда, 

тамоми ҷузъияти саҳифабандиро риоя кардааст. Аз ҷумла, ҳуруфи 

рубрика, ҳуруфи сарлавҳа, ҳуруфи матн, зерсарлавҳаҳо, хабарҳои кӯтоҳ, 

эълону реклама, тасҳеҳот, рамкаҳои таблиғот ва нашри суратҳо ба таври 

касбӣ истифода шудааст.  

Рубрикаҳо. Дар «Бухорои шариф» рубрикаҳои «Телегрофотика», 

«Ахбори маҳаллӣ ва Туркистон», «Ахбори дохила», «Ахбори хориҷа», 

«Ахбори тиҷоратӣ», «Лавҳи хабар», «Эрон», «Туркия» «Сандуқчаи 

истихборот» истифода шудааст. Рубрикаҳо аз ҳамдигар бо мазмуну 

муҳтаво, ҳаҷми мавод, фарогирии хабару гузоришҳо ва ҷойгиршавияшон 

фарқ мекунанд.  

Сарлавҳаҳо. Нақши сарлавҳа дар ороиши «Бухорои шариф» 

назаррас мебошад, зеро ҷобаҷогузории сарлавҳаҳо ба намои рӯзнома зебоӣ 

зам намуда, якрангии шакли рӯзномаро барҳам задааст. Ин зебоиро мо дар 

саҳифаҳои дуюму сеюм беҳтар мушоҳида мекунем.  Ин ду саҳифа аз 

эълонот ва чорчӯбаҳо орӣ буда, дар 95 фисади он танҳо матн нашр 

шудааст. Саҳифаҳои аввалу охир, ки дар онҳо паспорт ва эълонот нақши 

муҳим доранд, сарлавҳа он қадар назаррас нест. 
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Дар рӯзноманигории муосир сарлавҳаро «ними муваффақият» 

мегӯянд, ки бо кӯтоҳ, муъҷаз ва ҷозибияти худ хонандагонро ба рӯзнома 

наздик месозад. Тавре муҳаққиқи ҷавон Х.Сафаров навиштааст: «дараҷаи 

мутолиаи рӯзнома аз техникаи дизайн, сарлавҳа ва гузоштани он дар 

саҳифаи рӯзнома вобаста аст»[5,с.18]. Ҳатто иддае аз рӯзномаҳои хиёбонӣ 

барои ҷалби хонанда сарлавҳаҳои ҳангомабарангез меҷӯянд. Дар «Бухорои 

шариф» сарлавҳаҳои сирф касбӣ ба монанди «Ифтитоҳ», «Мулоҳиза!», 

«Фурсат», «Вазоиф», «Таҳайюр», «Одот», «Вазифашиносӣ» ва 

ғайраистифода шудаанд. Инчунин сарлавҳаҳое, аз ду калима таркиб 

ёфтаанд. Амсоли: «Ғояи омол», «Дину мазҳаб», «Таҷдиди матлаъ», 

«Мусоҳибаи илмия», «Ислоҳи мадорис», «Муаллим ва таълим», «Маслаки 

Татбиб» ва ғайра дар нашрия хеле зиёданд, ки кӯтоҳ, мафҳум ва ҷолиб 

эҷод шудаанд. 

Аломоти имлоӣ. Дар рӯзномаи «Бухорои шариф» масъалаи 

аломатгузории матн яке аз нуктаҳои муҳим буда, аломатҳои савол (?), 

хитоб (!), баён (:), нуқта (.), вергул (,), тире (-) се нуқта (...) ва амсоли он 

истифода шудаанд. Ҳамчунин ҳолатҳое низ дучор меоянд, ки аломатҳои 

имлоӣ саҳван ва ё аз лиҳози техникӣ корбурд нашудаанд.  

Он матнҳое, ки аломатҳои имлоӣ тибқи қоидаи имло истифода 

шудааст, дар сармақолаҳои «Чӣ бояд кард?», «Дигарон чӣ карданд?», 

«Тартиб лозим аст!», «Мулоҳиза!»,  «Эътизор:» ва амсоли он ба таври аъло 

намоён аст. Он навъи мутуне, ки аломати имло дар онҳо камтар истифода 

шудааст, маводи рубрикаҳои «Ахбори тиҷоратӣ», «Ахбори хориҷа» ва 

«Ахбори маҳаллӣ ва Туркистон» мебошанд, ки аслан тарҷумаи агентиҳои 

иттилоотӣ мебошанд.  

Тасвирҳо. Дар «Бухорои шариф» сурат кам истифода шудааст. Чанд 

ҳолате, ки дар тасвир нашр шудааст, ба хабару эълонҳои тиҷоратӣ ва 

рекломҳои ширкату ташкилотҳо тааллуқ дорад. 

Истифодаи тасвир аз шумораи 6 бо акси муҳр дар эълони корхонаи 

муҳрсозӣ оғоз гардидааст. Ин эълон дар шумораҳои 7, 8, 9, 10, 13, 14 ва 16 

давом кардааст. Инчунин тасвири кӯдаки болдорихома дар даст, ки дар 

шинохти насорову масеҳият фаришта мебошад, дар эълони мағозаи 

фурӯши соат ва грамафон ҷой дода шудааст. Эълони мазкур таҳти унвони 

«Мағозаи ғромуфун ва соъат» аз саҳифаи аввали шумораи 20 оғоз шуда, 

дар шумораҳои баъдӣ ба саҳифаи чорум кӯчонда шудааст. Дар зери тасвир 

«малоикаи нависанда» навишта шудааст. Аз шумораи 83 дар паҳлуи 

«малоикаи нависанда» тасвири громофон ҷойгир шудааст ва он то охирин 

шумораҳои рӯзнома нашр шудааст. 
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Инчунин баъд аз шумораҳои 80 дар саҳифаи 4 эълони корхонаи 

кафшдӯзӣ нашр шудааст, ки тасвири мӯза дар он нашр шудааст. Ҳамзамон 

дар рӯзнома суратҳои ашхоси алоҳида низ инъикос гардидааст, ки расми 

сароянда ва навозандаи мумтоз Собир Набӣ яке аз онҳост. Тасвироти 

мутриб дар шумораҳои 22, 23, 24, 25, 26 ва 27 дар саҳифаи аввали рӯзнома 

ба нашр расидаанд. Ин суратҳо дар эълони ӯзбекие, ки таҳти унвони 

«Тамошо» нашр шудааст, мардумро ба консерт даъват мекунад. Ва ё дар 

эълони ширкати атриёту собунҳои «Гулҷаҳон», акси бонуе ба нашр 

расидааст, ки ҳам дар зебоии акс ва ҳам дар сифати волои сурат, ки он сад 

сол қабл нашр шудааст, ҷои баҳс нест.  

 Бо чунин шаклу намо, «Бухорои шариф» дар миёни аҳолии Аморат 

ва вилоёти атрофи он шуҳрати воло касб намуда, хонандагонро рӯз то рӯз 

ба сӯи андешаҳои созанда ҷалб менамуд. 

Афкоре, ки рӯзномаи «Бухорои шариф» таблиғ мекард, на танҳо ба 

мардуми тоҷик, балки ба сокинони кулли минтақа муҳим буд. Рӯзномаро 

мардум аз даст ба даст гардонда мутолиа менамуданд. Нуфузи рӯзнома аз 

ҷуғрофиёи Аморат ба манотиқи зери нуфузи забони форсӣ паҳн шуд. 

Муҳаққиқи тоҷик П. Гулмуродзода навиштааст: «Бухорои шариф» на 

танҳо дар қаламрави аморату байни мардумони Осиёи Миёна, балки Эрону 

Афғонистон, Русияву Ҳиндустон ва Қафқозу Туркия ва дигар мамлакатҳои 

мусулмонӣ ном баровард»[1,с.18].Ин андеша комилан дуруст мебошад, 

зеро дар рӯзнома мактубҳои хонандагон аз Афғонистону Эрон ва  Қафқоз 

низ нашр шудааст. 

Бо чунин шаклу намо ва мазмуну муҳтаво «Бухорои шариф» дар 

тафаккури мардумони минтақа инқилоби фикриву рӯҳӣ ба вуҷуд овард. Ин 

раванд бошад барои Аморат ва Ҳукумати Русияи подшоҳӣ чандон писанд 

набуд. Бо чунин тарз нахустрӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф» ба 

таърихи матбуоти тоҷик асос гузошт.  
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«Бухорои шариф» с точки зрения дизайна, где указывается вид, форма, 

логотип, программа, принцип и условия печати материала, структура 

страниц, колонки, строки, рубрики, темы и параграфы газеты. Автор на 

основе материалов газет, требований и критерий печатной рекламы на 

разных носителях, а также стоимости подписки за год, полугодие и три 

месяца, использования картин и рисунков указывает на особенности вида 

и оформления газеты. 

Исследование показывает, что, несмотря на то что, газета «Бу-

хорои шариф», будучи первым национальным печатным изданием, исполь-

зовала видовые и структурные элементы оформления печатной периоди-

ки, формат газеты, способы оформления, обсуждаемая в ней проблема-

тика, а также использование разных шрифтов, картин и рисунков явля-

лись элементами данного издания, и в целом формировали её структуру. 

 Анализируя точки зрения исследователей, раннее рассматривавших 

«Бухорои шариф», автор сравнивает их мнение с электронными версиями. 

В результате, автор пришел к выводу, что «Бухорои шариф» заинтересо-

вала своим форматом читателей и произвела идейно-духовную революцию 

в их сознании. 

Ключевые слова: «Бухорои шариф», формат газеты, рубрика, те-

ма, шрифт текста, подписка, реклама, рисунок. 
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This article discusses the first Tajik newspaper "Bukhoroi Sharif" from 

the point of view of design, where the kind, shape, logo, program, principle, and 

the conditions of the printing material, the structure of the pages, kolonka, rows, 

headings, and sections of the newspaper. The author on the basis of newspaper 

requirements and the criteria for print advertising on various media as well as 

subscription rates for a year, six months and three months, use paintings and 

drawings, indicates the type and design Newspapers. 

The study shows that despite the fact that the newspaper "Bukhori 

Sharif"being the first national printed edition, used species and structural 

elements of the printed periodicals. The format of the newspaper, the methods of 

design, the problems discussed in it, as well as the use of different fonts, pictures 

and drawings were elements of this publication, and in General formed its 

structure. 

 Analyzing the point of view of the researchers, who considered "Bukhori 

Sharif" earlier, the author compares their opinion with electronic versions. As a 

result, the author came to the conclusion that "Bukhori Sharif" interested 

readers in its format and made an ideological and spiritual revolution in their 

minds. 

Keywords: "Bukhoroi Sharif", the format of the paper, topic, theme, text 

font, subscription, advertising, illustration. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

В Вестнике Центра стратегических исследований при Президенте 

Республики Таджикистан «Таджикистан и современный мир» 

печатаются статьи в области экономики, политологии, культуры, 

безопасности, экологии, социологии, которые являются результатами 

научно-исследовательских работ Центра стратегических исследований при 

Президенте Республики Таджикистан и других организаций. 

Редколлегия журнала обращает внимание авторов на необходимость 

при направлении статьи в редколлегию строго соблюдать следующие 

правила: 

1. Статьи принимаются по рекомендации главного редактора Вестника 

или его заместителей. 

2. Текст статьи представляется редакционной коллегии в виде файла 

на съемном диске и бумажном носителе и должны быть подготовлены в 

текстовом редакторе  MS Word, шрифт Times New Roman 12 пт для 

статей на русском и таджикском языках. Для компьютеров с Windows XP 

и любой версией МС Офис необходимо использовать клавиатурный 

редактор Keyman. Интервал между строками – 1,15. Все листы рукописи 

должны быть пронумерованы. 

3. Размер статьи не должен превышать 10 стр. компьютерного текста, 

включая текст, таблицы, список литературы (не более 15 источников), 

рисунки, число которых не должно превышать 6. 

4. Рисунки, диаграммы и фотографии прилагаются отдельно в формате 

той программы, в которой они выполнены. Диаграммы в формате Excel, 

рисунки и фотографии в формате JPEG. 

 

Оформление статьи: 

1. Титульная страница статьи должна содержать: УДК, Ф.И.О. 

автора(ов) (полностью), ученая степень и (или) звание, должность, 

название учреждения (ий), в котором выполнена представленная статья, 

адреса (почтовый и электронный), номера телефонов, полное название 

специальности. 

2. Сокращение слов, имен, названий не допускается, за исключением 

общепринятых сокращений мер, физических, химических и 

математических величин, терминов и т.д. 

3. Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте статьи в 

квадратных скобках, например: [1], [1, 3–5]. Список литературы 

приводится общим списком (под заголовком «Литература») в порядке 

упоминания в тексте и оформляется следующим образом: 
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Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, том 

или выпуск, место издания, издательство, год издания, номер страницы 

или общее количество страниц. Для  периодических изданий: фамилия и 

инициалы автора, название статьи, название издания, год и номер издания, 

номер страницы или первая и последняя страницы статьи. 

 

Например: 

1. Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. Национальный интерес Таджи-

кистана. (Методическое руководство). – Душанбе: Авесто, 2009.–С. 8. 

2. Френсис Фукуяма. Неясность национального интереса// 

Независимая газета. 1992, 16 октября. - С.3-5. 

К статье прилагается резюме на русском, английском и таджикском 

языках (не менее 5 строк) и ключевые слова (3–10). 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения рукописей, рекомендовать статьи к 

депонированию. Рукописи, не отвечающие настоящим правилам, 

редколлегией не принимаются. 

Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен быть 

тщательно подготовлен, выверен, без исправлений и подписан 

автором(ами). 

Подробную инструкцию по оформлению статей можно скачать на 

сайте ЦСИ (www.mts.tj) на главной странице в разделе ВЕСТНИК – 

ТАДЖИКИСТАН И СОВРЕМЕННЫЙ МИР. 

 

 

Примечание: Позиции авторов и редакционной коллегии могут не 

совпадать. За правильное использование источников фактов и цифр 

ответственность несут авторы. 
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