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Тӯли солҳои охир дар зери таъсири технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ
низоми муносибатҳои байналмилалӣ ва тавозуни қувваҳо ба дигаргунии ҷиддӣ рӯбарӯ гардида истодаанд. Дар ин раванд на танҳо таъсири ширкатҳои фаромиллӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ, балки таъсири ташкилотҳои террористию экстремистӣ низ бамаротиб афзун гардида истодааст. Ин гуна вазъият барои давлатҳои миллӣ мушкилоти
навро эҷод намуда, таҳдиду хатарҳои гуногунеро ба вуҷуд овардааст. Аз ҳама муҳим ин
аст, ки дар шароити мустаҳкамшавии мавқеи субъектҳои ғайридавлатӣ амалӣ намудани
манфиатҳои миллӣ хеле мушкил мегардад. Дар ҳамин гуна шароит сиёсатшиноси амрикоӣ Ҷ.Най консепсияи «неруи ҳушманд»-ро пешниҳод менамояд, ки он дар якҷоягӣ истифода бурда тавонистани «неруи нарм» ва «неруи сахт»-ро дар бар мегирад. Ҷ.Най чунин
тарзи муносибатро бо мураккабии ҷаҳони муосир асоснок менамояд. Ӯ ҷаҳони муосирро
аз лиҳози неруҳои ҳарбӣ якқутба, аз лиҳози неруҳои иқтисодӣ бисёрқутба ва аз лиҳози
неруҳои дигар, махсусан неруҳои иттилоотию компютерӣ беқутб ва бетартиб муаррифӣ
намуда, пешниҳод менамояд, ки вобаста ба вазъияти баамаломада дар мавридҳои зарурӣ
неруҳои мувофиқ ва мутобиқ бояд истифода бурда шаванд, то ки мақсадҳо ва натиҷаҳои
интизорӣ ба даст оянд. Албатта, бо чунин андешаҳо розӣ шудан мумкин аст, аммо
воқеияти муҳимми «неруи ҳушманд» ин аст, ки ҳар як мамлакат онро бо дарназардошти
авлавиятҳо ва имкониятҳои худ бояд ташаккул диҳад, зеро барои баъзе давлатҳо «неруи
нарм, барои давлатҳои дигар «неруи сахт» ва барои давлатҳои боқимонда «неруи фаъол»
натиҷаи дилхоҳ медиҳад. Аммо кам давлатҳое қодир ҳастанд, ки аз иқтидори ҳамаи
неруҳо истифода бурда тавонанд.
Калидвожаҳо: «неруи ҳушманд», «неруи нарм», «неруи сахт», «неруи фаъол»,
стратегияи ҳушманд, маданияти стратегӣ, манфиатҳои миллӣ, таҳдидҳои фаромиллӣ,
муборизаҳои геополитикӣ, ҳуҷумҳои иттилоотӣ.
Муқаддима
Ҳарчанд «неруи ҳушманд» консепсияи нав бошад ҳам, он падидаи нав нест. Муаллифи консепсияи «неруи ҳушманд» Ҷ.Най онро ҳамчун қобилияти бо ҳам пайваст намудану якҷоя истифода бурда тавонистани «неруи сахт» ва «неруи нарм» [8, с.18] муаррифӣ
кардааст, ки онро бо дарназардошти вазъият барои ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳ
истифода бурдан мумкин аст. Яъне «неруи ҳушманд» ин қобилияти дар мавридҳои зарурӣ
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истифода бурда тавонистани «неруи сахт» ва «неруи нарм» мебошад. Ба ибораи дигар,
баъзе масъалаҳо ба воситаи «неруи сахт» дар шакли маҷбурнамоӣ ва баъзе масъалаҳои
дигар ба воситаи «неруи нарм» дар шакли боваркунонӣ ва ҷалбнамоӣ ҳаллу фасл мегарданд, аммо ин падидаи нав ва сухани нав нест. Дар чунин шакл рафтор намудан аз ҷониби
файласуфони давраҳои гуногуни таърихӣ гуфта шудаанд. Масалан, мутафаккири италиявӣ
Н.Макиавелли дар ин маврид андешаҳои хеле ҷолиб дорад. Ба ақидаи ӯ, «бо душманон ва
рақибон бо ду роҳ мубориза бурдан мумкин аст: якум, ба воситаи қонунҳо; дуюм, ба воситаи неруи сахт. Воситаи аввал хоси инсонҳост, воситаи дуюм бошад, хоси дарандаҳо мебошад. Аммо аз он сабабе, ки воситаи аввал дар аксар маврид барои ҳалли масъалаҳо
кофӣ нест, истифодаи воситаи дуюм зарур дониста мешавад» [6, с.91]. Дар идомаи баррасиҳои худ ӯ иброз медорад, ки «аз миёни ҷонварон бигузор подшоҳ ба шер ва рӯбоҳ монанд карда шавад. Шер аз дом метарсад ва рӯбоҳ бошад аз гургон. Бояд рӯбоҳ шуд, то ки
хатари дар дом афтодан эҳсос гардад ва дар мавридҳои зарурӣ мисли шер бояд рафтор
кард, то ки гурон тарсонида шавад. Касоне, ки доимо мисли шер рафтор мекунанд, хатари
дар дом афтоданро шояд дарк накунанд» [6, с.92]. Аз ин гуфтаҳо ба хулосае омадан мумкин аст, ки бо дарназардошти вазъият амал намудан ва ба инобат гирифтани мавқеи истифодабарии «неруи сахт» ва «неруи нарм» дар тӯли таърих инсониятро ҳамроҳӣ намудааст.
Аммо бо дарназардошти воқеиятҳои ду даҳсолаи охир на танҳо коркарди назариявию методологии «неруи ҳушманд» муҳим мебошад, балки истифодаи он дар раванди давлатдории миллӣ ва таъмини амнияти миллӣ хеле зарур аст. Консепсияе, ки зери унвони «неруи
ҳушманд» аз ҷониби Ҷ.Най пешниҳод гардидааст, лоиҳаи ҷадиди амалӣ намудани манфиатҳои миллӣ ва мубориза бо таҳдиду хатарҳо мебошад. Аз ин рӯ, модернизатсияи он
барои мутобиқ сохтани сиёсати давлатӣ бо воқеиятҳои замони муосир зарур аст. Воқеиятҳои замони муосир ин аст, ки дар шароити имрӯза рушди бемайлони технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ба амал омада, онҳо на танҳо аз ҷониби давлатҳо ва ширкатҳои фаромиллӣ, балки аз тарафи ташкилотҳои террористию экстремистӣ низ истифода
гардида истодаанд. Инчунин, раванди глобализатсия, тезутунд гардидани муборизаҳои
геополитикӣ, ба амал омадани ҷангҳои иттилоотӣ ва дар раванди муборизаҳои геополитикӣ истифода бурдани дастовардҳои навини илму техника барои давлатҳои тозаистиқлол
таҳдиду хатарҳои гуногунро ба вуҷуд оварда истодаанд. Бо дарназардошти чунин шароит,
дар мақолаи мазкур масъалаҳои зерин таҳлилу баррасӣ мешаванд:
– нишон додани воқеиятҳои «неруи ҳушманд» дар шароити муосир. «Неруи ҳушманд» дар қолабҳои назариявию методологии илмҳои сиёсӣ консепсияи нав мебошад ва аз
ин рӯ, то ба имрӯз ба он таваҷҷуҳи зарурӣ дода нашудааст. Махсусан, дар шароити
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин масъала муҳаққиқони ватанӣ эътибори чандон зиёд надодаанд;
– бо дарназардошти тағйироти замони муосир ва дигаргуншавии низоми муносибатҳои байналмилалӣ давлатҳои гуногуни олам барои амалӣ намудани манфиатҳои миллии худ ва барои ҳимояи онҳо аз таҳдидҳои дохилию берунӣ роҳу усулҳои мувофиқ ва ба
талаботи замона ҷавогӯро истифода менамоянд. Дар зери таъсири чунин тамоюлот мундариҷаи «неруи ҳушманд» дигаргун гардида, хусусияти миллию минтақавӣ касб менамояд,
ки нишон додани чунин воқеияти «неруи ҳушманд» зарур дониста мешавад;
– то ба имрӯз аксари муҳаққиқон «неруи ҳушманд»-ро унсури таркибии маданияти
стратегӣ меҳисобанд, аммо воқеият баръакс аст. Маданияти стратегӣ унсури таркибии
«неруи ҳушманд» мебошад. Аз ин рӯ, асоснок намудани ин фарзия хеле муҳим аст.

Заминаҳои пайдоиши консепсияи «неруи ҳушманд»
Муаллифи консепсияи «неруи ҳушманд» олими амрикоӣ Ҷ.Най ба шумор меравад.
Ӯ ин мафҳумро соли 2004 дар китоби навбатии худ истифода намуда буд [15]. Аммо қабл
аз ин ӯ консепсияи «неруи нарм»-ро ташаккул медод. Сабабҳои пайдоиши консепсияи
«неруи ҳушманд» аз дигаргуниҳо ва равандҳои сиёсии ҷаҳонӣ вобастаанд. Ба ҳар ҳол,
консепсияи «неруи нарм» барои пайдоиши консепсияи «неруи ҳушманд» шароити илмию
назариявӣ фароҳам овардааст. Бо дарназардошти воқеиятҳои замони муосир ва ташаккулёбии консепсияҳои мазкур гуфтан мумкин аст, ки «неруи нарм» на танҳо бо «неруи
ҳушманд» алоқамандии зич дорад, балки унсури таркибии он мебошад. Ба ибораи дигар,
«неруи нарм» мундариҷаи «неруи ҳушманд»-ро мукаммал мегардонад. Ин аст, ки онро
баъзан «стратегияи ҳушманд» низ меноманд.
Гуфтан ҷоиз аст, ки дар охири солҳои 80-ум консепсияи «неруи нарм» ташаккул
ёфта, дар аввал на ҳамчун консепсияи илмӣ, балки барномаи сиёсие буд, ки барои амалӣ
намудани мақсадҳои сиёсати хориҷии ИМА бояд хизмат менамуд. Мақсади асосии ташаккулдиҳии консепсияи мазкур коркарди роҳу усулҳои таъсиррасонӣ ба афкори ҷамъиятии
кишварҳои узви Созишномаи Варшава ва кишварҳои пасошӯравӣ маҳсуб меёфт. Дар муддати ду даҳсола (солҳои 1980–2000) консепсияи мазкур самаранокии худро барои сиёсати
хориҷии ИМА нишон дод. Масалан, анҷомёбии «ҷанги сард», пошхӯрии Иттиҳоди
Шӯравӣ, инқилобҳои махмалин дар Аврупои Шарқӣ ва Марказӣ, дар миёни ИМА ва Иттиҳоди Шӯравӣ ба имзо расонидани Созишнома дар бораи нест намудани мушакҳои
кӯтоҳпарвоз ва миёнапарвоз, инқилобҳои Чехославакия, Руминия, аз байн бурдани девори
Берлин ва даҳҳо воқеаву ҳодисаҳои дигар натиҷаи истифодаи «неруи нарм» мебошанд.
Баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ низ истифодаи «неруи нарм» яке аз самтҳои
афзалиятноки сиёсати хориҷии кишварҳои ғарбиро ташкил медод, аммо дар ибтидои
солҳои 2000-ум равандҳое ба амал омаданд, ки норасоии консепсияи «неруи нарм»-ро
инъикос менамуданд. Яъне маълум гардид, ки ба воситаи «неруи нарм» ҳалли ҳамаи
масъалаҳо номумкин аст. Барои мисол, баъди воқеаҳои 11 сентябри соли 2001 ИМА боз ба
истифодаи неруи сахт рӯ оварда, мубориза бо терроризми байналмилалиро эълон намуд.
Чунин таҳаввулот дар сиёсати байналмилалӣ боиси он гардид, ки сиёсатшиносони ғарбӣ
ба таҳияи консепсияҳои навин машғул шаванд. Дар муддати хеле кӯтоҳ Ҷ.Най тавонист,
ки ба тағйиротҳои навин боз посух гардонад. Чи гунае, ки қайд гардид, соли 2004 ӯ консепсияи «неруи ҳушманд»-ро пешниҳод намуд. Ӯ вобаста ба зарурати ташаккулдиҳии
консепсияи нав таваҷҷуҳи дигаронро ҷалб намуда, иброз медорад, ки «дар шароити навин
танҳо ба «неруи нарм» такя намудан, натиҷаи дилхоҳ намедиҳад. «Неруи ҳушманд» ҳамчун қобилияти якҷоя намудан ва бо ҳам омезиш додани «неруи сахт» ва «неруи нарм» мебошад, ки самаранокии нақшаи амалро таъмин менамояд» [8,с.59]. Муҳаққиқи рус
Е.В.Пименова иброз медорад, ки «консепсияи «неруи ҳушманд» дар ИМА ҳамчун
барномаи сиёсии ба воқеиятҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ дониста шуд. Натиҷаҳои амалии
консепсияи нав каме дертар аз худ дарак доданд. Ба амал омадани «инқилобҳои ранга»
дар кишварҳои пасошӯравӣ, «баҳори Араб» дар Шарқи Наздик, пайдоиши ташкилоти террористии «Давлати исломӣ», ташкил гардидани майдоннишиниҳо дар Украина ва ғайра
натиҷаи амалигардонии консепсияи «неруи ҳушманд» мебошанд» [10, с.63]. Агар ба
ибораи дигар гӯем, «неруи нарм» барои истифодабарии «неруи сахт» шароити зарурӣ
муҳайё менамояд, ки чунин тарзи муносибат ва чунин стратегияи амалро «неруи ҳушманд» номидан мумкин аст. Дар ин маврид ёддоварӣ намудани яке аз қонуниятҳои сиёса13

ти давлатӣ хеле муҳим мебошад ва ҳамзамон, воқеиятҳои «неруи нарм» ва «неруи ҳушманд»-ро то андозае равшан менамояд. Моҳияти ин қонуният дар он аст, ки ҳар як кашфиёт, махсусан, коркардҳои стратегӣ, ки сирф хусусияти сиёсӣ доранд, дар навбати аввал дар
ихтиёри давлатҳо ва ҳукуматҳо қарор мегиранд. Консепсияҳои «неруи нарм» ва «неруи
ҳушманд» низ бояд дар доираи чунин қонуният баҳогузорӣ карда шаванд. Яъне то охири
солҳои 80-ум консепсияи «неруи нарм» ҳамчун стратегияи неруи нарм дар сиёсати хориҷии ИМА ба таври васеъ мавриди истифода қарор дода шуд. Сипас Ҷ.Най ва пайравони
ӯ ба тағйироти ҷаҳонӣ баҳои илмию назариявӣ дода, стратегияи мазкурро аз лиҳози методологӣ коркард намуда, дар шакли консепсияи илмӣ пешкаши аҳли илму адаб намуданд.
Ба қавле ин консепсия ҳамчун стратегия ва технологияи куҳнашуда ба намоиш гузошта
шуд. Сипас баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ истифодаи стратегияи ҳушманд ва технологияи ҳушманд оғоз гардид. То воқеаҳои 11 сентябри соли 2001 аллакай стратегияи мазкур рисолати худро иҷро намуда буд. Бинобар ин, ба мисли консепсияи «неруи нарм» соли 2004 консепсияи «неруи ҳушманд» пешкаши олимон гардид.
Аммо худи Ҷ.Най сабаб ва зарурати ташаккули «неруи ҳушманд»-ро, пеш аз ҳама,
аз вазъияти баамаломадаи байналмилалӣ вобаста медонад. Ӯ дар таҳқиқоти худ ду ибораи
хеле муҳимро истифода менамояд: якум, аз як даст ба дасти дигар гузаштани ҳокимият ва
дуюм, пошхӯрӣ ё худ паҳну парешон гардидани ҳокимият [8, с.339]. Ӯ эътироф менамояд,
ки масъалаи якум таърихи хеле қадима дорад, аммо масъалаи дуюм падидаи нав мебошад.
Воқеан ҳам, дар шароити рушди технологияҳои иттилоотию компютерӣ ва тавсеаи миқёси
истифодабарии шабакаи интернет раванди паҳну парешон гардидани ҳокимиятро мушоҳида кардан мумкин аст. Маҳз чунин ҳолатро ба инобат гирифта, ӯ иброз медорад, ки
«ҷаҳон айни замон на якқутба, на бисёрқутба ва на беқутб аст, дар як вақт ҳамаи ин хусусиятҳо дар он дида мешавад. Бинобар ин, стратегияи ҳушманд бояд қодир бошад, ки дар
шароити мавҷудияти чунин гуногуншаклии неруҳо дар соҳаҳои гуногун истодагарӣ карда
тавонад. Дар ин маврид аз мавқеи реалистон баҳогузорӣ намудани ҷаҳони муосир нодуруст мебошад. Дар бозиҳои сесатҳа бозингаре, ки танҳо ба яке аз сатҳҳо таваҷҷуҳ намуда,
сатҳҳои дигарро мадди назар менамояд, бе шакку шубҳа мағлуб мегардад» [8, с.347].
Маънои бозии сесатҳа ин аст, ки ҷаҳон аз лиҳози истифодаи неруҳои ҳарбӣ якқутба аст, аз
лиҳози неруҳои иқтисодӣ – бисёрқутба ва аз лиҳози неруҳои боқимонда, махсусан,
неруҳои иттилоотию компютерӣ беқутб ва бетартиб аст. Ин аст, ки ӯ дар идомаи баррасиҳои худ андешаҳояшро вобаста ба муҳиммияти «неруи ҳушманд» ба таври зерин
асоснок менамояд: «Беҳтарин стратегияи ҳарбӣ дар гумон аст, ки масъалаҳо ва мушкилиҳои бозингарони ғайридавлатии сатҳи сеюми (сатҳи поёнии) тахтаи шоҳмот ва ё чунин
таҳдидҳои фаромиллӣ, ба монанди бемориҳои сироятӣ ва ё тағйирёбии иқлимро ҳал карда
тавонад. Масъалаҳои номбурда ба монанди таҳдидҳои ҳарбӣ ба амнияти миллионҳо нафар
таъсири манфӣ мерасонанд. Ҳалли чунин масъалаҳо ба воситаи ҳамкорӣ имконпазир мегардад» [8,с.347-349]. Бо дарназардошти чунин вазъият Е.В.Пименова «неруи ҳушманд»ро натиҷаи модернизатсияи «неруи нарм» медонад [10, с.62]. Ба ибораи дигар, дар натиҷаи
ташаккулдиҳӣ ва ба шароитҳои навин мутобиқ намудани «неруи нарм» он ба «неруи
ҳушманд» табдил дода шудааст. Ӯ чунин хулосаронии худро бо он асоснок менамояд, ки
муаллифи консепсияи «неруи нарм» аз охири солҳои 80-ум то ба имрӯз нисбат ба моҳияти
он чандин маротиба фикру андешаҳои худро тағйир додааст ва ҳар маротиба ба мундариҷаи «неруи нарм» унсури наверо ворид кардааст.
Чӣ тавре, ки дар боло зикр гардид, сабаби асосии таваҷҷуҳи бештар зоҳир намудан
ба стратегияи «неруи ҳушманд» бо тағйироти сифатию миқдории ду даҳсолаи охир

алоқаманд аст. Махсусан, рушди технологияҳои иттилоотию комютерӣ ва тавсеаи шабакаи интернет на танҳо шумораи акторҳои ҷаҳониро зиёд намуд, балки мавқеи онҳоро мустаҳкамтар кард. Аз ин рӯ, дар консепсияи Ҷ.Най ба масъалаи неруи компютерӣ низ
диққат дода мешавад. Қобили қайд аст, ки асоси ҳама гуна неруро манбаъҳо ташкил
медиҳад. Бо дарназардошти тағйиротҳои солҳои охир гуфтан мумкин аст, ки иттилоот
ҳамчун манбаи неруи компютерӣ яке аз манбаҳои муҳимтарини рақобатҳои геополитикӣ
гардидааст. Маҳз рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ иттилоотро ҳамчун
манбаи стратегӣ дастраси ташкилотҳои ғайридавлатӣ гардонид, ки мушкилии асосӣ дар
ҳамин аст. Яъне дар шароити ба амал омадани инқилобҳои иттилоотӣ идора намудани
ташкилотҳои фаромиллӣ бинобар сабаби хусусияти шабакавӣ доштанашон, ғайриимкон
гардидааст. Чунин ҳолатро дар ташкилотҳои террористию экстремистӣ низ мушоҳида
намудан мумкин аст. Ба андешаи олими рус М.А.Неймарк, «Мушкилии асосии мубориза
бо терроризми байналмилалӣ дар он аст, ки фаъолияти онҳо хусусияти шабакавӣ доранд»
[9,с.69]. Бинобар ин, дар шароити муосир на танҳо бо ташкилотҳои террористию экстремистӣ, балки бо ширкатҳои фаромиллӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ низ рақобат намудану бо таъсири манфии онҳо мубориза бурдан хеле мушкил гардидааст. Воқеияти «неруи
ҳушманд» дар ин маврид аз он иборат аст, ки вобаста ба таҳдиду хатарҳои замони муосир,
ки гуногунсатҳу гуногуншаклу гуногунсамт мебошанд, стратегияи мувофиқ ва стратегияи
ҳушманд зарур аст.
Ташаккулёбии стратегияи ҳушманд
Дар тӯли таърих файласуфону сипаҳсолорон дар бобати сиёсати оқилона ва
стратегияи оқилона кӯшишу талош варзидаанд. Ҳанӯз дар асри VI пеш аз милод
файласуфи Чини қадим Сун Тзи иброз намуда буд, ки «ҳангоми банақшагирии
музаффарият бо дарназардошти шароит ва вазъият амал намоед ва омилҳои хориҷиро
истифода баред. Вобаста ба вазъият амал намудан имкон медиҳад, ки афзалиятҳои нақшаи
интихобшуда пурра истифода бурда шаванд» [12,с.18]. Ё ин ки дар асри XV мутафаккири
италиявӣ Н.Макиавелли вобаста ба муваффақият ва музаффарият чунин андешаронӣ
намуда буд: «Дарвоқеъ, хоҳиши ба даст овардани муваффақият амали табиӣ ва муқаррарӣ
мебошад: касонеро, ки дар ин маврид имкониятҳои худро ба инобат гирифта, амал
мекунанд, ҳама меписанданд ва ҳеҷ гоҳ мазаматашон намекунанд, аммо таънаву
мазамматро касоне мешунаванд, ки имкониятҳои худро ба инобат нагирифта, бо ҳар роҳу
восита мехоҳанд ба муваффақият ноил шаванд» [6,с.19]. Ба ҳамин монанд, дар раванди
амалӣ намудани мақсадҳои стратегӣ ба инобат гирифтани имкониятҳо шарти асосии
«неруи ҳушманд» мебошад, ки дар шароити муосир онро ҳам аз лиҳози назариявию
методологӣ ва ҳам аз лиҳози консептуалӣ ҳамаҷониба таҳлилу баррасӣ намуда истодаанд.
Омӯзиши «неруи ҳушманд» имкон медиҳад, ки моҳияти як қатор масъалаҳои дигар, аз
ҷумла маданияти стратегӣ ва банақшагирии стратегӣ низ ошкор карда шаванд ва ҷойгоҳи
онҳо дар раванди шинохти таҳдидҳо ва мубориза бо таҳдиду хатарҳо нишон дода шавад.
Банақшагирии музаффарият ҳамон банақшагирии стратегие мебошад, ки бояд бо
дарназардошти имкониятҳо ва инчунин бо дарназардошти вазъияти дохилию берунии
мамлакат амалӣ карда шавад. Дар замони муосир олимону муҳаққиқони зиёд дар
ташаккули консепсияи «неруи ҳушманд» саҳми худро гузошта истодаанд, аммо
сиёсатшиноси амрикоӣ Ҷ.Най ҳанӯз ҳам дар ин самт дар ҷойи аввал қарор дорад ва
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коркардҳои назариявии ӯ ҳанӯз ҳам аз ҷониби олимон мавриди омӯзишу баррасӣ қарор
дода мешаванд.
Дар муқоиса бо «неруи нарм», ки механизмҳои ташаккулдиҳии он нишон дода
нашудааст, стратегияи ташаккули «неруи ҳушманд» аз ҷониби Ҷ.Най пешниҳод мегардад.
Ба андешаи ӯ, стратегияи «неруи ҳушманд» ё худ «стратегияи ҳушманд» бояд бо
дарназардошти масъалаҳои зерин ташаккул дода шавад:
Якум, муайян намудани мақсадҳои афзалиятнок. Дар ҳаёт ҳар он чизеро, ки инсон
мехоҳад, наметавонад ба даст оварад. Чунин вазъият ба давлатҳои соҳибистиқлол низ
марбут аст. Аз ин рӯ, мақсадҳо бояд бо имкониятҳо мувофиқат намоянд, вагарна онҳо
амалинашаванда мебошанд. Ба ғайр аз ин, ташкил намудани мақсадҳои сохторӣ низ хеле
муҳим аст, зеро ба воситаи онҳо амалӣ гардидани мақсади умумӣ имконпазир мешавад.
Дуюм, барои амалӣ намудани мақсадҳои афзалиятнок кадом манбаъҳо дар ихтиёри
субъект қарор доранд ва онҳоро дар кадом маврид истифода бурдан имконпазир аст. Бояд
тамоми манбаъҳои мавҷуда баҳогузорӣ карда шаванд, то муайян гардад, ки кадоме аз
манбаҳо метавонанд қобили истифода бошанд ва истифодаи онҳо вобаста ба тағйирёбии
вазъият то кадом андоза қобили қабул аст.
Сеюм, дар муносибат ба объекти таъсиррасонӣ мавқеи субъект чӣ гуна аст, яъне
барои таъсиррасонӣ намудан чӣ гуна талош меварзад ва то кадом сатҳ майлу хоҳиш дораду омода аст. Бояд дар бораи имкониятҳо ва ниятҳои рақиб маълумоти дуруст ва пурра ба
даст оварда шавад.
Чорум, муайян намудани он, ки кадом навъи рафтор метавонад ба муваффақият
оварда расонад. Нуқтаи асосии истифодабарии «неруи ҳушманд» ин аст, ки мавридҳои
истифодабарии «неруи сахт» ва «неруи нарм» муайян карда шавад. Яъне бояд муайян
карда шавад, ки дар вазъияти бамаломада истифодаи кадоме аз неруҳо афзалияти бештар
дорад, ҳатто камтару зиёдтар намудани ҳаҷми онҳо низ хеле муҳим аст.
Панҷум, муайян намудани эҳтимолияти расидан ба муваффақият. Боварии аз
меъёр зиёд низ метавонад, ки амалишавии ҳатто мақсадҳои наҷибро ғайриимкон гардонад,
аммо дидаву дониста нисбат ба амалишавии мақсадҳо бетарафӣ зоҳир намудан, оқибатҳои
ногувор дошта метавонад [8, с.338-340].
Муҳаққиқи рус О.Г.Леонова андешаҳои Ҷ.Найро ҷонибдорӣ намуда, қайд мекунад,
ки «агар «неруи нарм» фалсафаи рафтори давлат дар сиёсати хориҷӣ бошад, пас «неруи
ҳушманд» технологияи босамар ва маҷмӯи воситаҳои дар амал татбиқ намудани мақсадҳо
мебошад» [4, с.28]. Дар маҷмӯъ, гуфтан мумкин аст, ки неруи ҳушманд яке аз талаботи
муҳимтарини ташаккулдиҳии стратегияҳои замони муосир мебошад, зеро пайдоиши консепсияи «неруи нарм» ва сипас пайдоиши консепсияи «неруи ҳушманд» ивазшавии
анаъанаҳои стратегие мебошанд, ки корношоям гардидани анъанаҳои стратегии қаблан
мавҷударо асоснок менамоянд. Чунин ҳолат маънои онро дорад, ки ҳар як давлату ҳукумат дар замони муосир барои хубтару беҳтар амалӣ намудани манфиатҳои миллии худ ва
дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда тавонистани ҳимояи онҳо маҷбур аст, ки ба анъанаҳои
стратегии замони муосир рӯ оварад. Чунки анъанаҳо ва қолабҳои стратегии қаблан
мавҷудбуда дар шароити мураккабшавии муносибатҳои ҷаҳонӣ ин вазифаҳоро иҷро карда
наметавонанд. Ҷ.Най дар ин маврид аналогияи хуберо нишон додааст. Ба ақидаи ӯ, «агар
шумо моли бесифат дошта бошед, ҳатто рекламаи хуб низ барои ба фурӯш баровардани
он кумак расонида наметавонад. Ба ҳамин монанд, стратегияи нохуби маъмурияти давлатӣ
ва истифодаи бемавриди манбаҳои ҳокимият ба сарфи бефоидаи захираҳои «неруи сахт»
ва «неруи нарм» оварда мерасонад. Қадами аввал дар самти самаранок истифода бурдани

«неруи ҳушманд» аз дарки шаклҳо ва мавридҳои истифодабарии неруҳо оғоз мегардад»
[8, с.56]. Ба ибораи дигар, дар шароити тағйирёбии вазъият муносибатҳо ва стратегияҳо
низ бояд тағйир дода шаванд. Чунин тағйирот дар замони муосир тез-тез ва хеле босуръат
ба амал омада истодаанд, ки чунин ҳолат вазъиятро низ тағйир медиҳад. Махсусан, бо
мақсадҳои ғаразнок истифода намудани иттилоот ва технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, ки онро муҳаққиқони Ғарб «sharp power» ё худ «неруи фаъол» номидаанд, ба
амнияти миллӣ ва суботи сиёсии ҷомеа таъсири манфӣ мерасонанд.
«Sharp power» ё худ «неруи фаъол» унсури ҷадиди «неруи ҳушманд»
Ба ақидаи Ҷ.Най, «истифода намудани иттилооти тақаллубӣ барои амалӣ намудани
мақсадҳои ғаразнок моҳияти «Sharp Power»-ро ташкил медиҳад» [16]. Олими рус
О.Леонова иброз медорад, ки «неруи фаъол технологияе мебошад, ки барои ҷалби диққати
одамон ва анҷом додани назарфиребӣ истифода бурда мешавад. Бо шарофати «Sharp
Power» ғояҳо ва андешаҳои камарзиш дар назари одамон ҷолиб вонамуд мешаванд ва бо
ин роҳ ба мамлакати мавриди назар таъсири манфӣ мерасонанд. Субъектҳои мушаххас
технологияи мазкурро истифода намуда, ҳеҷ гоҳ нияти тасхир намудани ақлу ҳуши
одамонро надоранд, зеро ин вазифаи «неруи нарм» аст. Баръакс, онҳо бо роҳи тағйир
додани мазмуну мундариҷаи иттилоот ҳаҷми маълумоти тақаллубиро афзун намуда, ба
шуури ҷамъиятӣ таъсиррасонӣ менамоянд» [5, с.22]. Аз ин гуфтаҳо ба хулосае омадан
мумкин аст, ки «неруи фаъол» технологияе мебошад, ки барои таъсири манфӣ расонидан
ба симои мароқангези рақибон нигаронида шудааст. Инчунин монеа эҷод намудан дар
самти амалишавии ҳадафҳои стратегии рақибон низ яке аз вазифаҳои неруи фаъол
мебошад. Ба андешаи О.Леонова, «неруи фаъол ё худ «Sharp Power» технологияи
таъсиррасонӣ дар даврае мебошад, ки дар он иттилоот ҳамчун яроқ истифода бурда
мешавад» [5, с.22].
Агар «неруи нарм» барои зиёд намудани дӯстдорӣ ва ба даст овардани ҳусни
таваҷҷуҳ нигаронида шуда бошад, пас «неруи фаъол» баръакс, барои зиёд намудани
бадбинӣ ва коҳиш додани эътибору эътимоди рақиб равона гардидааст. «Неруи фаъол» ё
худ «Sharp Power» маҷмӯи воситаҳо ва технологияҳое мебошад, ки метавонад ҳам
фоидаовар ва ҳам зараровар бошад. Дар мавриди самаранок истифода намудани он барои
субъекти «неруи фаъол» он фоидаовар ва барои рақибон зараровар аст.
Неруи фаъолро мо шартан яке аз унсурҳои неруи ҳушманд муаррифӣ менамоем. Бо
дарназардошти нишонаҳо ва хусусиятҳои «неруи фаъол» гуфтан мумкин аст, ки он барои
паст намудани иқтидори «неруи нарм»-и рақибон равона гардидааст. Албатта, чунин вазифаро «неруи нарм» низ метавонад дар шакли «неруи нарм»-и як ҷониб дар муқобили
«неруи нарм»-и ҷониби дигар» иҷро намояд. Аммо вақте ки «неруи нарм»-и як ҷониб дар
муқобили дигарон иқтидори камтар дорад, метавонад аз «неруи фаъол» истифода намояд,
ки чунин амал бо дарназардошти вазъият анҷом дода мешавад ва аз ин рӯ, унсури таркибии «неруи ҳушманд» донистани он қобили қабул аст.
Яке аз хусусиятҳои «неруи фаъол» дар он ифода меёбад, ки вай пурра ба таври
пинҳонӣ анҷом дода мешавад. Бинобар ин, чунин падидаҳо, ба монанди кибертерроризм,
ҳуҷумҳои кибернетикӣ ва ҳуҷумҳои иттилоотиро ҳамчун шаклҳои зоҳиршавии «неруи
фаъол» муаррифӣ менамоянд. Масалан, кибертерроризм амалҳое мебошад, ки ба воситаи
технологияҳои компютерӣ анҷом дода шуда, мақсади он вайрон намудани системаҳои гуногуни хизматрасонӣ ва зарар расонидан ба хоҷагидорӣ мебошад. Ҳуҷумҳои кибернетикӣ
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низ барои паҳн намудани ҳар гуна барномаҳои компютерии зарарнок, рахна намудани
пойгоҳҳои иттилоотӣ, дуздидани иттилоот ва монанди инҳо анҷом дода мешавад.
Ҳуҷумҳои иттилоотӣ бошанд, барои паҳн намудани иттилооти тақаллубӣ ва ба таври нодуруст шарҳ додани воқеият, нишон додани камбудиҳои рақиб, нодуруст шарҳ додани
муваффақиятҳои рақиб ва ғайра нигаронида шудаанд. Ҳамаи ин гуна амалҳо ба воситаи
ҷониби сеюм анҷом дода мешаванд, ки муаллифони онҳо дар аксар маврид маълум нестанд. Масалан, кибертерроризм ва ҳуҷумҳои кибернетикӣ (хакерӣ) бо истифодаи технологияҳои навин ва тариқи серверҳои кишварҳои хориҷӣ анҷом дода мешаванд. Ин гуна
ҳуҷумҳо метавонад дар қитъаи Осиё анҷом дода шаванд, вале дар ин раванд серверҳои
аврупоӣ ва ё амрикоӣ метавонанд истифода шаванд, ки дар чунин шароит муайян намудани ҷинояткорон ва тахрибкорон кори осон нест. Ҳуҷумҳои иттилоотӣ дар шакли «неруи
фаъол» бо исми мустаор ва аз номи шахсони маҷозӣ амалӣ карда мешаванд. Тайи солҳои
охир аз ҷониби мутахассисони технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ барномаҳои
компютерие сохта шудаанд, ки ин амалро дар шабакаи интернет ба таври автоматӣ бе кумаки одамон анҷом медиҳанд. Дар ин гуна вазъият барои муқовимат нишон додан бо
«неруи фаъол»-и тахрибкорон ва ё барои мубориза бурдан бо онҳо ба инобат гирифтани
маданияти стратегӣ ё худ стратегияи ҳушманд хеле муҳим аст.
Маданияти стратегӣ унсури муҳими «неруи ҳушманд»
Шояд баъзеҳо «неруи ҳушманд»-ро падидаи нав дониста, онро унсури таркибии
маданияти стратегӣ тасаввур намоянд. Аммо чунин нест. Баръакс, маданияти стратегӣ
унсури таркибии «неруи ҳушманд» мебошад. Чунин фарзия бо он асоснок карда мешавад,
ки «неруи ҳушманд», пеш аз ҳама, ҳамчун қолаби зеҳнӣ ва интеллектуалӣ мебошад ва
асоси онро ҷаҳонбинии сиёсӣ ташкил медиҳад. Барои мисол, дар самти амалишавии
мақсадҳои сиёсӣ муваффақияти сарварон аз ҷаҳонбинии сиёсии онҳо, дар самти амалигардонии манфиатҳои миллӣ, муваффақияти давлатҳо ва миллатҳо низ аз ҷаҳонбинии сиёсии онҳо вобаста аст. Стратегия бошад, дар заминаи донишҳо ва таҷрибаҳо, ки асоси
ҷаҳонбинии инсонро ташкил медиҳанд, ташаккул меёбад. Аз ин рӯ, стратегияи коршоям
ва корношоям, стратегияи хуб ва бад, стратегияи муваффақ ва ноқисро аз ҳам фарқ намудан мумкин аст. Гузашта аз ин, маданияти стратегӣ ҷузъи таркибии маданияти сиёсӣ мебошад. Асоси маданияти сиёсиро низ ҷаҳонбинии сиёсӣ ташкил медиҳад. Бинобар ин, бо
боварии комил гуфтан мумкин аст, ки маданияти стратегӣ ҷузъи таркибии «неруи ҳушманд» мебошад.
Аммо бояд иқрор шуд, ки ҳам «неруи ҳушманд» ва ҳам тафаккури стратегӣ падидаҳое мебошанд, ки пайдоишашон таърихи қадима доранд. Аввал ин, ки худи мафҳуми
«стратегия» бори аввал дар Юнони қадим дар маънои «санъати сипаҳсолор» ва «санъати
пешбурди ҷанг» истифода бурда шудааст. Масалан, Фукидид на танҳо нест кардани
рақиб, балки аз байн бурдани фарҳанг ва арзишҳои ахлоқии онро низ ҳадафи асосии стратегия медонист [13]. Чунин андешаҳо дар таълимоти Клаузевитс ҳам дида мешаванд. Ба
андешаи ӯ, «стратегия–моҳирона истифода намудани муҳориба бо мақсади ғолиб шудан
дар ҷанг мебошад. Сарвари сиёсӣ ва ё сипаҳсолоре, ки вобаста ба мақсадҳо ва воситаҳои
дарихтиёрдоштаи худ медонад, ки ҷангро чӣ гуна ташкил намояд, қудрати худро нишон
медиҳад» [2, с.188-189; 3, с.40-41]. Н.Макиавелли бошад, барои мағлуб намудани рақибон
ва бартараф сохтани таҳдидҳо стратегияи ояндабинӣ ва бо дарназардошти вазъият амал
намуданро пешбинӣ кардааст [6]. Файласуфи Чини қадим Сун Тзи низ стратегияи муҳо-

физатӣ ва стратегияи расидан ба муваффақиятро моҳирона ташаккул додааст [12]. Дар
маҷмӯъ, стратегия алоқамандии ҳадафҳо ва воситаҳоро дар бар мегирад, ки онро барои ба
даст овардани музаффарият ва ё натиҷаҳои дилхоҳ истифода мебаранд.
Ҳарчанд бо гузашти марҳалаҳои гуногуни таърихӣ ва дар натиҷаи ба амал омадани
дигаргуниҳои ҷамъиятӣ мундариҷаи стратегия дигаргун гардида бошад ҳам, ғояи марказии он ҳанӯз ҳам побарҷост. Сиёсатшиноси амрикоӣ Ҷ.Л.Гиддс иброз медорад, ки «стратегия раванде мебошад, ки ба воситаи он мақсадҳо бо воситаҳо, ниятҳо бо қобилиятҳо,
ҳадафҳо бо манбаъҳо алоқаманд гардонида мешавад [14, с.225]. Муаллифи консепсияи
«неруи ҳушманд» Ҷ.Най вобаста ба моҳияти стратегия қайд менамояд, ки «стратегия
мақсадҳо ва воситаҳоро дар бар мегирад, аммо чунин ҳолат возеҳу равшан будани
мақсадҳои гузошташуда, манбаҳо ва роҳу усулҳои истифодабарии онҳоро тақозо менамояд» [8, с.338]. Чи тавре ки мушоҳида намудан мумкин аст, моҳияти стратегияро дар
алоқамандии мақсадҳо ва воситаҳо шарҳ додан, сухани нав нест ва онро ҳамчун қонунияти асосии ташаккулёбии стратегия кайҳо асоснок намудаанд. Дар пайравӣ аз ин анъана
файласуфи рус Т.А. Алексеева иброз медорад, ки «ба таври стратегӣ фикр кардан ва ё
амал намудан маънои онро дорад, ки шумо мувофиқат ва ё мухолифати мақсадҳо ва воситаҳоро муайян кардан мехоҳед. Мақсадҳо ва воситаҳо дар ихтиёри шахсоне қарор доранд,
ки онҳо бевосита ба қабули қарор машғул ҳастанд ва дар шароити камбуди манбаъҳо, ки
барои амалӣ намудани мақсадҳо нокифояанд, зиёд кардани ҳаҷми манбаҳоро ҳамчун амали тактикӣ интихоб менамоянд» [1, с.132]. Дар ин маврид низ дидан мумкин аст, ки
алоқамандии мақсадҳо ва воситаҳои мавҷуда ҳамчун нишондоди асосии стратегия муайян
гардида истодааст, аммо дар шароити муосир стратегия на танҳо бо мақсадҳо ва воситаҳо,
балки бо таҳлили вазъият, ояндабинӣ, баҳогузорӣ, банақшагирӣ, моделсозӣ ва таъмини
амнияти миллию давлатӣ низ алоқаманд аст. Дар чунин шароит навъи махсуси тафаккур –
тафаккури стратегӣ пайдо мегардад, ки дар худ ҷаҳонбинии консептуалӣ ва системавиро
нигоҳ дошта, барои таъмин намудани фаъолияти бомароми ташкилотҳои сиёсӣ мусоидат
менамояд. Дар ин маврид банақшагирии стратегӣ ва ояндабинии стратегӣ аҳамияти махсус дорад. Бо дарназардошти хусусиятҳои муҳимми замони муосир ва тағйироти босуръати равандҳои сиёсӣ, ки ояндабинии онҳо хеле мушкил гардидааст, барои баҳогузорӣ
намудани таҳдидҳо ва барои пешгирии онҳо маданияти стратегӣ ва тафаккури стратегӣ
хеле аҳамиятнок аст, зеро муайян намудани таҳдидҳо ва ба вуҷуд овардани роҳу воситаҳои мубориза ва муқовимат бо онҳо шарти асосии давлатдорӣ мебошад.
Дар бораи маданияти стратегӣ олими рус М.И.Рихтик низ андешаҳои ҷолиби
диққат дорад. Ӯ бештар маданияти стратегиро на дар сатҳи роҳбарияти сиёсӣ, балки дар
сатҳи ҷомеа таҳлилу баррасӣ намуда, дар заминаи омӯзиши маданияти стратегии ИМА
иброз медорад, ки «дар мавриди маданияти стратегӣ сухан дар бораи он меравад, ки ҷомеа
дар бораи чӣ фикр мекунад, чӣ мегуяд, чӣ менависад, чӣ гуна филмҳо ба навор мегирад,
чи гуна ҳазлу шухӣ менамояд ва монанди инҳо, яъне дар маҷмӯъ, сухан дар бораи тасаввуроти одамон дар бораи амният меравад» [11, с.203]. Андешаҳои М.И. Рихтик ба он хотир ҷолиби диққатанд, ки ӯ тасаввуроти одамон дар бораи амниятро бо маданияти стратегӣ алоқаманд менамояд. Ба андешаи мо, чунин шакли баррасии масъала ба мақсад
мувофиқ мебошад, зеро тасаввурот дар бораи амният, пеш аз ҳама маҷмӯи донишҳои инсон дар бораи манфиатҳои миллӣ, дар бораи роҳу воситаҳои амалигардонӣ ва ҳимояи
онҳо аз таҳдидҳои дохилию берунӣ мебошад, ки ҳамагӣ ба хотири нигоҳ доштани
мавҷудияти худ, нигоҳ доштани арзишҳои маданиятию маънавии хеш ва таъмин намудани
рушду инкишофи ҷомеа заруранд.
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Дар шароити давлатдории миллӣ чунин бархӯрд бо маданияти стратегӣ хеле зарур
аст. Ба андешаи мо, дар шароити муосир, пеш аз ҳама, барои давлатмардон ва роҳбарияти
сиёсии давлат маданияти стратегии ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ зарур мебошад.
Инчунин, барои хубтару беҳтар амалӣ намудани манфиатҳои миллӣ ва мубориза бурдан
бо таҳдидҳо дар таҷрибаи ҳамаи давлатҳо қабули консепсияҳо, стратегияҳо ва доктринаҳои амнияти миллӣ ба мушоҳида мерасад. «Доктринаи ҳар як мамлакат дар зери таъсири маданияти стратегии роҳбарияти сиёсӣ ташаккул меёбад ва сатҳу сифати он низ аз чунин навъи маданият вобаста мебошад. Маданияти стратегии роҳбарияти сиёсии давлат
маҷмӯи таҷрибаҳо ва донишҳо, роҳу усулҳо ва қобилияти истифода намудани имконияту
воситаҳо мебошад, ки дар лаҳзаҳои зарурӣ барои ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳимми
мамлакат ба кор бурда мешаванд. Инчунин рушди маданияти стратегӣ аз анъанаҳои миллӣ, мавқеи ҷуғрофии давлат, таҷрибаҳои сиёсию таърихӣ, ҷаҳонбинӣ ва ҷаҳоншиносии
роҳбарияти сиёсии мамлакат вобаста мебошад» [7, с.121].
Дар баррасиҳои худ М.И.Ракитов ба мундариҷаи маданияти стратегӣ низ диққати
зарурӣ додааст. Ӯ иброз медорад, ки дар таркиби маданияти стратегӣ ду навъи фаъолнокӣ
ва ё ду навъи рафторҳои стратегиро дидан мумкин аст: рафтори якум тасаввуроти ҷомеаро дар бораи воқеиятҳои дохилию берунии мамлакат яксон мегардонад. Масалан, тасаввуроти одамон дар бораи ҷаҳон, дар бораи сиёсати хориҷӣ, нисбат ба артиш, нисбат ба
ҷанг ва сулҳ, нисбат ба давлатҳои дигар, дар бораи таҳдиду хатарҳо ва ғайра. Рафтори
дуюм бошад, хусусияти оперативӣ дорад. Яъне муайян намудани афзалиятҳои миллӣ,
асоснок намудани таҳдиду хатарҳо ва дар муносибат бо онҳо ташаккул додани бовариҳои
мардум, ки дар лаҳзаҳои зарурӣ дахолати мақомоти ҳокимияти давлатиро муҳим ва саривақтӣ шуморанд [11, с.204]. Дар чунин шакл баррасӣ намудани маданияти стратегӣ имкон
медиҳад, ки онро шарти асосии таъмини амнияти миллӣ муаррифӣ созем.
Хулоса
Дар раванди дигаргуниҳои ҷаҳони муосир, ки онҳо дар боло номбар гардидаанд,
раванди амалӣ намудани манфиатҳои миллӣ бо мушкилиҳои ҷиддӣ мувоҷеҳ мегардад.
Махсусан, дар ин гуна шароит таҳдиду хатарҳое пайдо мешаванд, ки на танҳо амалишавии манфиатҳои миллиро номумкин месозанд, балки аксари онҳо мустақиман ба рушду
инкишофи ҷомеа ва суботи сиёсии мамлакат таъсири манфӣ мерасонанд. Бо дарназардошти чунин вазъият барои хубтару беҳтар гардонидани амалишавии манфиатҳои миллӣ
ҷустуҷӯи роҳу усулҳои нав ва коркарди стратегияҳои нав зарур мебошад. Дар ин маврид
консепсияи «неруи ҳушманд» стратегияе мебошад, ки ба талаботҳои замони муосир
ҷавобгӯ аст ва самаранокии сиёсати дохилию хориҷии давлат низ аз сатҳу сифати истифодабарии он вобаста мебошад.
Консепсияи «неруи ҳушманд» тақозо менамояд, ки дар мавридҳои мухталиф барои
ҳалли масъалаҳои пешомада неруҳои ба он мувофиқ истифода бурда шавад. Ба ибораи дигар, «неруи ҳушманд» маҷмӯи неруҳои то ин дам мавҷудае мебошад, ки вобаста ба шароит истифода бурда мешаванд. Чунин парадигмаро муаллифи ин консепсия Ҷ.Най парадигмаи «реализми либералӣ» номидааст. Ҷавҳари онро фарзияе ташкил медиҳад, ки
мувофиқи он истифодаи неруҳои алоҳида дар танҳоӣ наметавонанд ҳамаи масъалаҳоро
ҳал намоянд. Аз ин рӯ, вобаста ба шароитҳои пешомада ва бо дарназардошти мураккабшавии фазои сиёсии ҷаҳон истифодаи якҷояи онҳо тавсия мегардад.
«Неруи нарм» ҳарчанд барои ҳалли ҳамаи масъалаҳо мусоидат накунад ҳам, аз он
даст кашидан ғайриимкон аст, зеро он яке аз унсурҳои муҳимтарини «неруи ҳушманд»

мебошад. Ба ҳамин монанд аз «неруи сахт» ва «неруи фаъол» низ даст кашидан номумкин
аст. Онҳо низ унсурҳои таркибии «неруи ҳушманд» мебошанд. Бо ҳам алоқаманд намудани онҳо ва дар мавридҳои зарурӣ самаранок истифода бурдани онҳо моҳияти «неруи
ҳушманд»-ро ташкил медиҳад.
Дар доираҳои илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти амалигардонии манфиатҳои
миллӣ ва мубориза бо таҳдиду хатарҳо истифодаи консепсияи «неруи ҳушманд» асоснок
карда нашудааст. Аз ин рӯ, баррасии паҳлуҳои гуногуни ин масъала хеле зарур шуморида
мешавад. Дар аввал бояд моҳият, хусусият ва мундариҷаи консепсияи мазкур ҳамаҷониба
таҳлилу баррасӣ гардад ва сипас дар заминаи иқтидори методологии он консепсияи
«неруи ҳушманд»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ташаккул дода шавад. Барои Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки дар ин марҳалаи рушду инкишоф бо таҳдиду хатарҳои гуногун рӯ ба рӯ
шуда истодааст, ташаккули чунин консепсия ва коркарди стратегияҳои ҳушманд аз
ҳарвақта дида заруртар мебошад.
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Последние годы под влиянием информационно-коммуникационных и компьютерных
технологий сильно изменились система международных отношений и баланс силы. В
этом процессе повышается влияние не только транснациональных корпораций и негосударственных организаций, но и растет негативное влияние экстремистскотеррористических организаций. Такая ситуация создает новые проблемы для национальных государств и станет причиной появления новых вызовов и угроз. Самый важный момент в этом контексте заключается в том, что в условиях усиления места и роли неправительственных организаций станет трудной реализация национальных интересов.
Именно в таких условиях американский политологи Дж. Най предлагал концепцию «умной
силы», которая включает в себе сочетание твердой силы и мягкой силы. Дж. Най обосновывает такое отношение с учетом трансформации современного мира. Он думает,
что современный мир является не однополярным, не многополярным и не хаотичным, одновременно все эти характеристики в нем есть. По поводу военных сил, мир является однополярным, с точки зрения экономической силы является многополярным и по остальным силам является хаотичным. Он предлагает, что для получения ожидаемых результатов и успешной реализации поставленных целей нужно использовать различные виды
силы с учетом возникшей ситуации и существующих ресурсов. Конечно, с такими идеями
можно согласиться, но реальность «умной силы» заключается в том, что каждое государство с учетом своих приоритетов и возможностей должно разработать свою умную
стратегию. Практика показывает, что некоторые государства с помощью мягкой силы,
другие государства с помощью твердой силы и остальные с помощью активной силы получают желаемые результаты. Однако не все государства могут использовать одновременно все виды силы.
Ключевые слова: «умная сила», «мягкая сила», «твердая сила», «активная сила»,
умная стратегия, стратегическая культура, национальные интересы, транснациональные угрозы, геополитические противоборства, информационные атаки.
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In recent years, under the influence of information and communication and computer
technologies, the system of international relations and the balance of power have changed greatly. In this process, the influence of not only transnational corporations and non-governmental
organizations is increasing, but the negative influence of extremist-terrorist organizations is also
growing. This situation creates new problems for national states, and will cause new challenges
and threats. The most important point in this context is that in conditions of strengthening the
place and role of non-governmental organizations it will become difficult to realize national interests. It was in these circumstances that American political scientist J.Nye proposed the concept of “smart power,” which includes a combination of hard power and soft power. J. Nye substantiates this attitude taking into account the transformation of the modern world. He thinks
that the modern world is not unipolar, not multipolar and not chaotic, but all these different aspects emerged in the same. As for the military forces, the world is unipolar, from the economic
point of view power is multipolar, and the rest of the forces are chaotic. He suggests that to obtain the expected results and the successful implementation of the goals set, it is necessary to use
various types of power, taking into account the situation and the existing resources. Of course,
one can agree with such idea, but the reality of “smart power” is that each state taking into account its priorities and capabilities, must develop its own smart strategy. Practice shows that
some states with the help of soft power, others with the help of hard power, and others with the
help of active force get the desired results. However, not all the states can use all kinds of force
at the same time.
Keywords: «smart power», «soft power», «hard power», «sharp power», smart strategy,
strategic culture, national interests, transnational threats, geopolitical confrontations, infor-

mation attacks.
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БАЗАИ МАЪЛУМОТ ДАР ФАЪОЛИЯТИ
ИТТИЛООТӢ-ТАҲЛИЛӢ
НУРИДДИН ПАРВИН РАЙМАЛИХОН,
номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент
734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 40,
Тел.: (+992 37) 227-70-61, Е—mail: panurama@mail.ru
Дар мақолаи мазкур масъалаҳои базаи маълумот мавриди таҳлилу баррасӣ қарор
гирифтааст. Ба ақидаи муаллиф, аҳамияти базаи маълумот барои фаъолияти
иттилоотӣ–таҳлилӣ боарзиш аст. Базаи маълумоти ҳақиқӣ ба туфайли
нишондиҳандаҳо, ҷадвалҳои дахлдор, маълумоти ҷамъбандишуда ва дигар унсурҳо, барои
дарёфти иттилооти лозима имкониятҳои васеъро фароҳам меоварад. Тартиботи
таъминкунандаи фаъолияти базаи маълумот бояд дар марҳалаи ибтидоии таҳқиқот
тарҳрезӣ гардад. Таъхир дар ин кор баъдан ба беназмӣ оварда мерасонад. Ба ибораи
дигар, базаи маълумот бояд ба ҳар гуна амал (манипулятсия) мутобиқ бошад. Ҳамзамон,
муаллиф қайд менамояд, ки технологияи муосир оид ба коркарду таҳлили иттилоот
имконият медиҳад, ки аз ҳаҷми бузурги маълумот, ки зоҳиран баъзеашон ба мавзӯъ кам
алоқамандӣ доранд, иттилооти зарурӣ барои қабули қарори стратегиро ҷамъоварӣ
карда, ҷамъбандӣ намояд ва ҳар гуна фарзия ва гумонҳоро дар бораи омилҳои
муҳимтарин, ки ба тарҳ таъсир мерасонанд, ёфта, санҷида, аниқ намояд.
Калидвожаҳо: баъзаи маълумот, иттилоот, таҳлил, фаъолияти иттилоотӣтаҳлилӣ, арзёбӣ, манбаъ, мазмун ва ғ.
Ҷамъоварӣ, тақсимбандӣ ва нигоҳдории иттилоот ва таъсиси низоми ҷустуҷӯ барои
ҳар як мутахассис кори маъмулӣ мебошад, ки ӯ бештари вақт ва неруи худро ба он сарф
мекунад. База ё бонки маълумот бояд ҳадди ақал ду таъйинот дошта бошад:
-якум, барои истифодаи ҳаррӯза, ҷиҳати иҷрои амалиёти якхела, монанди ҷустуҷӯи
суроға ё рақами телефон мавриди истифода қарор гирад;
-дувум, базаи маълумот бояд чун воситаи дастгирӣ ва таъмини қабули қарор хизмат
кунад.
Корманди истихбороти машҳури Иттиҳоди Шӯравӣ Ким Филби навиштааст: «Яке
аз мушкилоти асосӣ чӣ хел дастрас кардани иттилоот мебошад ва масъалаи муҳимтар ва
мушкилтар аз ин – чӣ гуна амалӣ намудани он мебошад» [14].
Ҳанӯз дар солҳои 1980 муқаррар шуда буд, ки кори таҳлилие, ки дар баъзе
пойтахтҳо ва дар Идораи марказии истихбороти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар асоси
иттилооту маълумоти ошкоро бурда мешуд, асоси базаи маълумоти ҷамъоварикардаи
истихбороти амрикоиро аз рӯйи минтақаҳои алоҳида ташкил додааст. Дар ин база бе
истисно нисбат ба ҳамаи кишварҳо картотека тартиб дода шудааст. Ин базаи маълумот, ки
сиёсат, кори ҳарбӣ, иқтисод, фарҳанг ва тамоми ҷанбаҳои ин ё он давлатро дарбар
мегирифт, мунтазам таҷдид мешуд. Ин мавод ба ғайр аз коршиносон–кормандони
истихборотӣ, дар ихтиёри ашхосе, ки расман ба фаъолияти дипломатӣ ва ҳарбии
кишварҳои қабулкунанда машғул буданд, низ гузошта мешуд.
Базаи маълумот на танҳо қуттиҳои болои мизи пур аз мақолаҳои буридашуда аз
рӯзномаҳо ва ҳуҷҷатҳои дигар мебошад. Аҳамияти он барои фаъолияти дипломатӣ

арзишманд аст. Сафир В.М. Фалин бо ҳаяҷон хитоб намуда буд: «Сафир бе базаи
маълумоти комил кӣ ҳаст? Фақат як лӯхтаки бесамар».
Базаи маълумоти ҳақиқӣ ба туфайли нишондиҳандаҳо, ҷадвалҳои дахлдор,
маълумоти ҷамъбандишуда ва дигар унсурҳо, барои дарёфти иттилооти лозима
имкониятҳои васеъро фароҳам меоварад. Тартиботи таъминкунандаи фаъолияти базаи
маълумот бояд дар марҳалаи ибтидоии таҳқиқот тарҳрезӣ гардад. Таъхир дар ин кор
баъдан ба беназмӣ оварда мерасонад. Ба ибораи дигар, базаи маълумот бояд ба ҳар гуна
амал (манипулятсия) мутобиқ бошад.
Масъалаи абадии кор бо иттилоот аз он иборат аст, ки бо иттилоот чи бояд кард?
Таҳлилгар бояд ба саволҳои номаълум ҷавоб ёбад:
— Кадом маълумотро ӯ метавонад пайдо кунад?
— Эътиборнокии онҳо то кадом андоза аст?
— Аз маҷмӯи маълумот чӣ гуна бояд хулосабарорӣ кард?
— Чӣ гуна иттилоотро равшан, ҷолиб, осонфаҳм ва фоиданок кард?
— Чӣ бояд кард то истифодабарандаи ояндаи иттилоот гумроҳ нашавад?
Дар айни замон, бояд дар назар дошт, ки ҷамъоварии иттилоот нисбат ба таҳлилу
коркарди он хушояндтар ва осонтар аст.
Технологияи муосир доир ба коркарду таҳлили иттилоот то андозае заҳмати эҷодии
муҳаққиқро осон менамояд. Он имкон медиҳад, ки:
— аз ҳаҷми бузурги маълумот, ки зоҳиран баъзеашон ба мавзӯъ кам алоқамандӣ
доранд, иттилооти зарурӣ барои қабули қарори стратегиро ҷамъоварӣ карда, ҷамъбандӣ
намояд;
— ҳар гуна фарзия ва гумонҳоро дар бораи омилҳои муҳимтарин, ки ба
сарнавишти тарҳ таъсир мерасонанд, ёфта, санҷида, аниқ намояд;
— барои ошкор намудани тамоюлоти ниҳонӣ, ки наметавон онҳоро бо кумаки
усулҳои анъанавӣ ва тартиботи таҳлил эҳсос кард, иттилоотро таҳқиқ намояд.
Масалан, вақте ки дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ғалабаи “ҲАМОС”-ро дар
қаламрави фаластиниҳо дар соли 2006 ояндабинӣ карда натавонистанд, гурӯҳи махсуси
фавран таъсисдода ба иштибоҳоти таҳлилгарон дар ҷараёни хулосабарорӣ аз пурсиши
афкори омма ишора кард.
Бояд таъкид намуд, ки ҳар як ташкилот манбаъҳои маҳдуди иттилоотиро дорад ва
аз қобилияти таҳлилии кормандон ба андозаи зиёд сохтори худи базаи маълумот вобаста
аст. В. Плэтт таъкид намуда буд: «Бо кори иттилоотӣ одамон сарукор доранд ва
муваффақияти он аз дониши онҳо ва аз хислати дониши онҳо вобаста аст».
Ва як омили дигари муҳим – вақт мебошад.Таъмини бамавқеъ ва саривақтӣ будани
иттилоот муҳимтарин талабот нисбат ба иттилоот аст ва бештар аз ҳар чизи дигар барои
таҳлилгар мушкилот эҷод менамояд. Барои он ки иттилоот саривақтӣ пешниҳод карда
шавад, бояд муҳлати ниҳоии анҷоми корро муқаррар кард. Дар айни замон, иштибоҳи
маъмулӣ дар он аст, ки барои иҷрои вазифа муҳлати муайян таъйин карда мешавад, аммо
дар ҳақиқат онро наметавон дар ҳамин муҳлат анҷом дод.
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Ҳадди ақал се чиз метавонанд аз мушкилоти ноҷо ва нолозимӣ дар кор пешгирӣ
намоянд:
— тақсимоти дурусти вақт барои кори таҳқиқотӣ ва таҳрири матн;
— риояи муҳлати муқарраршуда ва доштани қобилияти ба нақшагирии хароҷоти
худ;
— ба қадри имкон доштани захираи вақт барои кори эҷодӣ.
М.С. Капитса ба дипломатҳои ҷавон чунин ҳидоят медод: «Ҳангоме ки дар
воситаҳои ахбори оммаи кишварҳои Ғарб хабаре нашр шуд, ки гӯё Мао Тзедун вафот
кардааст, ман метавонистам бо хотирҷамъӣ ба сафари хидматӣ ё ба рухсатӣ равам, зеро
медонам, ки дар сандуқи оҳанини ман чанд ҳуҷҷат, аз ҷумла ёддошт ба Кумитаи марказӣ
бо телеграммаи таслият аллакай омода аст» [1].
Барои фаҳмидани вазифаи базаи маълумот бояд тартиботи кор бо иттилоот
муқаррар карда шавад:
— интихоби самт;
— ҷамъоварӣ;
— шарҳу тафсир;
— арзёбӣ;
— муқоиса
— фиристодани иттилоот.
Собиқ директори Раёсати Марказии инкишофии ИМА Ален Даллес гуфта буд:
«Таҳлилу коркарди иттилооти воридшуда се марҳаларо дар бар мегирад:
-якум, хабарҳо ба навъҳо ҷудо карда мешаванд;
-дувум, бояд маълумот доир ба масъалаҳои калон таҳлил карда шаванд…;
-севум, муқоисакунии тамоми маълумот ва арзёбии ниҳоии онҳо аст»[4].
Интихоби самт маънои вазифаи мушаххаси мушоҳида кардани объекти муайян,
муқаррар кардани номгӯйи масъалаҳо барои пурсиш, муайян намудани маҷмӯи калимаҳои
калидӣ барои таҳлилро дорад. Бо дарназардошти ин, корманд таваҷҷуҳи худро барои
расидан ба ҳадаф ҷалб карда, усулу воситаҳои гуногун: мушоҳида (назорат), пурсиш,
ҷустуҷӯи ҳуҷҷатӣ ва ғайраро ба кор мебарад.
Ҷамъоварӣ ва арзёбии маълумот ба марҳалаи тафтишот тааллуқ дорад. Тамоми
нуктаҳо ва амали боқимонда ба марҳалаи таҳқиқот дохил мешаванд. Базаи маълумот
барои анҷоми тадбирҳои таҳлилӣ манбаи асосӣ ба шумор меравад, – мисли он ки
китобхонаи донишгоҳӣ барои донишҷӯ ҷиҳати омодагӣ ба имтиҳонот ё навиштани кори
курсию рисолаи дипломӣ хизмат мекунад. Яке аз генералҳои Кумитаи амнияти давлатии
собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ инро чунин шарҳ додааст: «Базаи маълумоти ягон шахсро
мебинем. Ана мулоқоти ӯ, ана атрофиёни вай. Ҳама чиз мисли кафи даст аён аст.
Иртиботи пешинаи ӯро таҳлил мекунем ва иртиботи навро ҷустуҷӯ менамоем…» [9].
Таҳти арзёбӣ усули ба тартиб даровардани ҳам манбаи иттилоот ва ҳам худи
иттилоот фаҳмида мешавад. Аз сабаби он ки маълумоти ҷамъоваришуда метавонад

зиддиятнок бошад, бояд меъёри босифати тамоми хабарҳое, ки ба базаи маълумот дохил
карда мешаванд, тарҳрезӣ гардад. Маъмулан, корманди пуртаҷриба, ки иттилоотро
тафтиш мекунад, ба маълумоти ҷамъоваришуда худаш баҳо медиҳад ва онро кодгузорӣ
мекунад. Коди системаи аввал ҳарф ва коди системаи дувум рақам мебошанд. Масалан, бо
ҳарфи «А» одатан манбаи боэътибор ва бо рақами 1 иттилооти тасдиқшударо ишора
мекунанд. Баъзан фақат рамзҳои ҳарфӣ истифода бурда мешаванд.
Дар натиҷа метавон нақшаи зерини арзёбиро ба кор бурд.
Арзёбии манбаъ:
А – манбаи боэътимод;
Б – маъмулан, манбаи боэътимод;
Г – манбаи шубҳанок;
Д – манбаи эътимодаш номаълум;
Е – манбаи беэътимод.
Арзёбии мазмун:
1 – иттилооти тасдиқшуда;
2 – зоҳиран, иттилооти дуруст аст;
3 – эҳтимолан, иттилооти дуруст аст;
4 – иттилооти шубҳанок аст;
5 иттилооти тасдиқнашуда;
6 – иттилооти дурӯғ.
Истифодаи чунин ҷадвал зоҳиран ягона воситаи баҳодиҳӣ ба иттилоот барои
таҳлилгар мебошад. Дар ин иртибот ёддошти сардори Идораи истихбороти сиёсии
Олмони фашистӣ В. Шелленберг дар бораи фаъолияти намояндаи ҳарбии Югославия дар
Берлин ҷолиб аст: «Аз ҳама муаммои бузург барои мо ин буд, ки ӯ аз куҷо ин қадар
маълумоту иттилооти дурусту аниқро дарёфт мекард… Маълум шуд, ки ӯ маълумоти
ҳарбӣ, сиёсӣ ва техникиро ҷамъоварӣ карда, ба онҳо аз рӯйи холи муайян баҳогузорӣ
мекардааст. Ӯ фақат ба он маълумоте ҷалби таваҷҷуҳ мекардааст, ки аз 50 хол бештар
баҳогузорӣ шудаанд. Бадин тартиб, ӯ тамоми навигариҳо ва овозаҳои Берлинро, ки ба ӯ
мерасиданд, таҳлил мекардааст. Сипас, маълумоти дарёфтшударо ҷамъбандӣ ва муқоиса
карда, ба таври аҷиб манзараи аниқро ба даст меовардааст» [9].
Дар хадамоти махсуси давлати Исроил тамоми манбаъҳои иттилоот ба панҷ
категорияи асосӣ ҷудо карда мешаванд:
а) манбаи махсусан боэътимод;
б) ин манбаи иттилоот тақрибан боэътимод аст;
в) ба ин манбаъ бисёр эътимод кардан мумкин нест;
г) ба ин манбаъ бояд боэҳтиёт муносибат кард;
д) ба ин манбаъ эътимод кардан лозим нест.
Тамоми иттилооти дарёфтшуда аз рӯйи ҷадвали рақамӣ баҳогузорӣ мешавад:
1) худам донистам;
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2) аз дигарон шунидам, ки ба онҳо итминон дорам;
3) аз суҳбати дигарон шунидам ва ғайра.

Ҳатто манбаъҳои боэътимод ҳам баъзан иттилооти дурӯғ медиҳанд ва манбаъҳое,
ки пеш беэътимод гуфта шудаанд, маълумоти муҳимму боэътибор медиҳанд. Корманди
истихбороти хориҷии рус В. Верников, ки солҳои зиёд дар Амрикои Лотинӣ кор кардааст,
навиштааст: «Борҳо чунин шудааст, ки иттилооти дарёфтшуда аз манбаи беэътимод ва
тасодуфӣ ба марказ фиристода намешуд, аммо баъдан маълум мегардид, ки он дуруст
будааст»[9].
Ба ҳамин сабаб, бояд ҳар ду навъи баҳодиҳӣ ба иттилоот мавриди истифода қарор
гиранд. Низоми зикршуда яқинан субъективӣ аст, на объективӣ. Агар ҳар як корманд
меъёрҳои гуногун дошта бошад ва онҳоро ба тарзи худ шарҳ диҳад, беназмӣ ба амал
меояд. Дар кори таҳқиқотӣ бояд нишондиҳандаҳое муқаррар карда шаванд, ки барои
бодиққат баррасӣ ва муҳокима кардани иттилоот кумак намоянд.
Коршиносон бояд дар ҷараёни таҳлил ба мавод баҳо диҳанд, чунки баъзе мавод дар
коғаз хеле боэътимод ба назар мерасанд, аммо фақат дар амал эътимоднокии онҳо маълум
мешавад. Ба таърихи навин муроҷиат мекунем. Мегӯянд, ки «қазияи Афғонистон» дар
истихбороти хориҷии Иттиҳоди Шӯравӣ пухта расида буд. Андешаи стратегӣ хуб буд.
Яъне доштани як кишвари дӯст – Афғонистон, ҷолиб ба назар мерасид. Он тарафтар
Ҳиндустон, паҳнои уқёнуси Ҳинд, Шарқи Наздик ва Миёна … Хулоса, дастрасӣ ба ин
маҳдуда ҷолиб буд, зеро аввал гумон бурда мешуд, ки масъала бо роҳи сулҳомез аз тарафи
қувваҳои пешрафтаи Афғонистон ҳал мешавад, аммо иштибоҳ дар он буд, ки дар амал
неруҳои Инқилоби савр заиф баромаданд [2].
Равшан аст, ки коршиносон вазифадоранд ба фоидаи кор, аз он ҷумла, ҳангоми
таҳлили самаранокии қарорҳои қабулшуда боэътимодии манбаъҳои иттилоот ва таҳлили
худи иттилоотро аниқ намоянд. Аммо мутаассифона, дар амал ҳарфҳо ва рақамҳо бештар
чун эҳсосотӣ истифода бурда мешаванд, на ба асоси илмӣ, чунки арзёбиҳои пешина бисёр
вақт барои баҳодиҳӣ ба маълумоти нав ба кор намеоянд.
Таҳлил қисмати нисбатан муҳимми раванди таҳқиқот мебошад. Масалан, корманд
бо манзарае сару кор дорад, ки дар он як ё якчанд унсури калидӣ вуҷуд надоранд. Ӯ бояд
натиҷагирӣ намояд, ки дар сурати комил будани тамоми унсурҳо, ин манзара чӣ гуна ба
назар хоҳад расид. Дар ин иртибот Т. Масарик чунин андешаронӣ намудааст: «Бояд
чандин бор ба оянда, ба пеш нигарист ва барои он чи ки дар оянда рӯй хоҳад дод, бояд
ҳамеша омода буд. Ҳеҷ чиз бояд туро ба ғафлат наандозад. Андешаву мулоҳизот дар
бораи ояндаро мо фақат вақте баён карда метавонем, ки ба қадри имкон ҳамаи
алоқамандиҳо ва ҳамаи унсурҳоро дар назар гирифта тавонем» [9]. Таҳлилгар усулҳои
илмиро ба кор мебарад, аммо бисёр чиз аз фарзия низ вобаста аст ва дар ин ҳеҷ ҷойи
аҷобат нест, ки баъзан муҳаққиқон ба ғалату иштибоҳот роҳ медиҳанд.
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В данной статье анализируются и рассматриваются вопросы базы данных. По
мнению автора, база данных в информационно-аналитической работе имеет огромное
значение. Подлинная база данных представляет широкие возможности для получения
справочной информации благодаря перекрестным указателям, таблицам соответствий и
обобщенных сведений, а также другим элементам справочного аппарата. Процедуры,
обеспечивающие функционирование базы данных, должны быть разработаны в
начальный период исследовательских действий. Задержка на этом этапе позже
приведет к путанице и беспорядку. Иными словами, база данных должна быть
приспособлена для различных манипуляций. Одновременно, автор отмечает, что
современные технологии по обработке информации позволяют из огромного объема
данных выделять полезные сведения по актуальной проблеме, имеющих к ней самое
отдаленное отношение, собирать и обобщать информацию, необходимую для принятия
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стратегических решений, находить, проверять и уточнять любые гипотезы и догадки о
важнейших факторах, влияющих на проект.
Ключевые слова: база данных, информация, анализ,
аналитическая работа, оценка, источник, содержание и т.д.
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ОМИЛҲОИ ХАТАРНОКИ ТАФАККУРИ КЛИПӢ БА МАЪРИФАТИ ЗЕҲНӢ
НАЗРИЕВА ОЙНИЁЛ ШАРИФОВНА,
номзади илмҳои фалсафа, муовини сардори Раёсати таҳлил ва ояндабинии сиёсати
дохилии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025, Тоҷикистон, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 40,
тел: +992 37 2272093.
Мақола ба яке аз масъалаи мубрами рӯз – тафаккури клипӣ ва хатари он ба
маърифати зеҳнӣ бахшида шудааст. Дарёфти муаллиф аз он иборат аст, ки омилҳои
асосии ба тафаккури клипӣ тобеъ шудани ҷавононро чун насли ояндасоз муайян намуда,
барои аз ин хатар раҳоӣ ёфтан чанд пешниҳодҳои мушаххас ироа менамояд.
Муаллиф омилҳои идеологӣ-сиёсии тафаккури клипӣ ва хатари он ба амнияти
давлатро низ нишон медиҳад.
Калидвожаҳо: фарҳанги зеҳнӣ, тафаккури клипӣ, маърифати зеҳнӣ, қонунҳои
объективӣ, шуур ва зершуур, оламу фазои маҷозӣ, вазъи идеологӣ-сиёсӣ, низоми таълим,
воситаҳои техникӣ, компютер.
Маълум аст, ки психологияи ҷамъиятӣ ё ин ки зеҳни мардум ин, пеш аз ҳама,
назари мардум ба маҷмӯи муносибатҳои ӯ ба зуҳуроти табиӣ ва воқеияти иҷтимоист.
Ташвиқ намудани як идея дар байни мардум бе ба инобат гирифтани психологияи
ҷамъиятӣ бемаврид аст ва баъзан оқибатҳои ногувор меорад.
Фарҳанги зеҳнӣ дорои як сохтори печида ва дар сатҳҳои гуногун аз фаҳмиши одӣ,
иҷтимоӣ ва то ба илмӣ иборат аст ва он ҳар лаҳза тағйирёбанда аст. Барои таҳқиқ, таҳлил
ва хулосабарорӣ дар мавриди психологияи ҷамъиятӣ то ба маърифати зеҳнӣ намудҳои
гуногуни огоҳӣ дар шакли тафаккурӣ (ё ҷаҳонбинӣ) то шакли шуури ҷамъиятӣ ба
намудҳои ахлоқӣ, эстетикӣ, динӣ, ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва ғайра, дар умум, фалсафиро ба инобат
гирифтан лозим меояд. Ба ғайр аз ин, дараҷаи маърифати зеҳнӣ ба шаклҳои фардии
инъикос, вазифаҳои иҷтимоии амалкунанда дар ҷомеа, хусусиятҳои рушди давлат,
вобастагии иҷтимоӣ ва муҳити зист низ пайваст аст. Ин ҳамаро дар ягонагӣ сатҳи
тафаккури фалсафӣ, ки бевосита ва ё бавосита назар кардан ба воқеияти иҷтимоию
табииро таъмин менамояд, ба низом медарорад. Дарки фалсафиро миқдори ками инсоният
доро аст, он ҳам бошад, табақаи зиёиён ҳастанд ва мушкилии асосии идеологӣ низ дар
ҳамин аст, ки вобастагии қавӣ ба маърифати зеҳнии шахс дорад.
Олами инсонҳо дар тӯли асрҳо аз олами ҳайвонот бо он фарқ мекард, ки инсон
зотан дорои ақлу шуур ва маънавият буд. Дараҷаи шуурнокии инсонҳо зина ба зина
инкишоф ёфта, олами набототу муҳитро бо ақлу зеҳнияти худ то андозаи муайян тағйир
медод ва истифодаи васеъ мекард. Ҳамин гуна, инсон ҳукмрониро ба табиати гуногунранг
ва беназир омӯхт ва зеҳнияташ дар вобастагӣ ба он тавсеа ёфт.
Мафкураи инсон низ чун субъекте дар қонунҳои объективӣ бояд дар меъёри
муайян ва бо равиши муайян дар инкишоф бошад. Ҳарчанд ки асри 21-ро маҳз худи
инсони дорои дарки нав – чун асре ҳаёт дар шакли ғайримантиқӣ – бо суръати тез дар
инкишоф «офаридааст» ва аммо ин «шароит» инсониятро дар кулл водор месозад, ки бояд
«ҳамадон» бошад. Акнун, азбаски майнаи сари инсонӣ имкон барои таҷзияи дар як вақт
бархӯрдор шудан аз тамоми соҳаҳои илмӣ-иҷтимоиро надорад, маҷбур мешавад, ки
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моҳият ва мантиқи амиқи навоварӣ ва ё мавзӯи объектро азхуд накарда, танҳо ба қавле
«сарсарӣ», аз рӯйи фактҳои ҷудогона онро азбар намояд.
Дигар ин ки, яке аз омили паст шудани қобилияти дуруст қабул накардани олами
воқеӣ, ки ба деградатсияи майнаи сар оварда мерасонад, ин аст, ки қариб нисфи аҳолии
ҷаҳон дар муҳиту ҳамбастагии на ба оламу фазои табиӣ, балки ба оламу фазои маҷозӣ,
яъне интернет ва дигар намудҳои иттилоърасон ба сар мебарад. Масалан, дар соли 2019
муайян шудааст, ки аз 7,7 миллиард аҳолии рӯйи замин 4,4 миллиард инсонҳо ба интернет
дастрасӣ доранд, ки ҳар рӯз 6 соат дар онлайн ҳастанд ва умри худро назди он сипарӣ
менамоянд[1]. Дар айни замон, агар таваҷҷуҳи ҳикматомезона дошта бошем, мебинем, ки
аксари инсонҳо, махсусан табақаи ҷабрдида – наврасон ва ҷавонони ҷомеаи ҷаҳонӣ бо ин
нишастанҳо дар назди интернет «бо дасти худ» тафаккури худро «асири клипӣ»
намудаанд. Омили асосӣ ва оқибатҳои ин асирӣ, пеш аз ҳама, аз табиати ташаккулёбандаи
инсонӣ дур мондан аст ва барои боло бурдани маърифати зеҳнӣ замина муҳайё намекунад.
Таъсири оқибатҳои ногувори ин усули ҳаётгузаронӣ барои инсоният хатари ҷиддии
генофондӣ дорад, чунки ин олами маҷозӣ барои рушди солими ақлу рӯҳ ва ҷисмонии
махсусан наврасон монеаҳои ҷиддӣ пеш меорад.
Бо ин вазъ, масъалаи ташвишовар, ки дар замони муосир аллакай кишварҳои
гуногунро фарогир аст, ин дар майнаи сари аксари мардум шакл гирифтани “тафаккури
клипӣ” аст. Пайдоиши мафҳуми тафаккури клипиро баъзе олимон дар солҳои 60-уми асри
XX медонанд. Маълум аст, ки дар шакли оммавӣ вусъат гирифтани тафаккури клипӣ
даҳсолаҳои охир рӯйи кор омадааст. Аҳли андеша бар он ақидаанд, ки маҳз фазои маҷозӣ
барои пайдоиши тафаккури клипӣ заминаи мусоид фароҳам меоварад. Мафкураи инсон
дорои хусусияте мегардад, ки на танҳо инкишоф намеёбад, балки қабули ахборро
ҷудогона ва бепайвастагии ҳамдигар дарбар мегирад. Акнун аҳли илм ин масъаларо
ҷиддитар омӯхта, хатари ояндаи онро мавриди пешгӯии илмӣ қарор дода истодаанд.
Истилоҳи тафаккури клипӣ дар адабиёти фалсафӣ-равоншиносӣ дар миёнаҳои
солҳои 90-ум (асри гузашта) пайдо шудааст. “Клип” аз калимаи англисӣ гирифта шудааст,
ки маънои «гирифтан аз қисматҳое – аз матн, рӯзнома, аз видео ва филмҳо» аст[2.] Дар
натиҷа, инсони дорои чунин тафаккур як масъала ва ё як мавзӯъро дарк накарда, ба
«омӯзиш»-и дигараш мегузарад. Муҳити шахси дорои тафаккури клипӣ ба калейдоскопе,
ки фактҳои парокандашударо дарбар мегирад, мубаддал мегардад. Дар ин ҳолат инсон
воқеияти атрофи худро ҳамчун зуҳурот ва падидаҳое мебинад, ки пайдарпайӣ ва
алоқамандие ба ҳам надоранд. Аммо маълум аст, ки ҳаёти иҷтимоӣ сохторест бо соҳаҳои
бо ҳамдигар пайванд.
Аввалин чизе, ки аксар вақт бо шунидани калимаи «клип» ба назари мардум
мерасад, ин образҳое ҳастанд, ки аз ҳам ҷудогона ҳастанд. Аммо дар фаҳмиши фалсафӣ,
вақте ки мо аз нигоҳи илмӣ ҳастиро меомӯзем, мебинем, ки олам ягона аст ва чизҳо, ки
алоҳида вуҷуд доранд, байнашон робита низ ҳаст. Яъне ҳастии олам ва ҳастии инсон бо
қонуни объективӣ–ягонагӣ ва муборизаи зидҳо амал мекунад. Ҳатто робитаи маънавӣ низ
вуҷуд дорад. Аммо бо тафаккури клипӣ инсон воқеияти муҳитро чун пайдарҳамии ба
якдигар ҳеҷ вобастагӣ надошта қабул мекунад. Бояд сари он андеша намуд, ки ин робита,
ки дар ягонагии ҳастӣ ба амал баромадааст, чӣ натиҷае барои ҳастии инсон ва ҳастии олам
ба бор хоҳад овард?!
Ба назар чунин мерасад, ки гӯё инсони имрӯза кӯшиш мекунад ҳама чизро донаду
аз бар кунад, вале ин «азбаркарданҳо ва донистанҳо»-и зиёда аз меъёри қабул барои
майнаи сар то чӣ андоза нафъ дорад, ӯро инсони комил месозад?! Худи табиати инсонӣ,

ки новобаста ба инсон чун ҷузъе аз табиати ҳастӣ низ амал ва рушд мекунад, оё қудрати
монеи ба куллӣ дигаргун намудани онро дорад?! Масалан, инсон новобаста аз хоҳиш ба
камол мерасад ва пир мешавад, ҳарчанд бовар ҳаст, ки 99 дарсади инсонҳо мехоҳанд
ҷавон бимонанд, аммо табиати ӯ, ки объективӣ ҳаст, дар зери таъсири қонунҳои
объективӣ «пир» мешавад.
Майнаи сари инсон низ, ки субъективан ҷойи шуураш он ҷост, оё ба ин
азбаркарданҳои қолабӣ «розӣ» шуда метавонад? Шаклгирии ҷисми инсон ва майнаи сари
ӯ дар тӯли қарнҳо, ки то андозаи каме тавонистааст бо амалигардонии ҳуҷайраҳои майнаи
сараш инкишофи тафаккураш ба вуҷуд биёяд, ин тағйироти куллиро чӣ гуна мепазирад?
Аз назари дигар, инсон метавонад майнаи сарро бо ин «донистан»-ҳояш (иттилооташ) пур
намуда, аз он дар зиндагии ҳаррӯзааш ба манфиат истифода барад?
Ҳарчанд “майнаи сари инсон, табиатан чунин қоидаеро доро аст, ки иттилооти зиёд
ва нобасомони воридшударо ба воситаи механизмҳои муҳофизатии худ, аз ҷумла
канорагирӣ, радкунӣ, танбалӣ бозмедорад ва гузариш ба фаъолияти онро осонтар ва
гуворотар фароҳам меорад. Хусусан, вақте ки сухан дар бораи маҷмӯи иттилооти
мураккаб, печида ва гиҷкунанда меравад, ки дарки онҳо саъйи зиёдро аз одам талаб
мекунад”[3.] Аммо инсоне, ки тафаккури клипӣ пайдо мекунад, дар ӯ хоҳиши тез-тез
донистани иттилооти кӯтоҳмуддат пайдо мешавад ва майнаи сари инсон ба он одат
мекунад. Бо ҳамин равиш падидаи номатлуби азбар кардан ва моҳияти пурраи ҳаҷми
иттилоот ва амалан онро дарк карда натавонистан то дараҷаву андозае хосияти қариб
майнаи сари тамоми ҷавонон ва наврасони даврони муосир гашта истодааст.
Дигар ин ки дар давлате, ки мардумаш ба тафаккури клипӣ гирифтор мешаванд,
эҳсосҳои ҳамдардиву ба якдигар дасти ёрӣ расонидан кам мегардад. Дар аксари ин гуна
давлатҳо режими бераҳмӣ, тез-тез рух додани ҳодисаҳои нохуш, беэътиборӣ нисбати
фоҷиаи дигарон ва масъулиятнопазирӣ вуҷуд дорад, ки аз нашъунамои фарҳанги
демотиватсионӣ низ дарак медиҳад.
Фарҳангшинос К.Г. Фрумкин омилҳои пайдоиши тафаккури клипии ҷавононро
чунин медонад:
1. Миқдори зиёди воридшавии иттилоот ба майнаи сар;
2. Суръати баланди ҷараёни иттилоот ва ниёз ба таҷдиду вазърасонии он;
3. Маълумоти гуногунҷабҳаву мухталифи воридшаванда;
4. Зиёд шудани миқдори амалҳое, ки шахс дар як вақт анҷом медиҳад;
5. Афзоиши муколама дар фазои иҷтимоӣ[4.]
Аз тарафи дигар бо саъйу кӯшиши худ инсон дар ҳолати муайян метавонад, ки аз
ин изофаборӣ худро ҳифз намояд, яъне дар як ҳолате оромӣ дошта бошад ва ба мавзӯи
хондааш ва ё объекти таваҷҷуҳ кардааш таваққуфи бештаре намояд, то аз он майнаи сар
баҳравар гардад, ки дар натиҷа, зеҳнаш дар тағйироту рушд бошад. Яъне қобилияти
майнаи сари инсонӣ ва ғунҷоиши иттилоот, чун объект ва субъект, ҳангоми
баҳамомаданҳо дар як меъёри муайни созанда бояд бошад, роҳи дигари ба маърифати
баланди зеҳнӣ расидан вуҷуд надорад.
Дар майнаи сар фикри солим ҳам мисли дигар воқеаҳову падидаҳо дар меъёри
муайян амалӣ мегардад, вобаста ба ғунҷоиши тафаккур. Аммо фишор ба андозае дар ин
маврид майнаи сарро ба фикр кардан такон медиҳад. Инсон, вақте ки меомӯзад, рӯз то рӯз
бо як сурати муайян ва зина ба зина миқдори азбар карданро вусъат дода, хоҳиши бештари мутолиа карданро пайдо мекунад. Агар инсон кӯшиш намояд, ки ҳама чизро яку якбора
азхуд кунад, ин ҳолат дар майна беназмиро ба вуҷуд меорад. Меъёри муайяни фикр кар33

дан, ки вобаста ба қобилияти инсон аст ва ин меъёрро майнаи сар, ки бо қонунҳои объективие, ки новобаста ба инсон вуҷуд доранд ва амал мекунад, муайянкунанда аст. Ҳиссиёти
инсонӣ бошад, дар ҳолати лозима барои бештар азбар кардани иттилоот шароит фароҳам
меорад ва ба инсон дарак медиҳад.
Мушкилии дигар он аст, ки дар майнаи сари инсон, азбаски дар ҳоли ба иттилои
дигар пур кардани тафаккур, шуур тавони зиёд нигоҳ доштани ахбори қаблан хондаву
дидаашро надорад, дар натиҷа, иттилоъ ба зершуур гузашта, майнаи сар наметавонад онро
ба хубӣ таҷзия намояд. Ин сарборӣ (яъне дар як меъёри даркорӣ набуда) ба он оварда мерасонад, ки қобилияти таҳлил кардан дар инсон кам мегардад. Дар ҷомеаи имрӯза бошад,
таҷзия кардан дараҷаи кулминатсионии ба ҳадаф расидан дониста мешавад. Агар ин меъёр
риоя карда нашавад, инсон ва тафаккураш дар як мавқеъ ва ҳолати ногувор мемонад. Аз
як тараф, ин иттилооти клипии воридшуда дар ҷомеа бо суръати баланд дар навоварӣ аст
ва бояд ба он расид, аз тарафи дигар, ин воридшавии иттилоот майнаи сарро маҷбур менамояд, ки мисли робот онро дар шакли будааш ба мардум расонад, яъне на дар шакли
таҷзияшуда дар майнаи сар, ки ба тавлиди идеяи нави манфиатовар оварда мерасонад.
Дар умум, давлате, ки ин гуна тафаккури клипиро доро мешавад, дар ҳолатҳои
сиёсӣ наметавонад аз давлатдории худ муҳофизат кунад.
Масъалаи муҳимми идеологӣ аст, ки бозингарони сиёсӣ аз тафаккури клипӣ барои
дастакорӣ ё идора кардан (манипулятсия) истифода мебаранд. Инсони дорои тафаккури
клипӣ на танҳо аз қисм-қисм қабул кардани иттилооти гирифташуда истифода бурда
наметавонад, балки бадтар аз он, имкони моҳияти он чиро шунидааст, ё дидааст, андеша
кардан, сарчашма ва манбаи онро баррасӣ карданро надорад. Ин баррасӣ накарданҳо
бошад, хаосро дар майнаи сар ба вуҷуд меоранд ва инсон наметавонад, ки хуб ва ё бад,
манфӣ ва мусбатро ба таври лозим аз ҳамдигар фарқ кунад. Дар ин ҳолат бозингарони
сиёсӣ метавонанд аз тафаккури ин гуна инсон истифода намоянд, дар майнаи сари чунин
инсон иттилооти гуногуни идеологии ба манфиати худ лозимаро ворид созанд ва аз ӯ чун
«инсон» ва «фарде», ки гӯё намоянда аз ҷомеа ва ё давлате ҳаст, истифода намоянд. Яъне
шуур ва тафаккури ӯро барои дастакорӣ ва идора кардан, ҳатто дар ҳолатҳои таблиғоти
сиёсӣ истифода мекунанд. Ин масъалаест, дар ҳақиқат боиси ташвиш аст, ки амнияти
идеологии кишварро зери хатар мегузорад.
Тафаккури клипӣ боиси заиф гаштани маърифати зеҳнӣ ва дар натиҷа, барои
умумигардонии донишҳои гирифта, тағйир ва инкишоф додани шуур ва зеҳни мардум
монеа мегардад. Хусусияти хоси он донишҳои гирифташударо ба дурустӣ истифода
бурдан натавонистан дар ҳаёти рӯзмарра мебошад, ки ниҳоят хатарнок аст.
Дар замони муосир низомҳои таълимие вуҷуд доранд, ки заминаи бавуҷудоии
тафаккури клипӣ мегарданд ва коршиносон бар он назаранд, ки аз ин гуна низомҳои
таълим бояд даст кашид ва ё мебояд омӯзиш бо онро ба менталитет ва психологияи миллӣ
мутобиқ намуда, дар усули омӯзиш бо ин система дигаргуниҳо ворид карда шавад, то
барои баланд бардоштан маърифати зеҳнии донишҷӯён дар муддати таҳсил мусоидат
намояд. Чунки махсусан донишҷӯён, ки қувваи асосии пешбаранда ва ояндасози давлат
дониста мешаванд, агар дар сатҳи пасти шуурнокӣ ва вобастагии тафаккури клипӣ
пайдонамуда қарор дошта бошанд, хатари азиме ба генофонди миллатро доранд. Дар айни
замон заминаи тафаккури клипӣ пайдо кардани донишҷӯён дар низомҳои таълими имрӯза,
махсусан бо омилҳои зерин бештар густариш пайдо менамояд:
1. Саволҳо ва ҷавобҳои имтиҳонӣ пешакӣ бо роҳнамоии маъмурияти донишгоҳҳо ба
донишҷӯён дода мешаванд. Донишҷӯе, ки баъзан шаш моҳи таълимӣ мавзӯъҳои

барномавиро азхуд накарда ва адабиёти фанниро наомӯхтааст, ҷавоби тайёри саволҳоро аз
интернет ва ё дигар воситаҳо дастрас намуда, қориазёд мекунад ва дар натиҷа ба саволҳои
додашуда ҷавобҳои мушаххас дода, баҳои эҳтимолии мусбатро барои худ «ноил
мегардад». Яъне роҳнамоии нодурусти маъмурияту муаллим ба донишҷӯ «сабукии кор»
меорад ва ӯро ба хондани китоб маҷбур намесозад;
2. Шакли соати кӯтоҳи дарси таълимӣ. Ба аҳли илм маълум аст, ки илм сабру тоқатро
талаб менамояд. Донишҷӯ дар ин муддати кам ҳолати равонии худро наметавонад ба
мавзӯъ мутобиқ гардонад. Ин ҳам як ҳолати сарсарӣ, яъне ба умқи мавзӯъ ворид нашудан
аст, ки ба инкишофи тафаккури клипии донишҷӯ замина мегузорад;
3. Имтиҳон на дар шакли зинда, балки ба уҳдаи корманди техникӣ. Ин гуна қабули
имтиҳон аксаран ҳолатҳои дигари ногувору нобахшиданиро ба вуҷуд меорад. Маълум
аст, ки муаллим ягона шахсе ҳаст, ки дар равиши дарсҳо ба донишу малакаи донишҷӯён
хуб ошноӣ дорад. Аммо имкон дорад корманди техникӣ – идоракунандаи маркази тестӣ,
ки ба ӯ саволномаҳо, ҷавобҳои саволномаҳо ва пароли воридшавии донишҷӯён маълум
аст, баҳои дилхоҳашонро барои донишҷӯёне, ки дар ҷавоб додан ба саволҳо танқисӣ
мекашанд, бо пешакӣ ворид намудани ҷавобҳои дақиқ ба номи ҳар донишҷӯён гузаронад
ва баҳои мусбатро барои онҳо сазовор донад. Ин ҳолат, аз як тараф, иштирок накардан ва
таваҷҷуҳи дуруст надодан ба лексия ва танбалии иҷрои саривақтии вазифаи додашударо
ба миён орад, аз тарафи дигар бошад, барои донишҷӯйи илмталаб дилсардиро ба хондан
талқин менамояд, ки асоси ташаккул наёфтани зеҳнияти мутахассис аст.
Масъалаи омӯзиш ба воситаҳои техникӣ низ монеаҳо барои рушди маърифати зеҳнӣ
мегардад:
1. Нурҳои компютер инсонро монда мекунад, неру ва масъунияташро суст намуда,
дар ӯ қобилияти даркро кам мегардонад. Масалан, коршиносон ба хулосае омаданд, ки
агар ҳангоми хондан ба инсон барои дарки як матн дар шакли қаламӣ тахминан 10 дақиқа
кифоя бошад, барои хамин матнро хондан ва дарк кардан дар экрани компютер 20 дақиқа
лозим мешавад. Аз тарафи дигар, наврас наметавонад ба хондани мазмунӣ ва мантиқӣ дар
матнҳои интернетӣ безарар комёб гардад, чунки ин гуна равиши омӯзиш таҳарруки наврас
ва ҷавонро номуътадил сохта, ҳиссиёти ӯ ба олами воқеӣ аз ҳад зиёд ҳаяҷонангез,
хашмгин ва бадқабулкунанда мегардад:
2. Олимони таҳлилгар ба хулосае омаданд, ки имрӯзҳо маҷмӯае аз китобҳое бо сабки
клипӣ дар расонаҳои интернетӣ нашр шудаанд, ки зеҳни хонанда, фикррониашро дигар
карда, ба моҳияти мавзӯъҳои гуногун қобилияти фаҳмиш пайдо карда наметавонанд. Агар
инсон ба ин гуна хонданҳо одат кунад, фикррониаш давомнок буда наметавонад. Аз тарафи дигар, дар интернет дар баробари олимони соҳибкасб муаллифони гуногун дар доираи донишҳои пасти илмӣ ба навиштан ва гузоштани мақола, китобу дастурҳои аз Шӯрои
илмӣ нагузашта даст мезананд. Мутаассифона, дар сайтҳо ин гуна асарҳо зиёд аст, ки аз
сарчашмаҳои гуногуни идеологӣ ва ғайриилмӣ маншаъ мегиранд;
3. Барои пароканда нашудани фикр усули ба хондани китобҳои тавсияшуда дар
шакли қаламӣ бештар манфиатбахш аст. Дар ин ҳолат зеҳни хонанда ҳам на бо услуби
публисистӣ, балки услуби илмӣ ва лоақал илмӣ-публисистӣ одат менамояд. Дар ҳолати
давом ёфтани хондани китобҳои илмӣ, ин равиш ба зеҳн ва забони мантиқии инсон
таъсири мусбат расонида ва ҳатто ба эҷод, яъне навиштани мақола ва ё китоби илмӣ
замина муҳайё менамояд. Аз тарафи дигар, забони илмӣ аз байн намеравад ва дар ин
замина, илм инкишоф меёбад. Барои воқиф гаштан аз навовариҳои фаннӣ ба воситаи
интернет иттилоъ гирифтан дар муддати кӯтоҳ басанда аст;
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4. Дар зиндагии ҳамарӯза бисёр вомехӯрем, ки на танҳо падару модарони
хонанишин, балки ҳатто баъзе устодон (албатта, ақаллият) бо ифтихор ҷавононро тавсиф
мекунанд, ки онҳо бо техникаи компютерӣ ва дигар намуди анъанавии он, ки
“мушкилфаҳм” ҳаст, сарфаҳм мераванд ва аз ин рӯ, ояндаи онҳоро дурахшон мебинанд.
Аммо барои аҳли илм маълум аст, ки дар асл ингуна нест: Бо ин гуна техника кор кардан
дониш нест, он савод аст, мисли ёд гирифтани хондану навиштан. Барои шахси закӣ ёд
гирифтани кор кардан бо техникаю технологияи маъмулӣ на камтар аз як ҳафта муҳлат
басанда аст. Таҳлилгарон ба хулосае омаданд, ки аз 10 соате, ки ҷавонон дар як рӯз дар
назди интернет мегузаронанд, ҳамагӣ 3%-и (15 дақиқаи) ҳамин вақт барои эҷод ва азбар
кардани илм сарф мешудасту халос. 97%-и дигар ба шунидани мусиқӣ, тамошои
видеоролик, бозиҳои гуногун, мактубнависӣ дар сайтҳои иҷтимоӣ мегузаштааст.
Дар айни замон аҳли илм ва андешаманди ҷомеаи ҷаҳонӣ барои тобеъ нашудан ба
тафаккури клипӣ усулҳои гуногунро коркард карда истодаанд, ки барои таваҷҷуҳ ва
диққати инсонро ба ҷамъ кардани фикрҳояш водор менамояд.
Ба мутахассисон маълум аст, ки рӯ овардан ба илм ва саривақт хуб азхуд намудани
барномаҳои таълимӣ зершуури инсонро қавӣ гардонида, бо истифода аз шуур бо
техникаю технология кор кардан осон мегардад. Дар аксари мамлакатҳои рушдёфта ворид
шудани мактабхонони наврас ба интернет таҳти роҳнамоии муаллим ва розигии падару
модар сурат мегирад.
Барои раҳоӣ аз тафаккури клипӣ инсон бояд бештар рӯ ба хондани китобҳои қаламии
илмиву бадеӣ оварад. Ҳангоми хондан кам аз матнҳои кӯтоҳ истифода намуда, ба
мутолиаи асарҳое калонҳаҷм бипардозад. Таъсири ин гуна асарҳо барои фарҳанги зеҳниро
ғанӣ гардонидан бештар аст. Инсон хондаашро дар майнаи сар таҷзия намуда, ба таҳлили
мавзӯи хондааш низ аҳамият диҳад. Машқ ва тамрини бештари тафаккур метавонад барои
баланд бардоштани малака ва зуд азбар кардани иттилооти ягонаи ҳаҷман калон ба
майнаи сар ёрӣ расонад. Тасаввурот ва тахайюлот бо усулҳои гуногун барои тармими
хотира, бодиққат будан, ангезиши хайюлот, диққати мантиқӣ кардан, ки бештар
тафаккурро нозукбин, қаиш, ва мустаҳкам менамояд, аз манфиат холӣ нест.
Тамошои филмҳои мавзӯӣ ва маънодор, ки аз рӯйи асарҳои ҷаҳонгир офарида
шудаанд, низ муфид аст, чунки майнаи сари инсонро ба фикр кардан водор менамоянд.
Агар инсон ҷараёни «пешрави»-и техникиро дар мувозинат бо “донишҳои зинда” ба
роҳ монда, аз он ба дурустӣ истифода кунад, на танҳо чун робот майнаи сарро “ноҳинҷор”
намекунад, балки зинаи дигари инкишофи тафаккураш ба амал меояд. Чун дар гузаштаи
таърихӣ, ки “олами инсонҳо”-ро ташаккул додааст, дар майнаи сар пайдоиши тафаккури
давомдор амал хоҳад кард. Ҳарчанд, дар айни замон бо ин рушди техникаю технология ва
одати равонӣ пайдо кардани инсонҳо ғайриклипона сарукор гирифтан ба объект амри
муҳол аст, ба ҳар ҳол, агар диққати асосӣ ба мавзӯъ дода шавад, қадаме барои раҳоӣ аз
вартаи тафаккури клипӣ мебуд. Яъне ягонагии фикр боқӣ мемонад ва майнаи сар маҷбур
мешавад, ки аз ин гуна «фикрҳои давомнок» як андешаи нав ва ё идея пайдо кунад, ки дар
пешбурди иҷтимоӣ ба манфиати инсон бошад. Дар чунин тарзи фикрронӣ иттилооти доир
ба мавзӯъ меҳварӣ боқӣ мемонад ва моҳияти онро майнаи сар ягона нигоҳ медорад.
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ВОҚЕИЯТҲОИ «НЕРУИ НАРМ»: ҲИМОЯИ МАНФИАТҲОИ МИЛЛӢ ВА
ДУРНАМОИ МУБОРИЗА БО ТАҲДИДҲОИ НАВИ
ЗАМОНИ МУОСИР
САФАРАЛИЗОДА ХУҶАМУРОД ҚУДДУСӢ,
номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент, докторанти кафедраи равандҳои сиёсӣ дар
Тоҷикистони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
734025, Тоҷикистон, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17,
тел.: +992 98-812-73-83; е-mail: quddusov@mail.ru
Тӯли солҳои охир олимону муҳаққиқон дар атрофи консепсияи «неруи нарм»
баҳсҳои гуногун анҷом медиҳанд ва одатан, онро ҳамчун стратегия ва ё воситаи баланд
бардоштани самаранокии сиёсати хориҷии давлат медонанд. Аммо агар «неруи нарм» бо
дарназардошти қонуниятҳои ташаккулёбии ҳокимият баррасӣ гардад, зарурати
истифодаи он дар сиёсати дохилии давлат низ баръало эҳсос мешавад. Агар дар сиёсати
хориҷӣ «неруи нарм» дар заминаи симои мароқангези мамлакат барои ҷалб намудани дигарон истифода шавад, дар сиёсати дохилӣ дар заминаи симои мароқангези давлату
ҳукумат барои ба ҷониби худ ҷалб намудани шаҳрвадон, зиёд кардани пайравону ҷонибдорон ва ташаккули афкори ҷамъиятӣ истифода мегардад. Бинобар ин, агар ба қонунияти
ташаккулёбии машрӯъияти ҳокимият назар афканем, моҳият ва хусусиятҳои «неруи
нарм»-ро пурра ошкор хоҳем кард. Хулоса «неруи нарм» ҳамон ҳокимият ва ҳукмроние
мебошад, ки онро дар сатҳи ҷаҳонӣ дар амал татбиқ кардан мехоҳанд ва дар ин самт
иқтидори стратегии онро истифода намуда истодаанд. Олимону муҳаққиқон дар атрофи ин масъала мулоҳизаронӣ намуда, дар бисёре аз мавридҳо хулосаҳои нодуруст пешниҳод менамоянд, ки сабаби аслиаш ба инобат нагирифтани қонуниятҳои ҳокимият мебошад. Дар маҷмӯъ, «неруи нарм» барои амалӣ намудани мақсадҳои стратегӣ, ҳимояи
манфиатҳои миллӣ ва барои маҳдуд намудани имкониятҳои рақибон истифода бурда мешавад. Инчунин, «неруи нарм» дар баъзе аз мавридҳо барои таъмин намудани машрӯъияти амалҳо ва рафторҳо низ истифода мегардад. Айни замон дар сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҳамаи давлатҳо истифода намудани «неруи нарм» хеле муҳим аст. Махсусан, дар
шароити рушди бемайлони технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ зарурат ба
истифодаи он хеле зиёд гардидааст. Дар чунин шароит, давлатҳо на танҳо бо «неруи
нарм»-и давлатҳои дигар ва ширкатҳои фаромиллию ташкилотҳои ғайридавлатӣ рӯбарӯ
мешаванд, балки дар масири ташаккулдиҳии давлатдории миллӣ таъсири «неруи нарм»-и
созмонҳои террористию экстремистиро низ эҳсос менамоянд. Аз ин рӯ, «неруи нарм» дар
як вақт ҳам воситаи амалӣ намудани манфиатҳои миллӣ ва ҳам воситаи мубориза бо
таҳдидҳои нави замони муосир мебошад.
Калидвожаҳо: «неруи нарм», «инқилобҳои ранга», симои мароқангез, симои байналмилалии давлат, ҷалб намудан, манфиатҳои миллӣ, таҳдидҳо.
Муқаддима
«Неруи нарм» ҳамчун технологияи ҷалб намудани таваҷҷуҳи дигарон ва баланд
бардоштани «машрӯъият»-и ҳокимият таърихи қадима дорад. Дар тӯли таърих кам нестанд ҳолатҳое, ки сарварони сиёсӣ ва ҳокимон барои ба даст овардани маҳбубияти сокинони кишвари худ ва ба ҷониби хеш ҷалб намудани таваҷҷуҳи кишварҳои дигар корнамоиҳо ва амалҳои шоистаи таҳсин анҷом додаанд. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки
«неруи нарм» бо ҳокимият ва ҳукмронӣ дар як вақту замон пайдо шудааст. Дар асарҳои
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олимоне, ки ба омӯзиши паҳлуҳои гуногуни ҳокимият машғул гардида, ба масъалаҳои
ҳукмронӣ ва идоракунӣ таваҷҷуҳ кардаанд, унсурҳои ҷудогонаи «неруи нарм»-ро мушоҳида намудан мумкин аст.
Дар шароити муосир дар таҳқиқоти олимон консепсияи «неруи нарм» яке аз
унсурҳои низоми муносибатҳои байналмилалӣ ва самтдиҳии сиёсати хориҷии давлат муаррифӣ мегардад. Ҳамаи муҳаққиқон консепсияи мазкурро дар чунин қолаб таҳлилу баррасӣ намудаанд. Ҳатто баъзе муҳаққиқон онро яке аз воситаҳои муҳимтарини таҳлили муносибатҳои байналмилалӣ донистаанд [2,с.103]. Ғайр аз ин, то ба имрӯз аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳои алоҳидаи дунё на танҳо индексҳои рушди соҳавӣ
ташкил гардидаанд, балки индексҳои рушди «неруи нарм»-и давлатҳои гуногун ба вуҷуд
оварда шудаанд, ки ба воситаи онҳо мавқеи ин ё он давлатро дар арсаи ҷаҳонӣ нишон додан мехоҳанд. Аллакай рейтингҳои ҷаҳонӣ, ки ба воситаи индексҳои мазкур ҳамасола ташаккул дода мешаванд, яке аз воситаҳои баҳогузорӣ намудани «неруи нарм» маҳсуб меёбанд [2]. Воқеан ҳам, консепсияи «неруи нарм» дар мазмуни имрӯзаи худ дар заминаи
назарияҳои муносибатҳои байналмилалӣ ташаккул дода шудааст ва онро барои таъмин
намудани самаранокии сиёсати хориҷии давлат ба вуҷуд овардаанд, аммо ин маънои онро
надорад, ки дар сиёсати дохилӣ «неруи нарм» ҳеҷ мавқеъ надошта бошад. Баръакс, «неруи
нарм» дар аввал дар сиёсати дохилӣ пайдо гардида буд. Аз он сабабе, ки дар сиёсати хориҷӣ онро аз лиҳози методологӣ ва назариявӣ коркард намуда, механизмҳои ташаккулдиҳиашро ба вуҷуд овардаанд, дар назар хоси низоми муносибатҳои байналмилалӣ вонамуд мегардад. Аммо дар сиёсати дохилӣ онро дар консепсияҳои гуногуни ҳокимият
Н.Макиавели, В.Паретто, М.Вебер, Р.Дал ва чанде дигарон кайҳо ташаккул дода буданд,
ки ин баҳси дигар аст.
Ҳатто дар консепсияи Ҷ.Най, ки муаллифи мафҳуми «неруи нарм» маҳсуб меёбад,
манбаъҳои он бо дарназардошти сиёсати хориҷии давлат шарҳ дода шудааст. Ба андешаи
ӯ, «неруи нарми мамлакат аз се сарчашмаи асосӣ иборат аст: фарҳанги он (дар ҷойҳое, ки,
яъне дар мамлакатҳое, ки барои дигарон ҷолиби диққат аст), арзишҳои сиёсии он (вақте
худи кишвар дар асоси ин арзишҳо амал менамояд ва дар муносибат бо давлатҳои дигар
низ онҳоро истифода мебарад) ва сиёсати хориҷии он (вақте давлатҳои дигар сиёсати хориҷии ин давлатро қонунӣ мешуморанд ва дорои ҳуқуқи маънавӣ медонанд) [13, с.152153]. Ба ҳамин монанд мисолҳои зиёдро нишон додан мумкин аст. Яъне ҳамаи таҳқиқоти
дар ин самт анҷомёфта дар пайравӣ аз анъанаҳои Ҷ.Най гуфта мешаванд, танҳо дар
таҳқиқоти онҳо ба ҷои ИМА кишвари худро гузошта, таҳлил намудаанд. Дар ин маврид
бояд ёдовар шуд, ки назария ва ё консепсияе, ки дар шароити як давлати алоҳида ташаккул дода шудааст, барои давлатҳои дигар дар ҳамон шакл ва мазмун наметавонад истифода бурда шавад. Махсусан, агар давлат аз лиҳози арзишҳои фарҳангӣ, сиёсӣ, рушду инкишоф ва ғайра аз дигарон тафовут дошта бошад, анҷом додани ин гуна амал иштибоҳ дониста мешавад. Истифодаи назарияҳои олимони амрикоӣ ва аврупоӣ барои кишварҳои пасошӯравӣ низ қариб, ки ҳамин гуна аст.
Дар шароити муосир бо дарназардошти дигаргуниҳои ду даҳсолаи охир гуфтан
мумкин аст, ки ҳам дар сиёсати дохилӣ ва ҳам дар сиёсати хориҷӣ истифодаи «неруи
нарм» афзалияти аввалиндараҷа касб намудааст. Махсусан, рушди технологияҳои
иттилоотию коммуникатсионӣ имкон намедиҳад, ки сарварони сиёсӣ ва давлатҳои
алоҳида ба мисли пештара «неруи сахт»-ро истифода намоянд. Дар сатҳи баланд истифода
намудани «неруи сахт» машрӯъияти ҳокимиятро коҳиш медиҳад ва баръакс ҳар чи бештар
рӯ овардан ба «неруи нарм» ва дар сатҳи зарурӣ истифода намудани он имкон медиҳад, ки

ҷонибдорон ва пайравон бештар гардида, машрӯъияти ҳокимият ва сатҳи эътирофи
давлату ҳукумат баланд бардошта шавад. Муҳаққиқи машҳури Венесуэла ва ҳамзамон
сармуҳаррири маҷаллаи «Foreign Policy» Мойзес Наим иброз медорад, ки «Президентҳои
Чин ва ИМА, роҳбарони ширкатҳои бузурги ҷаҳонӣ J.P. Morgan ва Shell Oil, сармуҳаррири
рӯзномаи “New York Times”, роҳбари Хазинаи Байналмилалии Асъор ва Папаи Рим ба
мисли солҳои қаблӣ таъсири хеле зиёд доранд, аммо таъсири онҳо дар муқоиса бо
пешгузаштагонашон хеле ночиз аст. Нафароне, ки пештар ин мансабҳоро соҳиб буданд, на
танҳо бо чунин миқдори мушкилот ва рақибон мувоҷеҳ нашуда буданд, балки дар
фаъолияти худ маҳдудиятҳои камтаре доштанд. Аммо имрӯз фаъолнокии шаҳрвандӣ,
тавсеаи шабакаҳои иҷтимоӣ, афзоиши бозорҳои ҷаҳонӣ ва ё диққати бештари ВАО
фаъолияти онҳоро маҳдудтар намудаанд. Пешгузаштагон дар мавриди истифодаи
ҳокимият озод буданд ва чи гунае, ки зарур мешумориданд, онро истифода мебурданд,
вале дар замони муосир ҳатто қавитаринҳои олам низ ба иштибоҳҳои худ ҷиддитару
зудтар бояд товон пардохт намоянд» [12, с.16-17]. Аз ин гуфтаҳо ба хулосае омадан
мумкин аст, ки дар шароити муосир истифодаи «неруи нарм» ҳам дар сиёсати хориҷӣ ва
ҳам дар сиёсати дохилӣ, ҳам барои сиёсатмадорон ва ҳам барои роҳбарони ширкатҳои
иқтисодию тиҷоратӣ зарур дониста мешавад.
Чизи дигаре, ки муҳим мебошад, ин аст, ки гуё давлатҳои абарқудрат метавонанд
«неруи нарм» дошта бошанд ва давлатҳои боқимонда чунин иқтидорро надоранд [20],
аммо воқеият чунин нест. Давлатҳои гуногуни олам вобаста ба имконият ва манбаъҳои
дарихтиёрдоштаи худ метавонанд муайян намоянд, ки «неруи нарм»-ро дар кадом самт –
дар сиёсати дохилӣ ва ё сиёсати хориҷӣ, дар кадом ҳаҷм ва дар кадом шакл истифода
намоянд. Яъне истифодаи «неруи нарм» дар сиёсати давлатӣ аз вазъияти сиёсию
иқтисодии дохили мамлакат, дар кадом марҳалаи рушду инкишоф қарор доштани он,
ҳадафҳои стратегии он ва ғайра вобаста мебошанд. Ба ин масъала муаллифи консепсияи
«неруи нарм» Ҷ.Най дар яке аз тафсирҳои худ ба таври зерин ишора намудааст, ки онро
дар аксар маврид муҳаққиқон нодида мегиранд: «Ҳарчанд ман консепсияи «неруи нарм»ро дар раванди мубоҳисаҳои гуногун вобаста ба ташаккули неруҳои амрикоӣ коркард
намуда бошам ҳам, ин маънои онро надорад, ки «неруи нарм» танҳо хоси давлатҳо,
муносибатҳои байналмилалӣ ва танҳо хоси замони муосир аст. Роҳбарони ҷомеаҳои
демократӣ барои пирӯз гардидан дар интихоботҳо ба таъсири симои мароқангези худ
доимо таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд, роҳбарони донишгоҳҳо ва дигар муассисаҳои
ғайритиҷоратӣ доимо кӯшиш намудаанд, ки «неруи нарм»-и худро афзоиш диҳанд. Барои
таҳлил намудани муносибатҳои байналмилалӣ истифода бурдани «неруи нарм» маънои
онро надорад, ки он танҳо хоси сиёсати хориҷӣ ва сиёсати ҷаҳонӣ аст» [13, с.405]. Бо
дарназардошти чунин вазъият дар мақолаи мазкур ба ҳалли масъалаҳои зерин таваҷҷуҳ
дода шудаанд, ки ба онҳо то ба имрӯз бо сабабҳои ба мо маълум муҳаққиқон диққати
зарурӣ надодаанд:
– қариб, ки ҳамаи муҳаққиқон «неруи нарм»-ро унсури асосии сиёсати хориҷӣ ва
муносибатҳои байналмилалӣ дониста, ба масъалаи зарурати истифодаи он дар сиёсати
дохилии давлат таваҷҷуҳи зарурӣ надодаанд. Бояд дар назар дошт, ки сиёсати хориҷии
давлат идомаи мантиқии сиёсати дохилии он мебошад. Аз ин рӯ, истифодаи «неруи нарм»
низ бояд аз сиёсати дохилӣ оғоз гардад. Гузашта аз ин, агар давлат мушкилиҳои дохилии
худро бартараф насозад ва рушди соҳаҳои гуногунро таъмин накунад, на танҳо дар арсаи
ҷаҳонӣ, балки дар сатҳи минтақа ва дар назари сокинони худ симои мароқангез дошта
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наметавонад ва дар чунин шароит дар сиёсати хориҷии он истифода гардидани «неруи
нарм» натиҷаи дилхоҳ ба бор намеоварад;
– то имрӯз истифодаи «неруи нарм» танҳо бо мақсади амалӣ намудани манфиатҳои
хориҷии давлат зарур дониста мешавад, аммо истифодаи он барои пешгирӣ намудани
таҳдиду хатарҳо қариб, ки ба инобат гирифта нашудааст. Махсусан, дар раванди шинохти
таҳдидҳо таъсири манфии «неруи нарм» ба инобат гирифта нашудааст;
– ҳамаи давлатҳо новобаста ба сатҳи рушду инкишофи худ манфиатҳои геополитикии худро доранд. Воқеият ин аст, ки манфиатҳои онҳо аз ҳамдигар тафовут доранд, аммо
ин манфиатҳо мавҷуданд. Чунин ҳолат дар яке аз таҳқиқоти анҷомдодаи ман асоснок карда шудааст [21]. Барои амалӣ намудани манфиатҳои мазкур, чи барои давлатҳои
абарқудрат ва чи барои давлатҳои рӯ ба инкишоф, истифодаи «неруи нарм» зарур аст.
Дар таҳқиқоти мазкур ҳамаҷониба таҳлил намудани андешаҳои Ҷ.Найро зарур
намешуморем, зеро то ин дам як қатор муҳаққиқон аллакай ин корро анҷом додаанд. Масалан, дар мақолаҳои илмии М.А. Неймарк на танҳо андешаҳои Ҷ.Най таҳлил шудаанд,
балки мухолифат доштани фикру андешаҳои дигарон бо фикрҳои Ҷ.Най низ таъкид гардидаанд [14; 15]. Дар мақолаи Н.В. Юдин низ чунин таҳлили муфассал анҷом дода шудааст [28]. Мо дар ин таҳқиқот моҳият ва хусусиятҳои консепсияи «неруи нарм»-ро ба инобат гирифта, нақши онро дар раванди амалишавии манфиатҳои миллӣ ва пешгирӣ намудани таҳдиду хатарҳо нишон додан мехоҳем. Инчунин, ба амал омадани таҳдиду хатарҳо
дар зери таъсири «неруи нарм»-и субъектҳои хориҷӣ ва оқибатҳои ногувори он барои
давлат низ масъалаҳое мебошанд, ки дар маркази диққат қарор дода шудаанд.
Баҳсҳо дар атрофи консепсияи «неруи нарм»
Консепсияи «неруи нарм» аз ҷониби сиёсатшиноси амрикоӣ Ҷ.Най ташаккул дода
шудааст. Ӯ ҳамзамон муаллифи ин мафҳум дониста мешавад. Ҷ.Най консепсияи «неруи
нарм»-ро бо мақсади хубтару беҳтар ба роҳ мондани сиёсати хориҷии ИМА ва барои
мустаҳкам намудани мавқеи ҷаҳонии ин кишвар ташаккул додааст. Вобаста ба ин
масъала, муҳаққиқи рус Е.В. Пименова иброз медорад, ки консепсияи «неруи нарм» яке аз
унсурҳои муҳимтарини стратегияи Амрико мебошад, ки ба воситаи он ин кишвар
ҳукмронии худро дар сатҳи ҷаҳонӣ нигоҳ медорад [16, с.60]. Аммо айни замон «неруи
нарм» на танҳо аз ҷониби Амрико, балки аз тарафи ҳар як давлате, ки дар сиёсати ҷаҳонӣ
муваффақият дорад, ҳар як ширкати фаромиллӣ ва ҳатто созмонҳои террористию
экстремистӣ низ истифода бурда мешавад. Е.В. Пименова муътақид аст, ки истифодаи
«неруи нарм» аз ҷониби давлатҳои дигар барои амалӣ намудани мақсадҳои сиёсии онҳо
самараи дилхоҳ намедиҳад, зеро консепсияи мазкур бо хусусиятҳои системаи сиёсии
Амрико мувофиқ гардонида шудааст [16, с.61]. Шояд чунин бошад, аммо бовар меравад,
ки як қатор субъектҳои сиёсати ҷаҳонӣ аллакай чунин ҳолатро дарк намудаву консепсияи
«неруи нарм»-ро бо шароитҳои дохилию хориҷии худ мутобиқ сохтаанд. Барои исботи ин
гуфтаҳо, мақолаи олимони амрикоӣ Кристофер Уокер ва Джессика Людвигро мисол
меорем. Олимони мазкур ноябри соли 2017 дар маҷаллаи «Foreign affairs» мақолаеро зери
унвони «Мазмуни Sharp Power, ё худ давлатҳои авторитарӣ чӣ гуна таъсиррасонии худро
роҳандозӣ мекунанд» [30] чоп намуданд. Онҳо дар мақолаи худ на танҳо аз пайдоиши
«Sharp Power»1 хабар медиҳанд, балки таъкид менамоянд, ки истифодаи онро дар сиёсати

хориҷии Чин, Россия, Эрон ва ғайра дидан мумкин аст. «Sharp Power»-ро дар забони
тоҷикї шартан «неруи фаъол» номидан мумкин аст, ки он бо консепсияҳои «неруи сахт»,
«неруи нарм» ва «неруи ҳушманд» ҳеҷ монандие надорад. Хусусияти «неруи фаъол» ё худ
«Sharp Power» дар он аст, ки онро барои тахрибкорї истифода менамоянд.
Каме дертар, аниқтараш моҳи январи соли 2018 муаллифи консепсияи «неруи
нарм» Ҷ.Най низ ба ин масъала таваҷҷуҳ зоҳир намуда, мавҷудияти «Sharp Power»-ро
эътироф намуда, онро ҳамчун таҳдид ба демократияи ғарбӣ ва воситаи пешбурди ҷангҳои
иттилоотӣ ва кибернетикӣ муаррифӣ менамояд. Ҷ.Най муътақид аст, ки «Sharp Power» ё
худ «неруи фаъол» бо роҳи паҳн намудани иттилооти бардурӯғ паст намудани симои
мароқангези демократияи ғарбиро ҳадафи худ қарор додааст [29]. Сиёсатшиноси рус
О.Леонова иброз медорад, ки «неруи фаъол»-ро айни замон на танҳо давлатҳои алоҳида,
балки ташкилотҳои террористию экстремистӣ низ дар муқобили рақибони худ ба таври
васеъ истифода менамоянд [6, с.22]. Ин гуна тамоюлот бори дигар аз он шаҳодат
медиҳанд, ки давлатҳои гуногун на танҳо «неруи нарм»-ро истифода менамоянд, балки
дар муқобили «неруи нарм» ва «неруи ҳушманд»-и кишварҳои ғарбӣ боз «неруи фаъол»ро ташаккул дода, истифода мебаранд. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки «неруи фаъол»
ҳамчун аксуламал дар муқобили «неруи нарм» истифода бурда мешавад, ки онро шартан
яке аз унсурҳои «неруи ҳушманд» номидан мумкин аст.
Бояд ёдовар шуд, ки тӯли ду даҳсолаи охир дар атрофи консепсияи «неруи нарм»
баҳсҳои зиёд сурат гирифта истодаанд. Баъзеҳо дар доираи таҳқиқоти диссертатсионӣ ва
баъзеи дигарон дар мақолаҳои илмии худ ин масъаларо таҳлилу таҳқиқ намудаанд.
Таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки муҳаққиқонеро, ки ба омӯзиши «неруи нарм»
машғул шудаанд, ба ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст.
Гурӯҳи аввалро нафароне ташкил медиҳанд, ки ба моҳияти ин масъала дар сатҳи
зарурӣ сарфаҳм нарафтаанд ва аз ин рӯ, онро нодуруст шарҳ медиҳанд. Шумораи чунин
муҳаққиқон хеле зиёданд. Онҳо иброз медоранд, ки «неруи сахт» – ин неруҳои ҳарбӣ аст
ва «неруи нарм» бошад, неруҳои ғайриҳарбӣ мебошад. Масалан, муҳаққиқи амрикоӣ Ирен
Ву иброз медорад, ки «неруи нарм – ин қобилияти таъсир расонида тавонистани кишвар
ба ҷомеаҳои дигар ва ба воситаи симои мароқангези кишвар ҷалб намудани таваҷҷуҳи
дигарон мебошад, ки дар он фишангҳои иқтисодӣ ва неруҳои ҳарбӣ истисноанд» [31]. Дар
таҳқиқоти як зумра олимони рус низ чунин навъи баррасиро мушоҳида намудан мумкин
аст. Барои мисол, Ю.П. Давидов навъҳои гуногуни неруро таҳлилу баррасӣ намуда, дар
охир неруҳои ғайриҳарбиро ҳамчун «неруи нарм» муаррифӣ менамояд [4]. Ҷ.Най чунин
ҳолатро мушоҳида намуда, иброз медорад, ки «неруи нарм консепсияи илмие мебошад, ки
онро дар саҳифаҳои аввали рӯзномаҳо хеле зиёд чоп менамоянд ва дар нутқи роҳбарияти
кишварҳои Чин, Индонезия, Аврупо ва дигар минтақаҳои олам хеле зиёд садо медиҳад.
Ҳарчанд ин мафҳум зиёд истифода шавад ҳам, баъзан онро нодуруст тасаввур менамоянд
ва онро ҳамчун неруҳои ғайриҳарбӣ медонанд» [13, с.148].
Гурӯҳи дуюми олимон ба моҳияти аслии «неруи нарм» дуруст сарфаҳм рафта, онро
бо дарназардошти вазъият ва шарту шароитҳои гуногун шарҳ додаанд. Барои мисол, як
қатор олимони рус таъкид менамоянд, ки «PR-и хориҷӣ» ё худ сиёсати иттилоотии давлат
дар хориҷи мамлакат воситаи асосии амалигардонии «неруи нарм» мебошад [22; 23].
Баъзе олимони дигар чунин мешуморанд, ки ташаккули робитаҳои фаромиллӣ ба воситаи
ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва рушди дипломатияи мардумӣ воситаи асосии «неруи
нарм» аст [17, с.125]. Дар таҳқиқоти Г.Ю. Филимонов, О.Г. Карпович ва А.В. Манойло
«неруи нарм» ҳамчун воситаи дар амал татбиқ намудани манфиатҳои геополитикии
43

давлат дониста шудааст. Онҳо «неруи нарм»-ро дар мисоли амалигардонии манфиатҳои
геополитикии ИМА ва давлатҳои Ғарб таҳлил намуда, ба амал баровардани «инқилобҳои
ранга»-ро бо истифодаи «неруи нарм»-и кишварҳои Ғарб алоқаманд медонанд [24]. Г.Ю.
Филимонов на танҳо «неруи нарм»-ро воситаи ҳимояи манфиатҳои миллию геополитикӣ
номидааст, балки онро маҳсули доктринаҳои неолибералӣ медонад [26]. Ҳамзамон, як
гурӯҳ муҳаққиқони дигар низ «неруи нарм»-ро хоси доктринаҳои либералӣ медонанд ва
онро бо реализм ва идеализм муқобил мегузоранд. Аммо Ҷ.Най иброз медорад, ки «дар
миёни реализм ва «неруи нарм» ҳеҷ гуна мухолифат вуҷуд надорад. «Неруи нарм» низ дар
навбати худ шаклҳои либерализм ва ё идеализм маҳсуб намеёбад. Ин танҳо яке аз навъҳои
неру ва яке аз воситаҳои расидан ба натиҷаҳои интизорӣ дониста мешавад. Қонуният ё
худ қонунӣ будани рафтор яке аз воқеиятҳои «неруи нарм» ба шумор меравад. Муборизаи
рақобатнок дар атрофи машрӯъият яке аз унсурҳои асосии раванди афзоиш ва ё
коҳишдиҳии «неруи нарм»-и бозингарон аст ва ин дар шароити инқилобҳои иттилоотии
асри XXI дуруст аст» [13, с.150].
Бояд ёдовар шуд, ки шарҳи моҳияти «неруи нарм» бояд бо дарназардошти мавқеи
истифодабарии манбаҳои ҳокимият сурат гирад, зеро манбаҳои ҳокимият метавонанд вобаста ба вазъият ва мавқеи истифодабариашон ҳам сарчашмаи «неруи сахт» ва ҳам сарчашмаи «неруи нарм» бошанд. Дар ин маврид Ҷ.Най иброз медорад, ки «агар неруҳои
ҳарбӣ барои ба даст овардани ғолибият дар ҷанг истифода шаванд, онро «неруи сахт» ва
агар барои ҳимоя намудани шарикони стратегӣ ва ё дар ҳолатҳои сар задани офатҳои табиӣ барои кумак расонидан ба дигарон сафарбар гардида бошанд, он гоҳ «неруи нарм»-ро
ташаккул медиҳанд» [13, с.57-58]. Яъне дар мавриди аввал неруҳои ҳарбӣ ҳисси нафрат ва
дар мавриди дуюм ҳисси муҳаббатро ба вуҷуд меоваранд. Ба ибораи дигар, ҳатто неруҳои
ҳарбӣ низ вобаста ба мавқеи истифодабариашон метавонанд ҳам сарчашмаи «неруи сахт»
ва ҳам «неруи нарм» бошанд. Ба ҳамин монанд, Ҷ.Най мисоли дигареро аз ҳаёти ҳаррӯзаи
инсон ёдоварӣ менамояд. Ба ақидаи ӯ, «хандаи дилчасп метавонад сарчашмаи «неруи
нарм» бошад. Масалан, ҳар боре, ки бо шумо вохӯрдам, агар хандаи дилчасп дошта
бошам, шумо бо ман хайрхоҳ мешавед ва ҳар кореро, ки аз дастатон биёяд, бароям анҷом
медиҳед, аммо агар ман дар ҷанозаи яке аз наздикони шумо ханда намоям, ин гуна амал
нисбат ба ман ҳисси нафратро ба вуҷуд оварда, «неруи нарм»-ро пурра аз байн мебарад»
[13, с.59].
Барои оне, ки моҳияти «неруи нарм» ба таври пурра дарк карда шавад, онро дар
муқоиса бо «неруи сахт» бояд омӯхт. Яке аз муваффақиятҳои Ҷ.Най ҳам дар ҳамин буд, ки
ӯ аввал неруҳои гуногунро мавриди омӯзиш қарор дода, сипас хусусиятҳои муҳимми
«неруи сахт» ва «неруи нарм»-ро нишон додааст. Ба андешаи ӯ, «неруи сахт – ин тела додан (аз худ дур намудан) ва неруи нарм – ба тарафи худ кашидан (ба тарафи худ ҷалб
намудан) аст» [13, с.56]. Ин амалҳо бо роҳу усулҳои гуногун анҷом дода мешаванд.
Як қатор муҳаққиқон ба сохтори «неруи нарм» таваҷҷуҳ зоҳир карда, кӯшиш намудаанд, ки унсурҳои таркибии консепсияи мазкурро муайян намоянд. Чунин муносибат дар
таҳқиқоти О.Г.Леонова ба мушоҳида мерасад. Ба андешаи ӯ, сохтори консепсияи «неруи
нарм» аз чунин унсурҳо иборат мебошад: манбаъҳо (ресурсҳо), воситаҳои истифода намудани манбаъҳо, роҳу усулҳои истифодабарии манбаъҳо, стратегияи сиёсати хориҷӣ (ва ё
сиёсати дохилӣ). Ба андешаи ӯ, чунин унсурҳо дар таркиби ҳама гуна неру дида мешавад
[5, с.28]. Омӯзиши унсурҳои таркибии «неруи нарм» хеле муҳим аст, махсусан, барои
онҳое, ки мехоҳанд ба воситаи он ҳадафҳои стратегии худро амалӣ созанд. Аммо барои
муайян намудани таъсири манфии «неруи нарм»-и давлатҳои дигар ва ё ташкилотҳои тер-

рористию экстремистӣ ба инобат гирифтани роҳу усулҳо ва воситаҳои аз ҷониби онҳо истифодашаванда хеле зарур мебошад.
Муваффақият ва норасоиҳои консепсияи Ҷ.Най
Ҷ.Най дар самти ташаккули консепсияи «неруи нарм» заҳмати зиёд кашидааст.
Саҳми ӯро дар омӯзиши ин консепсия ба таври зерин нишон додан мумкин аст: ӯ бо
дарназардошти равандҳои ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои иттилоотию компютерӣ
консепсияи «неруи нарм»-ро бо шароити муосир мутобиқ намудааст; тафовути онро аз
«неруи сахт» нишон додааст; зарурати онро дар самти татбиқи стратегияҳои дарозмуддат
асоснок кардааст, аз ҷумла мавқеи онро дар раванди амалишавии манфиатҳои миллӣ хеле
хуб нишон додааст ва ғайра. Аммо аз чи сабаб бошад, ки дар таҳқиқоти худ нисбат ба
андешаҳои Н.Макиавелли ва М.Вебер беэҳтиромӣ зоҳир намудааст.Агар таълимоти
Н.Макиавеллиро мансуб ба асрҳои XV–XVI дониста, ба воқеиятҳои замони муосир
номувофиқ шуморида, як сӯ гузорем, чаро консепсияи М.Вебер, ки дар охири асри XIX ва
ибтидои асри ХХ умр ба сар мебурд, қариб, ки ба инобат гирифта нашудааст. Бояд ёдовар
шуд, ки дар таърихи таълимоти сиёсӣ ҳеҷ мутафаккире ё олиме ёфт намешавад, ки ба
монанди М.Вебер консепсияи ҳокимиятро таҳлилу таҳқиқ намуда бошад. Маҳз бо
шарофати ӯ консепсияи «машрӯъияти ҳокимият» ташаккул дода шудааст, ки «неруи
нарм» қисми таркибии ин консепсия аст.
Яке аз норасоиҳои консепсияи Ҷ.Най дар он аст, ки коркардҳои назариявӣ ва
тавсияҳои амалии ӯ механизми мустаҳкам намудан ва таъмин кардани афзалиятҳои
геополитикии Ғарб, пеш аз ҳама ИМА мебошад [18, с.43-44]. Бинобар ин, давлатҳои
дигарро лозим аст, ки консепсияи «неруи нарм»-ро аз ҷиҳати методологӣ, консептуалӣ ва
назариявӣ пурра коркард намуда, бо имконият ва шароитҳои кишвари худ онро мутобиқ
созанд.
Вобаста ба норасоиҳои консепсияи «неруи нарм» як зумра олимону муҳаққиқон
низ андешаҳои худро баён намудаанд. Аз ҷумла, муҳаққиқи рус О.Г. Леонова онҳоро ба
таври зерин нишон додааст:
– дар консепсияи мазкур механизми ташаккул додани симои мароқангези кишвар
нишон дода нашудааст. Маълум нест, ки он бо механизмҳои то ин дам мавҷуда чи гуна
мувофиқат менамояд;
– ҳам дар назария ва ҳам дар амалияи татбиқи «неруи нарм» омезиши мафҳумҳои
«ҳокимият», «манбаҳо», «таъсиррасонӣ» ва «технологияҳо» дида мешавад, ки чунин ҳолат
барои фаҳмидани моҳияти он мушкилиҳои зиёдро ба вуҷуд меоварад;
– дар асарҳои Ҷ.Най ва пайравони ӯ роҳу воситаҳои муайян намудани сатҳу сифати
«неруи нарм» дида намешавад;
–ба он нигоҳ накарда, ки дар атрофи ин масъала шумораи зиёди таҳқиқот анҷом
дода шудаанд, ҳанӯз ҳам бемавқеъ ва нодуруст истифода шудани мафҳумҳо ба назар мерасанд [5, с.27].
Чунин ба назар мерасад, ки Ҷ.Най ҳамчун муаллифи консепсияи «неруи нарм» дар
асарҳои худ дар бораи консепсияи мазкур танҳо маълумоти умумиро пешниҳод намуда, аз
мавҷудияти чунин механизми таъсиррасонӣ хабар медиҳад ва худро ҳамчун муаллифи он
муаррифӣ менамояд. Қисми асосӣ ва ҷавҳари консепсияи «неруи нарм», махсусан, механизмҳои дар амал татбиқ намудани он ҳамчун сирри давлатӣ дар ихтиёри ҳукуматдорон
нигоҳ дошта мешаванд. Чунин ҳолатро ба инобат гирифта, олими рус О.Матвейчев «неруи
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нарм»-ро бо иқтидори бомбаи ядроӣ баробар дониста, онро технологияи паҳн намудани
вируси иттилоотӣ номидааст [9].
Неруи нарм ҳамчун таҳдид ва ҳамчун воситаи таъмини амният
Ҷ.Най иброз медорад, ки «бозингарон «неруи нарм»-ро бевосита ва ё бавосита
истифода бурда, на танҳо ба ҳамдигар таъсиррасонӣ менамоянд, балки барои аз байн
бурдани ҷаззобият ва машрӯъияти амалҳои якдигар мубориза мебаранд ва чи дар чашми
афкори ҷамъиятии давлатҳои дигар ва чи дар назари ҷониби сеюм вазъиятеро ба вуҷуд
меоваранд, ки барои қабули қарорҳо носозгор аст» [13, с.176]. Дар муносибат ба «неруи
нарм» ин суханҳо ҳақиқати ҳол мебошанд. Воқеан ҳам, субъектҳои сиёсат барои расидан
ба мақсад ва ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳ «неруи нарм»-ро дар муқобили якдигар
истифода мебаранд. Дар ин гуна шароит «неруи нарм» қолаби асосии амалишавии стратегияҳои онҳо ба шумор меравад. Аз ин рӯ, «неруи нарм»-е, ки аз ҷониби субъекти якум дар
муқобили субъекти дуюм истифода мешавад, барои субъекти дуюм ҳамчун таҳдид бояд
шинохта шавад, зеро барои вай мушкилиҳои гуногун эҷод менамояд ва аз як қатор манбаҳо онро маҳрум месозад. Бо дарназардошти чунин вазъият гуфтан мумкин аст, ки
«неруи нарм» барои субъекти якум воситаи амалигардонии манфиатҳои миллӣ ва барои
субъекти дуюм ҳамчун таҳдид дониста мешавад. Аммо агар субъекти дуюм «неруи нарм»и худро дар муқобили субъекти якум истифода намояд, ҳолати баръаксро мушоҳида
намудан мумкин аст. Айни замон, давлатҳо дар самти муқобилият бо «неруи нарм» ва
пешгирӣ намудани оқибатҳои ногувори он бо субъектҳои гуногун рӯ ба рӯ мешаванд.
Субъектҳоеро, ки «неруи нарм»-ро истифода мебаранд, ба таври зерин нишон додан мумкин аст: давлатҳои хориҷӣ, ширкатҳои фаромиллӣ, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ,
ташкилотҳои террористию экстремистӣ. Ҳар як давлатро зарур аст, ки дар муқобили
«неруи нарм»-и ин гуна субъектҳо истодагарӣ намояд, зеро ҳар кадоми онҳо мехоҳанд, ки
дар назари шаҳрвандони мамлакат мароқангез ва ҷолиби диққат бошанд. Ба ибораи дигар,
имрӯз дар миёни давлат ва субъектҳои дар боло номбаргардида барои ба тарафи худ ҷалб
намудани шаҳрвандон, барои ба даст овардани муҳаббати онҳо ва барои тасхир намудани
дили онҳо муборизаи беамон сурат мегирад.
Аз тарафи давлатҳои абарқудрат дар муқобили давлатҳои дигар истифода гардидани «неруи нарм» метавонад мушкилоти гуногунро барои кишварҳои тозаистиқлол ба
вуҷуд оварад. Махсусан, дар шароити рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва авҷгирии равандҳои ҷаҳонишавӣ чунин вазъиятро мушоҳида намудан мумкин аст.
Яке аз онҳо инқилобҳои ранга мебошад, ки одатан онро ба воситаи «неруи нарм» ба амал
мебароранд. Олими рус А.А.Вилков дар таҳқиқоти худ иброз медорад, ки «неруи нарм»
барои ташаккули симои мароқангези ҳокимият, сохтори иҷтимоию сиёсӣ, арзишҳои идеологӣ, ниҳодҳои сиёсӣ, тарзи ҳаёти ҷамъиятии ягон мамлакат истифода бурда мешавад.Ин
гуна симои мароқангез дар раванди таъсиррасонии иттилоотӣ истифода гардида, дар дохили мамлакатҳои дигар ҷонибдорони ин гуна арзишҳоро афзоиш медиҳад, то ки онҳо арзишҳои мазкурро дар кишвари худ ҷорӣ намоянд [1,с.66]. Муҳаққиқи дигар
Е.Г.Пономарёва иброз медорад, ки ба амал омадан ва ба амал баровардани инқилобҳои
ранга сирру асрори гуногун дорад. Яке аз асрори онро «неруи нарм» ташкил медиҳад. Ба
андешаи ӯ, «консепсияи неруи нарм, ки марҳала ба марҳала бо технологияҳои навтарин
муҷаҳҳаз мешавад, ба шуури одамон бо суръати баланд ва хеле осон таъсиргузорӣ намуда,
хотираи таърихии онҳоро аз байн бурда, онҳоро ба манқуртони шабакавӣ табдил медиҳад.

Чунин ҳолат замоне рух медиҳад, ки агар дар муқобили он мухолифат ва ё муқовимат нишон дода нашавад» [18, с.59]. Ӯ на танҳо ба амал баровардани инқилобҳои рангаро аз
«неруи нарм» вобаста медонад, балки онҳоро технологияи аз байн бурдани давлатдории
миллӣ низ муаррифӣ кардааст [19].
«Неруи нарм»-и давлатҳои абарқудрат барои кишварҳои рӯ ба инкишоф боз мушкилоти дигарро низ метавонад ба вуҷуд оварад. Дар ин маврид бояд иқрор шуд, ки яке аз
мушкилиҳои асосии давлатҳои ҷаҳони дуюм ва сеюм ин фирори мағзҳо мебошад.
Пешрафти илмию технологии давлатҳои тараққикарда на танҳо аз ҳисоби сарватҳои
давлатҳои дигар мебошад, балки рушду инкишофи онҳо аслан дар пояи манбаҳои инсонӣ
ва донишҳои инсонӣ побарҷост.Давлатҳои тараққикарда барои намояндагони ҷомеаҳои
дигар аз он сабаб мароқангезанд, ки онҳо қудрати ҳалли ҳама гуна мушкилотро доранд.
Минбаъд низ кӯшиш менамоянд мавқеи худро дар ҳамин сатҳ нигоҳ доранд. Аз ин рӯ, мутахассисон барои кишварҳои тараққикарда хеле зарур ва манфиати ҳаётан муҳим ба шумор мераванд. Мутахассисон ва донишмандон низ кӯшиш менамоянд ба давлатҳое сафар
кунанд, ки дар он ҷойҳо барои кору фаъолияташон имконияти хуб фароҳам бошад.
Давлатҳои тараққикарда ба воситаи «неруи нарм» имкониятҳо ва шароитҳои худро ба
намоиш гузошта, беҳтарин мутахассион, ба ибораи стратегӣ мағзҳои миллӣ ва қобилиятҳои миллиро бе ягон маҷбурнамоӣ кашида мебаранд. Ин аст таъсири амиқи «неруи
нарм» дар самти истифодабарии манбаҳои инсонӣ. Ин тамоюлот таҳдиди бузургест ба амнияти миллии кишвар. Барои пешгирӣ намудани ин раванд, пеш аз ҳама, фароҳам овардани шароити мусоид барои олимон ва донишмандон, қадрдонӣ намудани заҳматҳо ва баланд бардоштани мавқеи иҷтимоии онҳо хеле зарур мебошад.
Дар баробари давлатҳо, инчунин, созмонҳои террористию экстремистӣ низ барои
зиёд намудани пайравони худ ва пур намудани сафҳои худ «неруи нарм»-ро моҳирона истифода менамоянд, вале дар ин маврид, аввал ба моҳияти геополитикии терроризм бояд
таваҷҷуҳ зоҳир кард. Ба ҳамагон маълум аст, ки терроризм ҳамчун муборизаи сиёсии
зӯроварона таърихи қадима дорад. Аммо баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва махсусан,
аз ибтидои асри XXI миқёси он васеъ гардида, таваҷҷуҳи оламиёнро ба худ ҷалб намуд.
Чаро чунин шуд? Аввал ин, ки дар шароити амалигардонии мустамликадории нав (неоимпериализм) терроризм дар ин марҳалаи таърихӣ ҳамчун воситаи ҳимояи манфиатҳои геополитикии як зумра давлатҳои абарқудрат дониста мешавад ва ҳамзамон, манбаъҳои
«неруи сахт»-и онҳоро ташкил медиҳад. Дар шароити муосир ҳеҷ як давлате наметавонад,
ки бе иҷозати Шӯрои Амнияти СММ ба ҳудудҳои давлати дигар ҳуҷуми ҳарбӣ анҷом
диҳад, аммо агар чунин иҷозатро дошта бошад ҳам, анҷом додани ин амал баъзан вақт метавонад симои байналмилалии онро коҳиш диҳад. Бинобар ин, ба воситаи ташкилотҳои
террористию экстремистӣ ташкил намудани низоъҳои гуногун ба онҳо имкон медиҳад, ки
ба ёрии ҷониби сеюм мақсадҳои стратегии хешро амалӣ созанд. Чунини ибрози андеша
маънои онро дорад, ки аз байн бурдани терроризм барои абарқудратҳо кори чандон мушкил нест, аммо дар ин марҳалаи таърихӣ барои ҳимояи манфиатҳои геополитикии онҳо
хеле муҳим аст. Чунин ҳолатро муҳаққиқи рус А.М. Манойло хеле хуб шарҳ додааст. Ба
андешаи ӯ, «барои ИМА аз байн бурдани “ДОИШ” ҳеҷ афзалият надорад, барои онҳо ба
воситаи ДОИШ аввал аз байн бурдани ҳукумати Башшор Асад муҳим аст, баъд аз ин шарикони ғарбии худро маҷбур менамояд, ки террористонро аз байн баранд. Туркия, ки муддати зиёд аз ҳисоби хариду фурӯши нафти “ДОИШ” ва «Ҷабҳат-ан-Нусра» фоидаи зиёд
медид, барои маҳв намудани шарикони тиҷоратии худ манфиатдор нест. Робитаи Қатар
низ бо «Ҷабҳат-ан-Нусра» хеле зич аст. Арабистони Саудӣ бошад, ташкилоти террористии
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«Ҷайш-ал-Ислом»-ро зери назорати худ нигоҳ медорад. Чунин гурӯҳҳои экстремистию
террористӣ лоиҳаҳои тиҷоратии онҳо мебошад, ки барои ташкил намуданашон маблағҳои
зиёдро масраф намудаанд ва аз ин рӯ, аз байн рафтани онҳо бар зарари ин кишварҳо анҷом
меёбад» [7,с.148]. Ин ва дигар баррасиҳои дар ин маврид гуфташуда шаҳодат аз он
медиҳанд, ки дар шароити муосир на танҳо созмонҳои террористию экстремистӣ «неруи
нарм»-ро истифода мебаранд, балки аксарияти онҳо ҳамчун манбаи «неруи сахт»-и
давлатҳои алоҳида ба шумор мераванд. Сиёсатшиноси ватанӣ Муҳаммадзода П.А. дар ин
маврид қайд менамояд, ки «ба гурӯҳҳои террористию эктремистӣ ва хаёлпарастони
мазҳабӣ истифодаи технологияҳои сиёсӣ ва усули корбариро марказҳои зеҳнии баъзан
кишварҳои аврупоӣ ва дигар хоҷагони хориҷии онҳо кӯмак мерасонанд ва онҳо ҳамеша
дастнигар ва фармонбардори мафкураи дигаронанд» [10]. Аз ин рӯ, мубориза бо ташкилотҳои террористию экстремистӣ на танҳо бо истифода аз «неруи ҳушманд» (неруи сахт
ва неруи нарм) бояд сурат гирад, балки дар назар дошта шавад, ки мубориза ҳам бо ташкилотҳои мазкур ва ҳам бо созмондиҳандагони онҳо бурда мешавад. Гузашта аз ин, қонунияти дигари геополитикӣ ин аст, ки ҳар як абарқудрат мехоҳад дар кишварҳои мавриди
назари худ ҷонибдорон ва ҳаммаслакони хешро ба сари қудрат оварад. Аз ин рӯ,
созмонҳои террористию экстремистӣ дар аксар маврид бо ин мақсад истифода бурда мешаванд. Агар яке аз роҳҳои ташкил намудани табаддулоти давлатӣ технологияи
инқилобҳои ранга бошад, роҳи дигари он бо истифодаи ташкилотҳои террористию экстремистӣ амалӣ намудани ин мақсад аст. Аз инқилобҳои ранга дида, истифодаи террористону экстремистон дар шароити рушди бемайлони технологияҳои иттилоотӣ афзалияти
бештар пайдо намудааст. Олими рус А.Гушер низ муътақид аст, ки террористон ва экстремистон аз ҷониби як қатор давлатҳо барои амалӣ намудани стратегияҳои геополитикии
онҳо истифода бурда мешавад. Ӯ иброз медорад, ки «стратегияи «неруи нарм» бо
кӯшишҳои Амрико барои ҷалб намудани иттифоқчиёни худ ва барои ҳалли масъалаҳои
стратегӣ сафарбар намудани онҳо ташаккул дода мешавад. Гузашта аз ин, ИМА кӯшиш
менамоянд, ки ташкилотҳои террористию экстремистиро низ ба қисми таркибии стратегияи худ табдил диҳад. Чунин амал дар рафтори як қатор давлатҳои дигар низ дида мешавад» [3].
Агар дар мавриди истифодаи «неруи нарм» аз ҷониби созмонҳои террористию экстремистӣ ҳарф занем, бояд ёдовар шуд, ки паҳн намудани ғояҳои экстремистию террористӣ, таблиғоти идеологӣ ва мағзшӯӣ шаклҳои фаъолияти онҳо мебошад.Террористон ва
экстремистон барои ҷолиби диққат намудани ғояҳои худ бештар чунин арзишҳои иҷтимоӣ, ба монанди адолати иҷтимоӣ, баробарӣ, бародарӣ, мубориза бо душманон ва монанди ниҳоро ҳамчун идеалҳои ҷамъиятӣ тарғибу ташвиқ менамоянд. Олими рус
А.М.Манойло дар яке аз таҳқиқотҳои худ дар мисоли фаъолиятҳои идеологии ташкилотҳои террористии «Давлати исломӣ», «Ал-Қоида», «Толибон» ва «Ихвон-ул-муслимин»
масъалаи истифода шудани «неруи нарм»-ро хеле муфассал шарҳ додааст [8].
Дар мавриди самаранокии «неруи нарм» ба инобат гирифтани мувофиқати «сухан
бо амал» ва баръакс, «амал бо сухан» хеле муҳим аст. Дар робита бо ин масъала як қатор
олимон иброз медоранд, ки барои ҷавонон боваринок садо додани даъватҳои экстремистон хеле таъсирбахш аст. Террористон дурустии даъватҳои худро ба воситаи амалҳои
террористӣ нишон додан мехоҳанд ва бо ин роҳ ҷавононро бовар мекунонанд, ки аз уҳдаи
ҳамаи кор мебароянд. Вобаста ба таъсирнок будани «неруи нарм»-и экстремистон А.М.
Манойло андешаҳои худро ба таври зерин асоснок намудааст: «Ба сафҳои “ДОИШ” на
танҳо ҷавонони камбизоат, ки аз хӯрдӣ дар шароити вазнини зиндагӣ ба воя расидаанд,

ҳамроҳ мешаванд, балки фарзандони шахсони сарватманд низ дар зери таъсири таблиғоти
психологӣ мағзшӯӣ гардида, на танҳо бо онҳо мепайванданд, балки тамоми дороиҳои худро низ дар ихтиёри террористон мегузоранд» [7, с.139].
Зарурати ташаккули «неруи нарм» ва истифодаи он дар сиёсати дохилӣ
Бо дарназардошти вазъи мураккаби ҷаҳони муосир истифодаи «неруи нарм» дар
сиёсати дохилӣ низ хеле муҳим аст. Чӣ гунае, ки дар боло иброз намудем, ҳарчанд
истифодаи «неруи нарм» танҳо дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати
хориҷии давлат тавсия гардад ҳам, дар сиёсати дохилӣ низ истифодаи он зарур аст. Чунин
ҳолатро бо чанд далел асоснок намудан мумкин аст: якум, ин ки сиёсати хориҷии давлат
идомаи мантиқии сиёсати дохилии он мебошад; дуюм, ин ки давлатҳо ва ҳукуматҳо пеш
аз оне, ки дар назари аҳолии ҷомеаҳои дигар мароқангез гарданд, онҳоро лозим аст, ки
аввал симои мароқангези худро дар назари шаҳрвандони худ ташаккул диҳанд. Ба ибораи
дигар, шаҳрвандони кишвар аз ватани худ ва давлати худ бояд ифтихор намоянд. Масалан, «амрикоиҳо бо ватанашон ифтихор мекунанд. Ҷопониҳо ба режими миллии худ хеле
эҳтиром доранд, ки ин анъанаи муқарраршудаи миллӣ буда, на танҳо муҳофизати ватани
худро таълим медиҳад, балки дар худ чунин сифатҳои беҳтарин, ба монанди эҳтиром ба
шаъну шарафи гузаштагон ва пайдоиши онҳо, арзиши зиндагии онҳоро меомӯзонанд» [11,
с.32]. Сеюм ин, ки сатҳу сифати «неруи нарм» аз симои мароқангези давлат ва ҷомеа вобаста аст. Бинобар ин, давлатҳои гуногун барои ташаккули имиҷи худ талош меварзанд.
Ҳарчанд дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ имиҷи давлату мамлакат ба воситаи
сиёсати хориҷӣ ташаккул дода шавад ҳам, асоси онро нишондодҳои сифатии сиёсати дохилӣ ва ҳаёти ҷамъиятии кишвар ташкил медиҳад. Масалан, сатҳу сифати зиндагии мардум, сатҳи таълиму тарбия, рушди илму техника, рушди иқтисодӣ, сатҳи пасти коррупсия
ва ғайра ба онҳо мисол шуда метавонанд. Муҳаққиқони рус Е.Харитонова ва
И.Прохоренко низ ба ин масъала ишора намудаанд. Онҳо иброз медоранд, ки «неруи
нарм»-и давлат дар ду шакл амалӣ карда мешавад. Якум, ҳамчун сиёсати давлатӣ (сиёсати
дохилӣ ва хориҷӣ), ки ба воситаи ташкилотҳои ғайридавлатӣ барои амалӣ намудани
ҳадафҳои стратегӣ амалӣ карда мешавад. Дар ин самт давлат як қатор барномаҳо ва
лоиҳаҳои давлатию ғайридавлатиро маблағгузорӣ намуда, дар соҳаи маориф, сайёҳӣ, варзиш, фарҳанг, технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва дипломатияи мардумӣ ташаббусҳои шаҳрвандиро дастгирӣ менамояд. Дуюм, ҳамчун стратегияи дарозмуҳлате, ки
барои беҳтар намудани имиҷи давлат, мустаҳкам намудани нақш ва мавқеи давлат дар
низоми муносибатҳои байналмилалӣ ва ба берун интиқол додани арзишҳое, ки барои
дигарон ҷолиби диққатанд, нигаронида шудааст. Дар маҷмӯъ, симои давлат чӣ дар дохили
мамлакат ва чӣ дар хориҷи кишвар тавре ташаккул дода мешавад, ки онро аз субъектҳои
дигари сиёсати ҷаҳонӣ ба осонӣ фарқ менамоянд [27,с.39-40]. Ҷ.Най дар
мавриди
ташаккулдиҳии «неруи нарм» онро бо дарназардошти вазъи дохилии мамлакат ба таври
зерин тавсиф намудааст: «Абарқудратҳои бузург кӯшиш менамоянд, ки барои
ташаккулдиҳии «неруи нарм» фарҳанг ва идеяи миллии худро истифода намоянд, то ки
симои мароқангези хешро беҳтар созанд, аммо на ҳама вақт чунин амалро анҷом додан
имконпазир аст, махсусан замоне, ки суханҳо ва ғояҳо бо воқеиятҳои дохилии мамлакат
номувофиқанд» [13, с.161]. Ин ва дигар баррасиҳо вобаста ба истифодаи «неруи нарм» ва
ташаккулдиҳии он бори дигар аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки дар сиёсати дохилии мамлакат
низ «неруи нарм»-ро истифода намудан зарур аст. Агар барои давлатҳои тараққикарда
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истифодаи «неруи нарм» дар сиёсати хориҷӣ самараи дилхоҳ ба бор оварад, барои
давлатҳои рӯ ба инкишоф, ки дар марҳалаҳои аввал пешрафт қарор доранд, истифодаи
«неруи нарм» дар сиёсати дохилӣ бештар тавсия дода мешавад, зеро дар кишварҳои рӯ ба
инкишоф афкори ҷамъиятӣ дар зери таъсири давраи гузариш хеле ҳасос аст ва онро ба
осонӣ метавонанд аз берун тағйир диҳанд. Дар чунин шароит коҳиш додани фирори
мағзҳо, пешгирии гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, аз байн бурдани
нигилизми сиёсию ҳуқуқӣ, ба ояндаи нек дилгарм намудани сокинони мамлакат ва ғайра
маҳз ба воситаи «неруи нарм» имконпазир мегардад.
Дар сиёсати дохилии давлат истифода намудани «неруи нарм» талаботи давру замон аст. Аз ин рӯ, сатҳу сифати онро марҳала ба марҳила беҳтар намудан зарур мебошад,
лекин таҷрибаҳо нишон медиҳад, ки дар ин самт на ҳар давлат метавонад муваффақиятҳои
зарурӣ ба даст оварад. Зеро «истифода гардидани «неруи нарм» аз ҷониби ҳукумат бо
дарназардошти чанд далел хеле мушкил аст. Аввал ин, ки муваффақият дар шакли
натиҷаҳои интизорӣ, пеш аз ҳама, аз объекти таъсиррасонӣ вобаста аст, чи гунае, ки дар
шароити истифодаи «неруи сахт» ин ҳолатро дидан мумкин аст. Дуюм ин, ки барои ба
даст овардани муваффақият вақти зиёд зарур мешавад, аммо аксари сиёсатмадорон ва
фаъолони ҷамъиятӣ шитобкорӣ намуда, мехоҳанд натиҷаи кори худро тезтар бинанд.
Сеюм ин, ки сарчашмаҳои «неруи нарм» на ҳама вақт зери назорати ҳукуматҳо қарор доранд. Ҳарчанд сиёсат зери назорати ҳукуматҳо қарор дошта бошад ҳам, фарҳанг ва арзишҳои сиёсию иқтисодӣ дар дасти ҷомеаи шаҳрвандӣ аст. Дар маҷмӯъ, «неруи нарм» дар
муқоиса бо неруҳои иқтисодӣ ва ҳарбӣ хубтару беҳтар аст, аммо истифода намудани он
мушкил, аз даст доданаш осон ва барқарор намуданаш серхарҷ мебошад» [13, с.151].
Дар маҷмӯъ, вобаста ба масъалаи истифодаи «неруи нарм» дар сиёсати дохилии
давлат ҳаминро бояд таъкид намуд, ки агар мамлакат дар марҳалаҳои аввали рушду инкишоф қарор дошта бошаду онро ҳамчун давлати рӯ ба инкишоф шиносанд, онро зарур
аст, ки ба сиёсати дохилии худ таваҷҷуҳи бештар диҳад. Аз ҷумла, истифодаи «неруи
нарм»-ро ғолибан, дар сиёсати дохилии худ истифода намояд. Баъди тай намудани якчанд
марҳалаҳои рушду инкишоф метавонад истифодаи «неруи нарм»-ро дар сиёсати хориҷии
худ бештар намояд. Ин гуфтаҳо маънои онро дорад, ки истифодаи «неруи нарм» дар сиёсати дохилию хориҷӣ барои ҳамаи давлатҳо шарт аст, аммо давлатҳои рӯ ба инкишоф дар
сиёсати дохилии худ ва давлатҳои тараққикарда онро дар сиёсати хориҷии худ метавонанд
зиёдтар истифода намоянд.
Хулоса
Консепсияи «неруи нарм»-ро бо тамоми иқтидор ва имкониятҳояш давлатҳои
абарқудрат истифода мебаранд, то ки дар сатҳи ҷаҳонӣ мавқеи худро на танҳо уствор
намоянд, балки мавқеъҳои баландтареро соҳиб гарданд. Чунин тамоюлотро гуфтан мумкин аст, ки унсури мустамликадории нав мебошад, аммо ин маънои онро надорад, ки
«неруи нарм» барои давлатҳои тозаистиқлол ва рӯ ба инкишоф камаҳамият ва нолозим
аст. Баръакс, давлатҳои тозаистиқлол барои ташаккули пояҳои давлатдории миллӣ, мустаҳкам намудани истиқлолияти давлатӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ, муттаҳид намудани
шаҳрвандон, ҳимояи манфиатҳои миллию геополитикии худ ва билохира, барои мубориза
бо таҳдиду хатарҳои навин метавонанд онро ба таври васеъ истифода кунанд. Ин консепсия, чи барои давлатҳои абарқудрат ва чи барои давлатҳои рӯ ба инкишоф, дар самти
ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва пешгирии зуҳури таҳдидҳои навин метавонад хизмат намояд.

Консепсияи «неруи нарм» ҳам дар сиёсати хориҷӣ ва ҳам дар сиёсати дохилӣ истифода мешавад, аммо таносуби истифодаи он дар таҷрибаи давлатҳои олам нобаробар аст.
Давлатҳои абарқудрат онро дар сиёсати хориҷии худ истифода менамоянд, зеро дар дохили мамлакат системаи сиёсии устувор, арзишҳои сиёсию иқтисодии коршоям ва рушди
соҳаҳои гуногуни ҷомеаро таъмин намудаанд, ки дар чунин шароит истифодаи «неруи
нарм» дар сиёсати дохилии онҳо камаҳамият гардидааст. Чунин тамоюлот маънои онро
дорад, ки онҳо низ як замон истифодаи «неруи нарм»-ро аз сиёсати дохилии худ оғоз
намуда буданд. Яъне пеш аз оне, ки давлат мехоҳад дар чашми ҷаҳониён мароқангез
бошад, аввал дар пеши назари шаҳрвандони худ бояд ҷолиби диққат ва қобили дастгирӣ
шуда тавонад. Аз ин рӯ, давлатҳои рӯ ба инкишоф бояд иқтидори асосии «неруи нарм»-ро
дар сиёсати дохилии худ баҳри мубориза бо таҳдиду хатар ва бартараф намудани мушкилот ва камбудиҳои ҷойдошта равона созанд, то ки аввал симои мароқангези давлатро дар
дохили кишвар ва сипас онро ба ҷаҳониён муаррифӣ созад.
Дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ «неруи нарм» зоҳиран барои амалӣ намудани манфиатҳои хориҷии давлат истифода мегардад. Инчунин ба воситаи он имкониятҳои рақиб маҳдуд, мавқеи он ноустувор ва симои мароқангези вай коҳиш дода мешавад.
Яъне, консепсияи «неруи нарм» ҳамчун стратегияи сиёсати хориҷии давлат на танҳо барои ҳимоя намудани манфиатҳои миллӣ, балки барои таъсири манфӣ расонидан ба манфиатҳои миллии дигарон низ истифода мешавад. Ба ибораи дигар, «неруи нарм» ханҷаре
мебошад, ки бо як тарафи теғи он тасхири дилҳо ва бо тарафи дигари теғ кӯтоҳ намудани
дасти рақибон анҷом дода мешавад.
Ҳамин тариқ, воқеиятҳои «неруи нарм» ин аст, ки онро барои амалӣ намудани
ҳадафҳои стратегии худ субъектҳои гуногуни сиёсат ба таври васеъ истифода менамоянд,
то ки ҷонибдорон, ҳаммаслакон ва ҳаводорони худро зиёд намоянд ва амалу рафторҳои
онҳо аз ҷониби пайравон дастгирӣ ёбанд. Ҳамзамон, «неруи нарм» яке аз унсурҳои
муҳимтарини пешгирӣ намудан ва мубориза бурдан бо таҳдидҳои нави замони муосир
мебошад, ки онро аслан барои коҳиш додани таъсири манфии таҳдидҳо, ба ибораи дигар
барои ноком гардонидани душманон ва рақибон истифода намудан мумкин аст. Дар чунин маврид «неруи нарм» мушти рамзие мебошад, ки ба даҳони террористон, экстремистон ва умуман, рақибону душманон зада мешавад.
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Последние годы среди ученых и исследователей идут бурные обсуждения вокруг
сущности и особенности концепции «мягкой силы», и обычно ее определяют как стратегия или средство повышения эффективности внешней политики государства. Однако если рассмотреть «мягкую силу» с учетом закономерностей формирования власти, не
только ощущается, но и определяется значимость и необходимость ее использования во
внутренней политике государства. Если во внешней политике государства «мягкая сила»
используется на основе привлекательного образа государства для привлечения других
стран, то во внутренней политике государства она используется на основе позитивного
имиджа государства и правительства для увеличения своих сторонников и приверженцев. Поэтому, если посмотреть на закономерности формирования легитимности власти, можно определить сущности и особенности «мягкой силы». Таким образом, «мягкая
сила» тесно связана господством и властью, которую попытаются реализовать на мировом уровне и в этом направлении используется ее стратегический потенциал. Ученые и
исследователи, рассматривая «мягкую силу», в большинстве случаев не учитывают закономерности формирования власти, в результате этого предлагают неверные выводы. В
целом, «мягкая сила» используется для реализации стратегических целей, защиты национальных интересов и для ограничения возможностей противников и конкурентов. Также, в некоторых случаях «мягкая сила» используется для легитимации запланированных
поведений и действий. В настоящее время каждое государство должно использовать
мягкую силу в своей внутренней и внешней политике, особенно в условиях развития информационно-коммуникационных технологий ее использование имеет важное значение. В
таких условиях государство ощущает не только «мягкую силу» других государств,
транснациональных корпораций или негосударственных организаций, но и в процессе
формирования национального государства чувствует негативное влияние «мягкой силы»
экстремистско-террористических организаций. Поэтому «мягкая сила» одновременно
является и средством реализации национальных интересов и инструментом борьбы с новыми угрозами современности.
Ключевые слова: «мягкая сила», «цветные революции», привлекательный образ,
международный имидж государства, привлечение, национальные интересы, угрозы.

REALITIES OF «SOFT POWER»: PROTECTION OF NATIONAL INTERESTS
AND THE PERSPECTIVE OF THE FIGHT AGAINST NEW THREATS
OF MODERNITY
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In the recent years, there have been heated discussions among scientists and researchers
around the essence and features of the concept of «soft power», which is usually defined as a
strategy or means of increasing the effectiveness of a state’s foreign policy. However, if we consider the «soft power» taking into account the laws of the formation of power, not only is it felt,
but the significance and necessity of its use in the domestic policy of the state is determined. If in
the foreign policy of the state «soft power» is used on the basis of an attractive image of the state
to attract other countries, then in the domestic policy of the state it is used on the basis of the
positive image of the state and government to increase its supporters and adherents. Therefore,
if you look at the laws governing the formation of the legitimacy of power, you can determine the
nature and characteristics of «soft power». Thus, the «soft power» is closely linked by domination and power, which they will try to realize at the world level and its strategic potential is used
in this direction. Scientists and researchers, considering the «soft power», in most cases do not
take into account the laws of the formation of power, as a result of this offer the wrong conclusions. In general, «soft power» is used to implement strategic goals, protect national interests
and to limit the capabilities of opponents and competitors. Also in some cases, «soft power» is
used to legitimize planned behaviors and actions. Currently, each state should use «soft power»
in its domestic and foreign policy, especially in the context of the development of information
and communication technologies, its use is important. In such conditions, the state feels not only
the «soft power» of other states, transnational corporations or non-governmental organizations,
but also in the process of forming a national state it feels the negative influence of the «soft power» of extremist-terrorist organizations. Therefore, «soft power» is at the same time means of
realizing national interests and tool to combat the new threats of our time.
Keywords: «soft power», «color revolutions», attractive image, international image of
the state, attraction, national interests, threats.
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РАМЗҲОИ СИЁСӢ ҲАМЧУН НИШОНАИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ТОМ ВА
ТАҲКИМИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛӢ
МУҲАММАД САЪДӢ АБДУРАҲМОН,
номзади илмҳои сиёсӣ, дотсенти кафедраи фаннҳои ҷамъиятии
Академияи ВКД ҶТ, подполковники милитсия.
Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Мастонгулов 3,
тел.: 992 904196960, e-mail: mahmadov.2014@mail.ru.
Муаллиф дар мақолаи мазкур рамзҳои сиёсиро ҳамчун нишонаи соҳибистиқлолӣ ва
таҳкими давлатдории миллӣ мавриди таҳлил қарор дода, паҳлуҳои мухталифи онҳоро
таҳқиқу баррасӣ намудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки дар сатҳи инфиродӣ, омӯзиши
рамзҳо ба мо имкон медиҳад, ки услуб ва моделҳои гуногуни рафтори сиёсиро муайян
намоем. Аломатҳо бошанд, ба рафтори муайян ангеза медиҳанд ва худи онҳо намунае
мебошанд, ки шахсро аз зарурати ҷустуҷӯи иттилоот ва қабули қарорҳои мустақил
наҷот медиҳад. Гузашта аз ин, омӯзиши рамзҳои сиёсӣ ба дарёфти робита байни
сатҳҳои гуногуни таҳлил кумак мерасонад, яъне алоқамандии назариявии байни макро ва
микрои рафторро ошкор мекунад. Бояд гуфт, ки аломатҳои сиёсӣ муносибатҳои шахс ва
системаи сиёсиро танзим мекунанд ва барои тафриқа, ҳамкорӣ ва дар ниҳоят барои
ҷомеа заминаи фаъол мегузоранд. Рамзҳои сиёсӣ бояд ҳамчун инъикосгари истиқлолият
ва таҳкими давлатдории миллӣ шинохта шаванд.
Калидвожаҳо: рамзҳои сиёсӣ, нишон, истиқлолият, давлатдории миллӣ, манфиати
рамзӣ, ҷомеа, тартиботи сиёсӣ,ҳаёти сиёсӣ, тақсимоти иҷтимоии нуфуз, аломатҳо ва
рамзҳо.
Рамзи сиёсӣ ин як маънои рамзии ба вуҷудории воқеияти иҷтимоию сиёсӣ мебошад.
Тавассути рамзҳои сиёсӣ тафсири воқеияти сиёсӣ, ки аз ҷониби тафаккури ҷомеа сурат
мегирад ва таҷдиди ғоявӣ, сиёсӣ ва амалии фазои сиёсӣ таъмин карда мешавад. Нишони
сиёсӣ бошад, як ҷузъи ҷудонашавандаи сиёсат ва идеологияҳои ба он монанд аст. Бидуни
рамзҳо ва аломатгузории беруна, сиёсат ҳамчун раванди иҷтимоӣ наметавонад
таъсиргузор бошад. Дар байни онҳо ҷойгоҳи марказиро рамзҳои давлатдории миллӣ
ишғол мекунанд. Рамзҳои давлатӣ – Нишон, Парчам, Суруди Миллӣ ҷузъи
ҷудонашавандаи соҳибихтиёрӣ, нишонаи истиқлолият ва пешрафти давлат мебошанд.
Бояд тазаккур дод, ки моҳияти тағйироти иҷтимоӣ метавонад ҳамчун раванди
фурӯпошии куҳна ва пайдоиши рамзҳои нав муаррифӣ шавад. Аломат на танҳо нишонаест
ба мундариҷае, ки онро рамзӣ мекунад, балки дорои як неруи бузурги тарканда мебошад,
ки дар давраи тезутунд шудани шадиди иҷтимоӣ раҳо шудааст. Дар ҳолатҳои буҳронӣ,
рамзҳои мавҷуда аввал мавриди ҳамлаи қувваҳои мухолиф ва иҷтимоие, ки ба қудрат саъй
мекунанд қарор мегирад.
Дар масири таърих мисолҳои зиёде ба назар мерасанд, ки дар он ҳама рамзҳои
иҷтимоии режими куҳна дар давраи инқилобҳои иҷтимоӣ несту нобуд карда шуда буданд.
Тасвири инқилоби рус як сарбоз буд, ки уқоби дуқанотаро бо қундоқи милтиқ дар боми
Қасри Зимистона мезад, рамзи Коммунаи Париж, бошад сарнагун кардани ҳайкали
Наполеон аз болои сутуни Вендом буд. Нобудкунии як рамз, рамзи навро ба миён меорад.
Системаҳои рамзӣ дар таърихи ҷомеа муносибатҳои ҳокимиятиеро, ки дар паси онҳо
пинҳон аст, нишон медиҳад [1, с.114 ].

Қайд кардан ба маврид аст, ки рамз чӣ қадаре, ки аз вазъияти воқеӣ дуртар гардад,
ҳамон қадар мундариҷаи он номуайян мегардад. Ҳамин тавр, рафтори омма аз рафтори
нухбагон (элита) камтар аз воқеият вобаста аст. Ғайр аз он, маънои рамзи сиёсӣ нисбат ба
гурӯҳҳои нобаробари аҳолӣ аз ҷониби гурӯҳҳои муташаккили мардум комилан ва
яктарафа қабул карда мешавад. Ин мундариҷаи пурраи сохторӣ ба сохтори воқеӣ, ки дар
он рамз истифода мешавад, бештар мувофиқат мекунад.
Замоне ки сиёсатмадорон дар бораи маънои рамзҳои сиёсӣ баҳс мекунанд, ин маънои
онро дорад, ки рамз воситаи махсусест, ки барои мутаҳид намудану ҳувият сохтан
бояд мавриди истифода қарор гирад. Аломату нишонаҳо на танҳо дар низоъҳои дохилӣ,
балки дар низоъҳои байналмилалӣ низ нақши муҳим доранд. Тадбирҳои аз ҷониби
ҳукуматҳо ба манфиати миллат ва давлатҳо андешидашудаи аксар вақт тавассути
истифодаи аломатҳои мувофиқ бо маънои муайян дастгирӣ карда мешаванд. Ҳамин тавр,
муболиға кардани нақши худи шахс (нақши миллат) сурат мегирад ва ҳамзамон, қарорҳои
руякӣ ва ғалат дар бораи миллати дигар эҷод карда мешаванд.
Ба андешаи муҳаққиқ Холсти рамзҳо дар ташаккули муносибатҳои байни миллатҳо
нақши муҳим мебозанд [6,с.25]. Дар байни гурӯҳҳои даргир ихтилофот камтар мешаванд,
ҳарчанд аломатҳои дорои мундариҷаи бад, вале таъсири баланди эҳсосотӣ истифода
мешаванд.
Ҳангоми ба хулоса омадани он ки рамзҳо ва аломатҳои сиёсӣ дар раванди низоъҳои
сиёсӣ, сафарбаркунӣ ва ҳамгироӣ нақши муҳим доранд, ин далели он аст, ки онҳо ба
муносибатҳои ҳокимият таъсир мерасонанд. Аломат ва рамзҳо дар машрӯъияткунонии
тақсимоти ҳокимият низ нақши муҳим доранд. Манбаъҳои ҳокимият ҳарчи бештар ва
дуртар бошанд, ҳамон қадар зарурати истифодаи аломатҳо зиёдтар мешавад ва
имкониятҳои истифодаи онҳо барои асоснок кардани ин ҳокимият зиёд мегардад. Чуноне
Мерриам ибрози ақида менамояд, ки нишонаҳо самаранокии ҳокимиятро тақвият
мебахшанд ва «ҳукуматдорон одатан дар атрофи худ як қатор чизҳоеро нигоҳ медоранд,
ки ба онҳо бовар кардан мумкин аст. Ягон сохтори ҳокимиятӣ танҳо ба зӯроварӣ асос
намеёфт, зеро танҳо қувва барои нигоҳ доштани обруйи ҳукумат ва фишор додани
қувваҳои мухолифон кифоя нест”[8, с.3].
Аломатҳо ва рамзҳое, ки дар ҳокимият мавҷуданд ва онро қонунӣ менамоянд, на танҳо
вазифаҳои берунии мақом (атрибут), балки ишора ва рафтори мансабдоронро нишон
медиҳанд. Ҳангоме, ки асотир ва расму оинҳо барои нигоҳ доштани ҳокимияти сиёсӣ дар
ҳама гуна система хидмат мекунанд, қонунияти амали он бо таассуроти мусбати
вазифаҳои иҷрошуда тасдиқ карда мешавад.
Ҳамин тариқ, сарварӣ мустақиман аз амалҳое вобаста аст, ки барои тарафдорон ва
пайравон як намунаи рафтор мебошанд. Тавассути ин амалҳо ҳокимият таъсис ва нигоҳ
дошта мешавад. Ин амалҳо набояд дар амалҳои баъдӣ такрор карда шаванд ва дар ҳолате,
ки роҳбар қудрати назоратро дорад, дар бораи амалҳои худ огоҳӣ дошта бошад, дар
доираи салоҳияти худ амал кунад ва дар сурате, ки мардум ба вай эътимод доранд.
Илова бар он, ки рамзҳо тақсимоти ҳокимиятро асоснок мекунанд ва амали онро қонунӣ
менамоянд, онҳо ба рафъи мушкилот, ҳангоми супоридани ҳокимият аз як роҳбар ба
тарафи дигар дучор мегарданд. Маросимҳои гузаришиқудрати барои қонунӣ кардани
қудрат роҳбарони нав таҳия шудаанд ва ҳамчун далели зистпазирӣ ва идомаи тартиботи
мавҷудаи иҷтимоӣ хизмат мекунанд. Ин маросимҳо масъулияти роҳбарро бар дӯш
мегиранд ва бовару эътимод мебахшанд, ки ӯ вазифаҳои худро дуруст иҷро мекунад.
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Омӯзиши рамзҳои сиёсӣ дар ҷомеа аз аҳамият холӣ нест, онҳо дар сатҳи систематикӣ,
дар дарки равандҳои сафарбаркунии сиёсӣ, тақсимоти фарқкунандаи нуфузи сиёсӣ ва
асосҳои қонунияти сиёсӣ кумак мерасонанд [9, с.554].
Дар сатҳи зерсистемавӣ бошад, омӯзиши рамзҳои сиёсӣ барои равшанӣ андохтан ба
динамикаи низоъҳои гурӯҳӣ ва дар дарки равандҳои ҳамгироии гурӯҳӣ кумак мекунад [4,
с.366].
Сарфи назар аз потенсиали бузурги фаҳмондадиҳӣ, ки дар омӯзиши рамзҳои сиёсӣ
мавҷуданд, ин масъала на чандон хуб фаҳмида нашудааст. Дар ин масъала консепсияҳои
гуногун тартиб дода нашудаанд, тағйирёбандагони мушаххас тавсифи тафриқавӣ
надоранд ва назарияҳои пешниҳодшуда ба рушди минбаъда ва тасдиқи таҷрибавӣ ниёз
доранд.
Маълум аст, ки равиши таҳияшуда аломатҳои сиёсиро ҳамчун як объекти муҳими дарки
инфиродӣ баррасӣ мекунад. Монандӣ ва фарқҳои байни фардҳо ва гурӯҳҳо дар ин дарк
ҳамчун манбаи потенсиали рамз барои муътақид ва бедор кардани таваҷҷуҳ ба назар
гирифта мешаванд. Ҷузъҳои зерини дарки аломатҳо фарқ мекунанд: мундариҷаи
маърифатӣ ва аҳамияти системавӣ. Онҳо бо сохтори иерархии типологияи аломатҳои
сиёсӣ тавассути як қатор гипотезаҳо, ки тамоюлҳои шинохти рамзии табақаҳои гуногуни
аҳолиро вобаста ба навъи он муайян мекунанд, алоқаманданд.
Аломатҳо аз ҳисоби таносуби одии маъно ё арзёбӣ бо ашё, ашхос, имову ишора пайдо
мешаванд. Вобаста ба ин, муҳақиқи ҷомеашинос Уайт менависад, ки «Рамзро ҳамчун
ашёе муайян кардан мумкин аст, ки арзиш ё аҳамияти он аз ҷониби истифодабарандагон
муайян карда мешавад ... Арзиш ё аҳамияти рамз ба ҳеҷ ваҷҳ бо хусусиятҳои хоси шакли
ҷисмонии худ истеҳсол ё муайян карда намешавад. Аломатҳо, ба гуфтаи Ҷон Локк, «ба
одам маънои шартӣ доранд» [10, с.25].
Мо ба он рамзҳое таваҷҷуҳ дорем, ки онҳоро метавон тасниф кард, зеро ки ҳар як
системаи сиёсӣ дар лаҳзаи муайян шумораи муайяни объектҳои аломатиро дорад. Дар асл,
ин маҷмӯи объектҳои аломатӣ унсурҳои асосии фарҳанги сиёсиро ифода мекунанд.
Гарчанде ки рамзҳо бояд иваз карда шаванд, унсурҳои марказӣ нисбатан устувор боқӣ
мемонанд ва оҳиста иваз мешаванд. Дар баробари ин, маҷмӯи аломатҳо объектҳоеро ба
вуҷуд меорад, ки асоси ақидаҳои умумӣ ва шинохти мутақобила бо ин ё он нуқтаи дигари
сиёсиро ташкил медиҳанд. Ин асоси рамзӣ барои ҷомеа аз рӯйи таҷриба муайян карда
мешавад ва аз манфиат ё қаноатмандии ба даст овардаашон вобаста аст.
Муҳаққиқ Мерелман пешниҳод менамояд, ки динамикаи қонуният дар ин замина бояд
баррасӣ карда шавад. Вай чунин нуқтаи назарро ҷонибдорӣ мекунад, ки асоси қонуният
самарабахшии тақсимоти захираҳои моддӣ мебошанд. Баланд бардоштани қаноатмандӣ аз
нишонаҳо мустаҳкам карда мешавад, ки онҳо асоси қонунӣ мешаванд ва манбаъҳои
қаноатмандиро иваз мекунанд. Ҳамин тариқ, ҳадди ақал ду асоси қонуният мавҷуд аст.
Якум, асосан рамзӣ аст, яъне вафодорӣ асосан ба эҳсосот ва эҳсосоти марбут ба рамзҳои
дурахшон асос ёфтааст. Сарчашмаи дигари қонуният ба меъёри вазифавӣ ё утилитарии
арзёбии моддӣ ва фоида асос ёфтааст.
Тафовутҳои манфиати рамзӣ ва воқеӣ дар кори Эделман оид ба таҳлили ҷараёни сиёсӣ
мавқеи муҳимро ишғол мекунанд. Эделман ба он андешаест, ки раванди сиёсӣ ба
интиқоли манфиатҳои воқеӣ ба доираи манфиатдори мардум равона карда шудааст ва
ҳамзамон, ба омма эътимоди рамзӣ медиҳад. Вай инчунин қайд мекунад, ки амалҳои
сиёсӣ, ки дорои аҳамияти бузурги рамзӣ мебошанд, ба тақсимоти захираҳои моддӣ
таъсири назаррас надоранд [5, с.7].

Аммо чунин амалҳо эътимоди мардум ва қабули шартҳоеро, ки барои нигоҳ доштани
тартиботи сиёсӣ имкон фароҳам меоранд, дастгирӣ мекунад. Ин шароитҳо ба нухбагон
(элита) дар ба даст овардани манфиатҳои моддии онҳо кумак мерасонанд ва ба тақсимоти
манфиатҳои воқеие, ки системаи сиёсӣ таъмин мекунад, таъсир мерасонанд.
Гусфилд бар он андешаест, ки дар баробари манфиатҳои моддӣ дар сиёсат, манфиатҳои
камтар аз рамзӣ вуҷуд надоранд: “Мо дар ҷомеаи инсонӣ зиндагӣ мекунем, ки имову
ишораи рамзӣ дар ташаккули ҳисси ғурур, ғазаб ва шараф нақши муҳим дорад.
Ихтилофоти иҷтимоӣ ва шиддат боиси вайрон кардани тартиботи рамзӣ ва харобшавии
дигар соҳаҳои ҳаёт мегарданд. Агар чунин аксуламалҳо «оқилона» ҳисобида нашаванд, ин
таҳлилро душвортар мекунад ва боиси сарфи назар кардани ҳодисаҳое, ки барои одамон
аҳамияти калон дорад мешаванд [7, с.183].
Аломатҳо на танҳо арзишманд мебошанд, балки метавонанд омили муҳими ба даст
овардани манфиатҳои моддӣ бошанд. Ҳукумат ҳатман дар тақсимоти иҷтимоии нуфуз,
тасдиқи аҳамият, арзиши чизе, қонунигардонии тарзи зиндагӣ ва меъёрҳои ахлоқӣ манфиатдор мебошад. Нодида гирифтани ихтилофи мундариҷаи шабеҳ, ҳатто агар онҳо мустақиман ба тақсимоти захираҳои моддӣ таъсир нарасонанд, маънои рад кардани як қисми
назарраси ҳаёти сиёсиро дорад [2 ].
Қайд кардан бамаврид аст, ки баъзе рамзҳо аз ҷиҳати эмотсионалӣ ранг карда мешаванд, дар ҳоле ки дигарон бетараф мебошанд, аммо фаҳмидан муҳим аст, ки ин фарқият
аз хусусиятҳои сифатии худи аломатҳо вобаста нест. Худи аломатҳо ягон маънои дохилиеро, ки бо шаклаш муайян карда шудааст, надоранд. Баъзеи онҳо камтар возеҳанд ва нисбат ба дигарон аксуламалҳои пурқуввати эмотсионалӣ ба миён меоранд. Аммо ин ба
маънои ё ишорае, ки онҳо доранд, аст, на аз сабаби хусусиятҳои сифатии худи рамз. Ин
равандро метавон чунин тавсиф кард: “Аъзоёни ҷомеа як объектро интихоб мекунанд,
аммо дар айни замон ҳар як шахс он хусусиятҳоеро, ки барои ӯҷолиб аст, ба назар мегирад. Ҷанбаҳои пайдошаванда таассуроти ҳамон рафтори ҷамъиятиро медиҳанд”[1].
Маълум аст, ки аломатҳоро метавон ҳамчун воситаи сиёсӣ истифода бурд. Инчунин, ин ба
он ниҳодҳое дахл дорад, ки метавонанд ба олами рамзӣ муроҷиат кунанд.
Маълум аст, ки гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар доираи ҷомеаи сиёсӣ бо истифода аз рамзҳои
сиёсӣ муошират мекунанд. Ҳато даъват кардани шахсиятҳо ё воқеаҳои таърихӣ низ рамзи
соҳибихтиёрии давлат мебошанд. Аломатҳо метавонанд қисми он чизе бошанд, ки
«хурофот» ном дорад, ки маҳсули таъсири таърих тавассути урфу одат мебошад.
Хулоса хусусиятҳи бевоситаи аломат ва рамзҳоро дарҳаёти иҷтимоию сиёсии
ҷомеа таҳқиқ намуда, хулосабардорӣ намудан мумкин аст, ки хусусияти рамз бо моҳияти
он на танҳо нишон додани чизе (хусусияти аломат), балки мансубият, инчунин, ба
шинохт ва муаррифии рамзҳо алоқаманд аст. Албатта, маълум аст, ки “рамз” чизест, ки
на бо мундариҷаи худ, балки тавассути “мавҷудият” амал мекунад, яъне санадест, ки аз
ҷониби аъзоёни ягон ҷомеа эътироф карда мешаванд. Ин хоҳ рамзи динӣ бошад ва хоҳ
рамзи дунявӣ, аз қабили нишон, варақаи мушаххас, дар ҳар сурат, маънои рамз ба
мавҷудият ва муаррифии он асос меёбад.
Бояд гуфт, ки ҳар як сиёсатмадор ба нишонаҳои давлатӣ муроҷиат мекунад, аммо худи
ӯ низ рамзист. Ин дарвоқеъ, маънои онро дорад, ки сиёсат бояд ба рамзҳо муносибати
худро дошта бошад. Ин объектҳо дар бисёр ҳолатҳо
мазмуни намояндагиҳои
дастаҷамъиро, ки рафтори ҷомеаро танзим мекунанд, ташкил медиҳанд. Вазифаи асосии
рамзро мумкин аст, ки дар мазмуни мушаххаси ашё ва ё предмет муайян намуд.
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Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҷомеашиносон мустақиман дар бораи “тамаддуни
рамзҳо” сухан мегӯянд ва охирин заминаи комил барои дарки онҳо имову ишора низ ба
ҳисоб меравад. Дарки сиёсатмадор ба хусусиятҳои бевоситаи рамзҳо як унсури бесобиқа
ва муҳим барои касб ва муваффақиятҳои ӯ мебошанд. Аз ин бармеояд, ки дар замони
муосир аҳамияти рӯзафзуни рамзҳо ҳамчун падидаи иҷтимоию сиёсӣ дар соҳаи сиёсат
афзоиш меёбад.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ КАК АТРИБУТ ПОЛНОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ И УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
МУХАММАД САЪДИ АБДУРАХМОН,
кандидат политических наук, доцент кафедры общественных дисциплин Академии МВД РТ, подполковник милиции,
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мастонгулова 3,
тел.: 992 904196960, e-mail: mahmadov.2014@mail.ru
В данной статье автор анализирует политические символы как атрибут полной
независимости и укрепления национальной государственности, а также исследует их
различные аспекты. Автор отмечает, что на индивидуальном уровне изучение символов
позволяет выявить разные стили и модели политического поведения. Символы, с другой
стороны, мотивируют определенное поведение и сами являются примерами, которые
избавляют человека от необходимости поиска информации и приниятия независимых
решений. Более того, изучение политических символов помогает найти связь между
различными уровнями анализа, то есть выявлять теоретическую связь между макро- и
микроповедением. Следует отметить, что политические символы регулируют
отношения между человеком и политической системой и обеспечивают активную основу
для дифференциации, сотрудничества и, в конечном итоге, для общества. Политические
символы должны быть признаны как отражение независимости и укрепление
национальной государственности.

Ключевые слова: политические символы, символ, независимость,
национальная государственность, символический интерес, общество, политический
порядок, политическая жизнь, социальное распределение влияния, знаки и символы.
POLITICAL SYMBOLS AS ATTRIBUTE OF FULL INDEPENDENCE AND
STRENGTHENING OF NATIONAL STATE
MUHAMMAD SADI ABDURAHMON,
candidate of political sciences, associate professor of the Department of Social Sciences of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, police lieutenant colonel,
Tajikistan, Dushanbe, st. Mastongulova 3,
tel.: 992 904196960, e-mail: mahmadov.2014@mail.ru
In this article, the author analyzes political symbols as an attribute of full independence
and the strengthening of national statehood, and also explores their various aspects. The author
notes that at the individual level, the study of symbols allows us to identify different styles and
models of political behavior. Symbols, on the other hand, motivate certain behavior and
themselves are examples that save a person from the need to search for information and make
independent decisions. Moreover, the study of political symbols helps to find a connection
between different levels of analysis, that is, to identify the theoretical relationship between macro- and microbehavior. It should be noted that political symbols regulate the relationship
between a person and the political system and provide an active basis for differentiation,
cooperation and, ultimately, for society. Political symbols should be recognized as a reflection of
independence and the strengthening of national statehood.
Keywords: political symbols, symbol, independence, national statehood, symbolic
interest, society, political order, political life, social distribution of influence, signs and symbols.
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ҶАНБАҲОИ ИЛМИЮ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИҚИ
ТЕХНОЛОГИЯҲОИ СИЁСӢ: ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛОТИ ОНҲО ДАР ИЛМ
САФАРОВ БАҲРОМ РАҲМАТУЛЛОЕВИЧ,
унвонҷўйи шуъбаи сиёсатшиносии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва
ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
734025, Тоҷикистон ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33;
Тел.: 935-23-10-00; e-mail: sbmfa@mail.ru
Технологияҳои сиёсӣ ҳамчун василаҳои муҳимми татбиқи иродаи ҳокимият ва
идоракунӣ ҷанбаҳои қавии назариявӣ дошта, тавассути коркардҳои илмӣ ва асоснок
ташаккул меёбанд. Самарабахшии онҳо низ аз бисёр ҷиҳат маҳз аз ҳамин омил вобаста
буда, бо талаботи замон ва макон онҳо метавонанд моҳияти худро такмил диҳанд.
Вобаста ба ин назарияҳои мавҷудаи илмӣ тамоми ин хусусиятҳоро дар бар гирифта,
баҳри маънидодкунӣ ва асосноккунии моҳияти онҳо нақши калон доранд.
Калидвожаҳо: технологияҳои сиёсӣ, технологияҳои идоракунӣ, таъсиррасонӣ,
инжинерияи иҷтимоӣ, иштироки сиёсӣ, рафтори сиёсӣ, раванди сиёсӣ, нуфуз, мақом,
ташаккули технология, рушди ҷомеа.
Дар раванди омўзиши масъалаҳои сиёсат ва идоракунӣ, ки асоси танзими ҳаёти
ҷамъиятиро ташкил медиҳанд, масъалаи технологияи сиёсӣ аҳамияти калидӣ дорад.
Маълум аст, ки ҳар як раванд, хоҳ идоракунӣ бошад, хоҳ итоат бе истифодаи усулҳои
муайяни таъсиррасонӣ, роҳнамоӣ, боваркунонӣ, эътимодбахшӣ ва зуроварӣ наметавонад
амалӣ гардад. Бо ин маънӣ илми сиёсӣ низ собит намудааст, ки механизмҳое, ки дар
раванди ташаккули муносибатҳои ҷамъиятӣ истифода бурда мешаванд, хусусияти
маҷмуъӣ дошта, дар баъзе ҳолатҳо бо робитаҳои мазмунӣ ва дар дигар ҳолатҳо бо
робитаҳои сохторӣ ва амалӣ ба ҳамдигар алоқаманд мешаванд. Аз ин нуқтаи назар,
усулҳои таъсиррасонӣ ва танзимнамоӣ бо мақсади амалӣ намудани иродаи ҳокимият
истифода бурда шуда, дар шакли умум ва ба ҳам алоқаманд технологияҳои сиёсиро
ташкил медиҳанд, ки муҳаррик ва ҷузъи асосӣ дар тамоми равандҳои сиёсӣ ва амалӣ
намудани ҳокимияти сиёсӣ маҳсуб меёбанд.
То ба имрўз дар илми сиёсӣ мафҳуми «технологияи сиёсӣ» бо маъниҳои гуногун
тафсир шудааст. Ин гуногунмазмунӣ аз табиати мушкили иҷтимоию сиёсӣ ва сохторию
функсионалии он бармеояд. Чуноне ки муҳаққиқ А.Соловев қайд мекунад: «Равандҳои
воқеии сиёсӣ дар дилхоҳ ҷомеаи дорои сохтори мураккаб ва давлат шаклҳои гуногун доранд. Аз як тараф ба онҳо ҳамчун ба инъикоси махсуси соҳаи ҷамъиятӣ, ки дорои
сарҳадҳои иҷтимоӣ, робитаҳои дохилию берунӣ, теъдоди муайяни иштирокчиён, ҷиҳатҳои
фарқкунанда ва ғайраҳо мебошанд, назар кардан мумкин аст. Аз ҷониби дигар бошад, робитаҳои ҳокимиятро ҳамчун маҷмуи масъалаҳои мушаххас, ки ҳалли худро аз тарафи
давлат ва дигар субъектҳои сиёсӣ талаб менамоянд, фаҳмидан мумкин аст, ки аз ҷониби
онҳо бо истифодаи усул ва воситаҳои муайян амалӣ карда мешаванд» [3].
Маҳз «усул ва воситаҳои муайян» дар тавсифи муайяннамудаи А. Соловев ҷузъҳои
муҳимме баромад мекунанд, ки тавассути онҳо муносибатҳои ҳокимият ва дигар робитаи
байниҳамдигарии сулбъектони сиёсат амалӣ карда мешавад. Аз нигоҳи технологӣ маҳз

истифодаи дурусти «усул ва воситаҳои» номбаршуда метавонанд самаранокии амали
иҷрошавандаро таъмин намоянд.
Хусусияти хоси истифодаи ин усул ва воситаҳо дар он аст, ки тавассути онҳо
ҳадафҳои муайяни сиёсӣ ба даст оварда мешаванд. Дар робита ба ин фазои амалишавии
ҳадафҳо ҳудуди муайяни худро дорад ва тақозо мекунад то ҳама роҳу восита ва усулҳо
маҳз дар ҳамин доира амалӣ карда шаванд. Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки
«сатҳи дигари вобастагиҳо» ин худ натиҷаи технологияи муайяне мебошад, ки робитаҳои
иҷтимоиро аз як дараҷа ба дараҷаи дигар, ба сатҳи нисбатан пешрафта ва мукаммалтар
боло мебардорад. Дар натиҷа муносибатҳои иҷтимоӣ шакли ба худ хосро соҳиб гашта, дар
доираи муайяни фазо ва вақт фаъолият мекунад. Қайд намудан зарур аст, ки технологияҳои сиёсӣ барои ҳама гуруҳҳо ва ҳама мавридҳо ягона нестанд. Сохтори онҳо бозгӯйи
он аст, ки маҳдудиятҳои замонӣ ва ҳудудӣ мавҷуданд, ки самаранокии истифодаи усул ва
воситаҳоро дар раванди амалӣ намудани муносибатҳои ҳокимият муайян мекунанд.
Соҳаи татбиқи технологияҳои сиёсӣ сиёсати расмӣ, ё худ сиёсате ба шумор меравад, ки тавассути он дар мафкураи ҷомеа нақши мусбати идеологияи муайяни сиёсӣ, ғоя
ва мақсадҳои сиёсӣ, сиёсатмадор ҷойгир карда шуда, ҳадафи онҳо таъмини ҷонибдории
оммавии шаҳрвандон аз ин ғояҳо ва ё сиёсатмадорон мебошад [1].
Лозим ба ёдоварист, ки омўзиши технологияҳои сиёсӣ ҷанбаҳои гуногун дорад, аз
қабили ҷанбаҳои сохторӣ, аҳлоқӣ, технологӣ ва назариявӣ. Ҳар як ҷанбаи он хусусияти
хоси худро доро буда, дар маҷмӯъ,технологияи сиёсии истифодашавандаро мукаммал мегардонад. Паҳлуи дигари масъала дар он аст, ки ин ҷанбаҳо дар мавридҳои муайян ва
вақту замони мувофиқ ҳар кадом мақоми махсуси худро соҳиб мебошад. Аз ҷумла,
омўзиши раванди татбиқи ҳокимият собит месозад, ки бо дарназардошти муракаб будани
сохтори ҳокимият ҳамчун ниҳоди иҷтимоию сиёсӣ, ба инобат гирифтани тамоми ҷанбаҳо
зарур мебошад. Раванди қабули қарор тақозо менамояд, ки қарорҳо дар заминаи донишҳои қавӣ ва таҷрибаи мавҷуда бо дарназардошти ҷанбаҳои ахлоқӣ қарорҳои дурусти
сиёсӣ қабул карда шаванд.
Технологияҳои сиёсӣ аз диди сохторӣ маҷмӯъи мураккаб ва ҳам алоқаманди васила
ва усулҳое мебошанд, ки дар доираи ҳадафҳои муайян танзим гашта, ба онҳо мунтазамӣ,
силсиланокӣ, баҳампайвастагӣ, азҳамвобастагӣ ва мақсаднокӣ хос мебошад. Тавассути ба
инобат гирифтани хусусиятҳои номбаршуда технологияи сиёсӣ ягонагии сохториро соҳиб
гашта, метавонад ҳамчун механизми самарабахш дар раванди сиёсӣ татбиқ карда шавад.
Масалан, вобаста ба ин масъала Е.Малкин ва Е.Сучков қайд мекунанд, ки «усулан технологияҳои сиёсӣ бо он сабаб мавҷуданд ва фаъолият менамоянд, ки ҳокимияти сиёсӣ вуҷуд
дорад. Маъракаҳои интихоботӣ соҳаи асосии истифодаи технологияҳои сиёсӣ маҳсуб меёбанд. Интихобот ин нуқтаи олии ҳокимияти сиёсӣ мебошад, ки дар он рақобатҳо ба авҷи
олии худ мерасанд. Барои василаҳои технологияҳои сиёсӣ ин лаҳзаи ҳақиқат аст, вақте, ки
ҳар яки онҳо санҷиши охирини коршоямӣ ва самаранокиро дар бархўрд бо дигар технологияҳо мегузаранд» [1]. Аз ин нуқтаи назар коркардҳои технологии дар ин самт истифодашаванда водор месозанд, то хусусияти ҳар як давра ба инобат гирифта шавад. Масъалаи
дигар ин ташкили раванди таъсиррасонӣ ва ё таъсирнокии чорабиниҳои амалишаванда ба
ҳисоб меравад, ки ба рафтор ва иродаи интихобкунандагон бояд таъсири амиқ расонад.
Дар робита ба ин, ба инобат гирифтани пайдарҳамии истифодаи амалҳо ва усулҳои
татбиқшаванда низ зарур мебошад.

63

Лозим медонем, ки дар бобати коркарди технологияҳои истифодашаванда,
инчунин, омили инсонӣ, бахусус, рафтори сиёсӣ ва иштироки сиёсӣ, ҳамчун маҷмӯи вокунишҳои субъекти сиёсӣ, баъзе андешаҳоро мавриди таҳлили илмӣ қарор диҳем.
Дар доираҳои илмӣ маънидодкуниҳои гуногуни рафтори сиёсӣ мавҷуданд, ки ҳар
кадом дар доираи назария ва консепсияҳои муайян рафтори сиёсиро маънидод намуда,
моҳият ва мазмуни онро бо дарназардошти хусусиятҳои хосаш таҳлил намудаанд. Дар
сиёсат гурӯҳҳои калони одамон фаъолият доранд, ки онҳо нафақат дорои манфиатҳои
умумӣ, усулҳои ягонаи фаъолият ва мақсадҳо, балки мавқеъҳои мухталиф низ мебошанд,
ки дар марҳалаҳои муайяни равандҳои сиёсӣ якдигарро инкор мекунанд, ё ба мавқеи ҳамдигар мухолифат мекунанд. Дар чунин ҳолатҳо буҳрони равандҳои сиёсӣ ба вуҷуд омада,
дар ҷомеа боварӣ ба якдигар, ҳавасмандӣ ба ҳамкорӣ ба миён омада, дар заминаи тарсу
ҳарос ва шубҳа фаъолиятҳои сиёсӣ ё қатъ карда мешаванд ё муваққатан боз дошта мешаванд.
Дар муайян намудани шакли рафтор меъёрҳо аҳаммияти муҳим доранд, ки дар доираи онҳо рафтори субъекти сиёсат бояд шакл гирад.
Меъёрҳо муқаррар мекунанд, ки субъект бояд дар кадом доира фаъолият намояд, кадом қоидаҳоро риоя намояд ва аз кадомаш худдорӣ намояд.
Мафҳуми «рафтори сиёсӣ» дар ҳар ҷойе, ки муносибатҳои сиёсӣ рушд меёбанд,
ифодагари сатҳи иштироки мардум дар он мебошад, ки тавассути он муносибати байниҳамдигарии ниҳодҳои сиёсӣ, ташкилотҳо ва ҳаракатҳои ҷамъиятию сиёсӣ муайян карда
мешавад.
Дар баробари ин, иштироки васеи омма аз иштироки издиҳом хусусиятҳои фарқкунандаи худро низ доро мебошад. На танҳо ҷиҳатҳои манфӣ, ки ба фаъолияти сиёсии издиҳом хос аст, балки ҷанбаҳои мусбати иштироки васеи оммаро низ ба инобат гирифтан
зарур аст, ки тавассути онҳо таъмини мардумсолорӣ ва усулҳои демократӣ дар ҷомеа
таъмин карда мешаванд.
Олими амрикоӣ У.Милбрайт иштироки сиёсиро на шакли легалӣ ва танзимшаванда
ва ғайриқонунӣ ва танзимнашаванда, ки аз ҷониби як қисми ҷомеа бо сабабҳои ахлоқӣ,
динӣ ва ғайра инкор мекунанд, тақсим менамояд. Ба шакли якум иштирок дар
овоздиҳиро шомил намуда, ширкат дар фаъолияти ҳизбӣ, дар ҳаёти сиёсии ҷомеа
вар обита бо шахсони расмиро хос медонад.
Ба шакли дуюмаш бошад, ширкат дар митингу эътирозҳо, ошубҳо ба
муқобили рафтори ғайриқонунии ҳокимият, итоат накардан ба қонунҳои
ноадолатона ва қарорҳои сиёсӣ дохил мешавад [5]. Ширкати ғайриқонунӣ дар
шаклҳои ғайризўроварона ва зўроварона ошкор мешаванд. Аз ин нуқтаи назар
рафтор ва иштироки сиёсиро метавон ҳамчунин, аз руйи сатҳи фаъолӣ ва
ғайрифаъол низ тасниф намуд. Иштироки фаъолонаи субъект дар равандҳои сиёсӣ
метавонад
дар
шакли
фаъолияти
лоббистӣ,
ширкат
дар
маъракаи
пешазинтихоботӣ, фаъолият дар мақомоти интихоботӣ, инчунин, дар ҳамоишҳои
сиёсӣ на намоишҳои эътирозӣ аён гардад. Иштироки ға йрифаъол бошад,
ифодагари мавқеи сусти шаҳрвандии субъекти сиёсат буда, он дар шакли иштирок
дар рузи овоздиҳи, итоати бечунучаро ба ҳама амалҳои ҳокимият ва ғайраҳо
инъикос меёбад. Дар баробари ин таснифот шакли номақбули иштироки сиёсӣ низ
маълум аст, ки ба он чунин шаклҳои фаъолият, аз қабили истифодаи зўроварӣ,
технологияҳои ифлос, сарфи назар кардани қонун ва ба фасод кашидани
мансабдорон дохил мешавад.

Ба масъалаҳои шаклҳо ва таснифоти иштироки сиёсӣ дахл намуда,
пажӯҳишгар М.У.Хидирзода қайд мекунад, ки иштироки фаъоли шаҳрвандон
ҷанбаҳои гуногун дорад. Аз ҷумла;
– якум, бо шарофати иштироки фаъол фард баҳри худифодаи эҷодӣ,
амалинамоии қобилиятҳои худ, ки метавонанд баҳри ҳалли масъалаҳои
зиёди ҷомеа муфид бошанд, имконият пайдо мекунад;
– дуюм, маҳз раванди ширкати фаъол дар ҳаёти сиёсӣ дар фардҳо
шуурнокӣ ва фарҳанги баланди сиёсиро ташаккул дода, ҷомеа, ки дорои аъзои
бомаърифат аст, асос ва такягоҳи боэътимод дорад;
– сеюм, маҳз дар раванди иштироки фаъоли фард дар ҳаёти сиёсии ҷомеа
робитаи байни ниҳодҳои сиёсӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мустаҳкам мешавад;
– чорум, иштироки фаъолонаи фард дар ҳаёти сиёсии ҷомеа шарти муҳимми
фаъолияти режими демократӣ баромад мекунад [4].
Таҳлилҳои пешниҳоднамуда вобаста ба табиат ва хусусияти иштироки шахс
дар равандҳои сиёсӣ худ нишонаи он аст, ки маҳз татбиқи технологияҳои муайян
ин равандро метезонад, суръат мебахшад ё баръакс, баҳри татбиқи самараноки он
монеа бунёд мекунад.
Усулҳои таъсиррасонии фардӣ дар намуди «Хона ба хона», «Аз дар ба дар»,
«Ҳамсол ба ҳамсол», ки дар маъракаҳои интихоботии солҳои охир аз ҷониби
технологҳои сиёсӣ васеъ истифода мешавад, собит месозад, ки дар баробари
чорабиниҳои оммавӣ таъсиррасониҳои фардӣ низ аҳамияти калон доранд. Дар
баробари ин технологҳои сиёсӣ усули таъсиррасонии ҳадафн оки «нуқтавӣ»-ро низ
истифода бурда истодаанд, ки дар рафти татбиқи онҳо технологияи таъсиррасонӣ
ба шахсиятҳои алоҳидаи бонуфузи ҷамоаҳо амалӣ карда мешавад. Тавассути
дарёфти нафарони бонуфуз корбарии фардӣ самаранок ва ҳадафнок амалӣ карда,
интихобкунандагони боэътимод ташаккул дода мешавад. Ин технология
хусусияти хосси худро дошта, то давраи муайян метавонад захираи номзадҳо ва
қувваҳои сиёсиро пушида нигоҳ дорад. Чунин назарфиребӣ имкон медиҳад, ки тарафи муқобил қудрати аслии ҷониби дигарро то ба охи р ошкор насозад. Дар
натиҷа, нобаробарии мавҷуда пушида монда, имконияти ғолибияти номзади аз ин
технология самаранок истифода бурда зиёдтар мегардад.
Масъалаи дигар ин истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар раванди баргузории маъракаҳои интихоботӣ, аз ҷумла тарғиботу ташвиқот мебошад. Дар ин раванд як қатор масъалаҳои муҳимми давраи интихобот ҳаллу фасли худро меёбанд.
Ба ақидаи муҳаққиқон Е.Малкин ва Е.Сучков: «Дар ин раванд ташаккул ва
дастгирии имиҷи номзад, таҳияи услуби идоравии маърака ва маводи асоси и
тарғиботӣ, таҳия, пахш ва ҷойгиркунии бевоситаи рекламаи сиёсӣ дар воситаҳои
ахбори омма, таҳия ва омода намудани рекламаи бавосита, таҳия ва чопи рекламаи беруна ва маводи дигари паҳншавандаи рекламавӣ, коркарди таъҷилии
мавқеъҳо, изҳорот, муроҷиатнома ва суханрониҳои номзадҳо, ташкили фаъолияти
хадамоти матбуотӣ, ташкили кори гурўҳҳои таъминоти иттилоотии номзад,
таъсиси махзани суратҳо ва иттилооти видеоӣ дар бораи номзад, тарғибот тавассути интернет ва таҳияи барномаи пешазинтихоботии номзад амалӣ карда мешаванд» [1]. Амалҳои зикршуда тавассути механизмҳои иттилоотӣ самаранок амалӣ
гашта, муваффақияти номзад ва ё қувваи сиёсиро таъмин намуда метавонанд.
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Таҳлили пешниҳоднамуда вобаста ба истифодаи технологияҳои гуногун дар
раванди баргузории маъракаи интихоботӣ, ки он ҳамчун технологияи ташаккули
ҳокимият маънидод карда мешавад, имконият медиҳад, то хулоса намоем, ки:
– технологияи ташаккули ҳокимияти сиёсӣ дар раванди татбиқи сиёсати
расмӣ ҳамчун механизми ташаккулдиҳандаи муносибатҳои нави иҷтимоию сиё сӣ
маънидод мегардад, ки дар доираи он муносибатҳои ҳокимият – итоат ва идоракунӣ, ташаккул ёфта, низоми сиёсӣ хусусият ва моҳияти худро дар шакли нав муайян мекунад;
– интихобот ҳамчун раванди сиёсӣ моҳияти низомсоз дошта, онро бидуни
татбиқи маҷмуи усул ва воситаҳои дақиқи техникию технологӣ ва инсонӣ амалӣ
намудан ғайриимкон аст. Дар назар бояд гирифт, ки дар ҳама маъракаҳои интихоботӣ яке аз захираҳои асосӣ инсон мебошад, ки тавассути иштироки фаъоли худ
метавонад ҳамчун нишондиҳандаи робитаи ҳокимият в а ҷомеа баромад намуда,
вижагиҳои режими мавчудаи сиёсиро дар давлат муайян намояд;
– рушди технологияҳои навини иттилоотӣ раванди маъракаи пешазинтихоботиро бо усул ва василаҳои ҷадид таъмин намуда, корбариро дар ин самт осонтар ва ҳам мушкилтар гардонида истодааст. Моҳияти масъала дар он аст, ки василаҳои технологии таъсиррасонӣ ҷанбаи сохтории технологияҳоро ғанӣ гардонида,
ҳамзамон, рушди устувори ҷанбаи маърифатиро тақозо намуда истодааст. Дар
натиҷа номзад, қудрати сиёсӣ ва ҳамаи онҳое, ки дар тими но мзад фаъолият менамоянд маҷбуранд дар самти боло бурдани малакаҳои таъсиррасонӣ ва идоракунии раванди интихобот доираи донишҳои худро такмил диҳанд.
Ҷиҳати таҳлили васеи масъалаи мавриди омўзиш муайян намудани шаклҳои
дигари технологияҳои сиёсӣ, аз қабили технологияи таҳлил ва машварати сиёсӣ,
технологияи идоракунӣ ва ҳалли низоъҳо дар баробари технологияи ташаккули
ҳокимият, технологияи интихоботӣ ва технологияи қабули қарор зарур мебошанд.
Технологияи таҳлил ва машварати сиёсӣ яке аз ҷузъҳои таркибӣ дар а малинамоии ҳокимияти сиёсӣ маҳсуб ёфта, тавассути он ҳам марҳилаҳои гузаштаи
имрўза ва ояндабинии минбаъда таҳлилу пешбинӣ карда мешавад. Таҳлили сиёсӣ
раванди мураккаб буда, баҳри амалӣ намудани он, пеш аз ҳама, муайян намудани
масъала зарур аст. Масъалае, ки мавриди таҳлил қарор дода мешавад, бояд аз доираи дигар масъалаҳои ба он монанд ба пуррагӣ ҷудо карда шавад. Сипас дар раванди омўзиши минбаъда сохтори он муайян карда шуда, дар заминаи истифодаи
усули таҳлили паҳлуҳои гуногуни дохилӣ ва робитаҳои бер унаҳои он муайян карда мешаванд. Ба ақидаи пажӯҳишгар А.Соловёв: «Мушкилоти махсус аксар вақт
дар робита ба он ба амал меоянд, ки таҳлили амалии дар доираи вақти муайян
иҷрошаванда маҳдудиятҳои шадиди замониро эҳсос мекунад, ки он ба интихоби
технологияҳои оптималии ҳалли мушкилот монеа эҷод менамояд. Масалан, коршиносон маҷбур мешаванд, ки дар вазъияти фавқулода ва пешг ӯйинашаванда
қарор қабул намоянд, ба таври таъҷилӣ вокунишҳои заруриро ба таҳдидҳои рақиб
коркард намоянд.Аз ин рў, суръати азхуднамоии таҳ лилии масъала омили муҳим
дар роҳи ҳалли он мегардад» [3].
Раванди таҳлили сиёсии масъала, шаклгиронӣ, интихоби методи таҳқиқот ва
хулосабарориро пешбинӣ менамояд. Барои таҳлили сиёсӣ ҷамъоварӣ ва мунтазам навгардонии иттилооти бадастомада аҳамияти усулӣ дорад. Барои таҳияи тавсияи касбӣ, интихоби технологияҳои мувофиқи ҳалли масъала иттилоот бояд ба талаботи зерин

ҷавобгўй бошад: зарурат, яъне иттилооти пешниҳодшаванда ба масъалаи таҳлилшаванда
мувофиқ бошад, басандагӣ барои таъмини самаранокии раванди таҳлил, эътимоднокӣ,
яъне он бояд дуруст ва эътимоднок бошад ва саривақтӣ, дар вақти зарурӣ дар ҷойи зарурӣ
истифода карда шавад[3].
Вобаста ба ин, қайд намудан зарур аст, ки технологияи таҳлили сиёсӣ дар заминаи
мавҷудияти маълумоти зарурӣ ва истифодаи усулҳои муайян амалӣ гашта, самаранокии
он баҳри густариши равандҳои сиёсӣ, ташкили дурусти фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ ва
ҳокимияти сиёсӣ метавонад самарабахш бошад. Дж.Мангейм ва Р.Рич қайд менамояд, ки
«ташаккул ва консептуализатсияи масъала истифодаи методҳои таҳлили интихобӣ, контент-таҳлил, мусоҳиба, тестикунонӣ, таҷрибавӣ, ки имкон медиҳанд, заминаи иттилоотии
таҳлили сиёсӣ васеъ карда шавад, имконпазир мешуморад. Ҳамзамон бо ин, усул ва воситаҳои тавсифӣ, сифатӣ, таърихӣ, меъёрӣ, сохторию функсионалӣ, системавӣ ва ниҳодиро
низ истифода бурдан мумкин аст» [2]. Гуногунии усул ва воситаҳои истифодашаванда дар
раванди таҳлили сиёсӣ имконият медиҳанд, ки омўзиши масъала ҳамаҷониба ба роҳ монда
шавад. Ин амал роҳро барои машваратҳои сиёсӣ мекушояд.
Машваратҳои сиёсӣ механизмҳое мебошанд, ки ташаккул ва рушди онҳоро хусусиятҳои марҳалаҳои муайяни рушди ҷомеаҳо пеш гузошт. Қабули қарорҳои сиёсӣ дар асоси
яккасардорӣ ва бе машварат бо тими худ дар бисёр мавридҳои ҳассоси сиёсӣ боиси бесамарии онҳо гашта, идоракунии равандҳои сиёсиро мушкил гардонид. Дар мисоли
маъракаҳои интихоботӣ ҳатто метавон таҷриба намуд, ки машваратҳои дохилиҳизбӣ яке
аз рукнҳои муҳимми муборизаҳои сиёсӣ гаштааст.
Имрўзҳо ҳам дар таҷрибаи сиёсӣ ошкор намудан мумкин аст, ки машваратҳои
сиёсӣ, истифода аз машварату тависияҳои иқтисоддонҳо, сиёсатшиносон, ҳуқуқшиносон,
психологҳо ва ҷомеашиносон рукни таркибии равандҳои сиёсӣ маҳсуб меёбад. Ба ақидаи
мо, аз диди назариявӣ машварати сиёсӣ ҳамчун технологияи омода намудани субъекти
сиёсат барои ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳ аз ташкили маъракаи сиёсӣ ба шумор
меравад. Машваратҳои сиёсӣ ҳам дар сиёсати дохилӣ ва ҳам дар раванди татбиқи сиёсати
хориҷӣ васеъ истифода бурда мешаванд.
Аз диди таъминоти технологӣ ва системанокии худ машваратҳои сиёсӣ марҳилаи
омодагӣ, таҳияи тавсияҳо ва татбиқи онҳоро дарбар гирифта, имконият медиҳанд то
субъекти сиёсат тавонад ба тамоми саволҳои худ вобаста ба ташкили самараноки раванди
минбаъда посух пайдо намояд.
Таҷрибаи сиёсӣ собит намудааст, ки раванди рушди сиёсӣ ва татбиқи
муносибатҳои ҳокимият, албатта, бо ҳолатҳои гуногуни буҳронӣ мувоҷеҳ
мешаванд. Мо дар чунин ақидаем, ки дар марҳилаҳои зикргардида истифодаи
технологияҳои идоракунӣ ва ҳалли низоъ зарур мебошанд, ки тавассути онҳо
сатҳи осебрасонӣ ва зарарнокии он пасттар карда шуда, имконияти идоракунӣ
баҳри ба самти зарурӣ равона кардани онҳо замина фароҳам меоварад. Зикр
кардан ба маврид аст, ки масъалаи низоъ ва роҳҳои ҳалли он технологияҳои
махсусро талаб мекунанд.
Идоракунии низоъ технологияи махсуси худро дошта, дар заминаи он зиддиятҳои мавҷуда ҳал карда мешаванд. Аз ин рў, таҳлили технологияи мазкур бодарназардошти ҷанбаҳои назариявию амалӣ дар зербобҳои минбаъдаи рисола
оварда мешавад.
Ҳамин тариқ, метавон хулоса намуд, ки дар раванди таҳлили масъалаи технологияҳои сиёсӣ вобаста ба рушди имкониятҳои техники иттилоотӣ таҳавуллоти
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ҷиддӣ ба амал омадааст. Пайдо шудани мафҳуми «инжинерияи иҷтимоӣ» бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки дар замони ҷаҳонишавӣ истифодаи технологияҳои
сиёсӣ низ мазмун ва шаклҳои нав касб намуда истодааст.
Мафҳуми «инженерияи иҷтимоӣ» мафҳуми сотсиологӣ буда, маҷмуи усулҳои
илмҳои иҷтимоии амалиро дарбар мегирад, ки ба тағйири мақсадноки сохторҳои
ташкилӣ, ки рафтори одамонро муайян намуда, онро назорат мекунанд, равона
карда шудаанд. Дар соҳаи амнияти иттилоотӣ мафҳуми мазкур дар оғози асри
ХХ1 аз ҷониби ҷинояткори компютерӣ, ҳоло бошад , мушовир доир ба амният
К.Митник истифода шудааст.Ӯ қайд намуда буд, ки аз ҳама ҷойи сусти дилхоҳ
низоми амниятӣ ин омили инсонӣ мебошанд [6]. Аз ин рў, ба ақидаи мо, дар ҳама
ҳолат ва новобаста ба рушди имкониятҳои техникию иттилоотӣ нуқтаи осебпазир
инсон боқӣ мемонад ва тамоми технологияҳое, ки дар самтҳои гуногун истифода
бурда мешаванд, маҳз тавассути истифодаи омили инсонӣ метавонанд ба ҳадаф
расанд.
Дар баъзе маъниҳо инженерияи иҷтимоӣ ҳамчун технологияҳои ифлос истифода мешаванд, вале амалияи имрўзаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ собит
месозад, ки новобаста ба ҷанбаҳои манфии ин амал, аз он ҷумла пинҳонӣ ва бо
роҳи фиреб ба даст овардани маълумоти шахсӣ ва идоравӣ, истифодаи фишори
психологӣ ва ғайра ин усул дар таҷрибаи васеи амалӣ намудани қабули қарорҳо,
таъсиррасонӣ ба раванди фаъолияти сиёсии шахс ва корхона истифода шуда истодааст. Ин ҳама бори дигар собит месозад, ки таҳавуллоти техн ологияҳои сиёсӣ
дар аксар маврид тамоми сарҳадҳои ахлоқиро убур карда, дар ҳар лаҳза худро ҳақ
бароварда метавонад. Аз ин нуқтаи назар, таъмини технологии равандҳои сиёсӣ
хусусиятҳои хос касб намуда, субъекти манфиатдори сиёсӣ метавонад аз технологияҳои гуногун дар шакли омехта истифода барад.
Ҳамин тариқ, таҳлили масъалаи ҷанбаҳои илмию назариявии технологияҳои
сиёсӣ: ташаккул ва таҳаввулоти онҳо дар илм муайян намуд, ки:
– технологияҳои сиёсӣ ҳамчун рукни муҳимми равандҳои сиёсӣ дар ташаккули хусусияти онҳо нақши калон дошта, ҳамчун механизмҳои фаъолгардонӣ ва суръатбахшии
зуҳуроту ҳодисот ҷиҳати ба ҳадаф расидани субъектҳои сиёсат нақши муҳим доранд;
– технологияҳои сиёсӣ хусусиятҳои фазо ва вақтро ба инобат гирифта, дар ҳудудҳои
муайяни замонӣ амалӣ карда мешаванд. Самаранокии технологияҳои сиёсӣ аз омилҳои
гуногун, пеш аз ҳама, омилҳои инсонӣ, вобастагии ҷиддӣ дошта, таъсиррасониҳо дар доираи дигар технологияҳо ҳам ба инсон нигаронида мешаванд;
– технологияҳои сиёсӣ ҳамчун мафҳуми васеъ истифодашаванда дар сиёсат технологияи амалигардонии ҳокимият, қабули қарор, таҳлил ва машварати сиёсӣ, идоракунӣ ва
ҳалли низоъ, инчунин, ҷанбаҳои муҳимми дигари фаъолияти ҳокимияти сиёсиро дар бар
гирифта, баҳри самаранок татбиқ гардидани онҳо ногузир мебошад;
– рушди технологияҳои иттилоотӣ ва мавқеъ пайдо намудани онҳо дар шаклгирии
равандҳои сиёсӣ таҳавуллоти ҷиддии сохторӣ ва мазмуниро дар технологияҳои сиёсӣ ба
вуҷуд овард. Аз ҷумла, истифодаи усулҳои назарфиребии сиёсӣ ва инженерияи иҷтимоӣ
бозгӯйи он ҳақиқате мебошанд, ки дар доираи онҳо усулҳои ғайриахлоқӣ низ дар раванди
татбиқи васила ва усулҳо мавқеъ пайдо намуда истодаанд.
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ:
ИХ ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ В НАУКЕ
САФАРОВ БАХРОМ РАХМАТУЛЛОЕВИЧ,
соискатель отдела политологии Института философии, политологии и права имени
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Политические технологии как важные средства реализации власти и управления
имеют прочные теоретические основы, образованные путем разработки и обоснования
теоретических основ. Их эффективность во многом зависит от указанного фактора.
Политические технологии могут совершенствовать свою сущность исходя из временных
и пространственных особенностей. В связи с этим, существующие теоретические концепции имеют важное значение при учете данных особенностей.
Ключевые слова: политические технологии, технологии управления, оказание влияние, социальная инжинерия, политическое участие, политическое поведение, авторитет, статус, формирование технологий, развитие общества
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Дар мақолаи мазкур заруриат ва мубрамияти ташаккули сиёсати кадрӣ бо
дарназардошти воқеиятҳои замони муосир мавриби омӯзиш қарор дода шудааст.
Муаллиф дар заминаи таҳлили равандҳои сиёсӣ зарурати ба талаботи давру
замон мутобиқ намудани омода намудани кадрҳоро асоснок намудааст. Инчунин,
дар мақола ба сиёсати давлатии ҷавонон таваҷҷуҳ зоҳир гардида, самаранокии
сиёсати кадрии давлат аз сиёсати ҷавонон вобаста дониста шудааст. Дар
мақола алоқамандии сиёсати кадрӣ ва сиёсати ҷавонон нишон дода шуда, дар ин
замина баланд бардоштани самаранокии идоракунии захираҳои инсонӣ асоснок
карда шудааст.
Калидвожаҳо: сиёсати кадрӣ, сиёсати ҷавонон, захираҳои инсонӣ, кадрҳои
баландихтисос, хизмати давлатӣ, идоракунии давлатӣ, омода намудани кадрҳо.
Захираҳои инсонӣ яке аз омилҳое мебошанд, ки дар баробари дигар арзишҳо
дар таъмини рушду инкишофи ҳар кишвар нақши муҳим мебозанд. Дар кишваре,
ки шумораи аҳолӣ мунтазам афзоиш меёбад ва аксари аҳолиро насли ҷавон ташкил
медиҳад, муайян намудани сиёсати давлатии ҷавонон аз нуқтаи назари сиёсӣ ва
иҷтимоӣ аҳамияти калон дорад. Дар ин маврид ҷавонон ҳамчун сарчашмаи асосии
захираҳои инсонӣ бояд дар маркази диққати давлату ҳукумат қарор дода шаванд.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ
ин нуктаро дар Паёми соли 2017 таъкид намуда, иброз доштанд, ки: «а ксарияти
аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд, ки онҳо давомдиҳандаи кору фаъолияти
насли калонсол, неруи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса, ояндаи
миллат ва давлат мебошанд» [6].Ин ва дигар масъалаҳои марбут ба ҷавонон имкон

медиҳад, ки сиёсати давлатии ҷавонон яке аз самтҳои муҳимтарини рушди ҷомеа
дониста шуда, паҳлуҳои гуногуни он дар ҳошияи сиёсати кадрии давлат мавриди
баррасӣ қарор дода шавад. Инчунин, муайян намудани боҳамалоқамандӣ ва
вобастагии байниҳамдигарии сиёсати кадрӣбо сиёсати ҷавонон хеле муҳим
мебошад, зеро таҳлилҳо нишон медиҳад, ки сиёсати ҷавонон унсури муҳимтарини
ҳалли масъалаҳои кадрӣ ва воситаи аз байн бурдани буҳронҳои кадрӣ дониста
мешавад. Ҳамзамон, сиёсати ҷавонон механизми идоракунии захираҳои инсонӣ ба
шумор рафта, самаранокии он барои дар сатҳи лозима истифода бурда тавонистани
захираҳои инсонӣ мусоидат менамояд.
Ба сиёсати ҷавонон, ҳамчун бахши стратегӣ ва афзалиятноки сиёсати
давлатӣ, дар ҳамаи марҳилаҳои рушди ҷомеа таваҷҷуҳи махсус зоҳир мегардад.
Аксари давлатҳои олам, ҳатто кишварҳои абарқудрат, ки аз лиҳози сармояҳои табиӣ

ва дигар навъи сармояҳо иқтидори мудофиавии лозима доранд, ба масъалаи рушди
сармояи инсонӣ ва махсусан ба сиёсати ҷавонон таваҷҷуҳи хос зоҳир менамоянд [1].
Зарурати дар мадди аввал қарор додани сиёсати ҷавонон, пеш аз ҳама, бо он асоснок карда
мешавад, ки тағйироти ҷаҳони муосир рӯ ба афзоиш аст ва дар назди як насл инқилобҳои
иттилоотӣ ва технологӣ ба амал омада истодаанд. Дар чунин шароит ҳар як давлат ба
кадрҳои баландихтисос, ҷавонони кордону дорои ҷаҳонбинии васеъ ниёзи бештар доранд.
Ин ва дигар масъалаҳое, ки барои ташаккули шахсият ва касбияти ҷавонон зарур аст, ба
сиёсати ҷавонон ва ислоҳоти он марбут мебошад.
Бояд ёдовар шуд, ки сиёсати ҷавонон бо сиёсати кадрии давлат робитаи
ногусастанӣ дорад, зеро, «сиёсати кадрии давлат барои таъмин намудани зинаҳои
гуногуни мақомоти ҳокимияти давлатӣ бо кадрҳои баландихтисос амалӣ карда мешавад.
Касбияти иқтидори кадрии мамлакат ва короии мутахассисони ҷавон аз сатҳу сифати
таҳсилот, донишҳои азхудкардаи онҳо, шарту шароитҳои фаъолияти меҳнатӣ,
имкониятҳои рушди минбаъдаи касбӣ ва ғайра» [2,с.5] муайян карда мешаванд. Албатта,
сиёсати кадрӣ ин раванди назорати омодашавии кадрҳо ва таъмин намудани мақомоти
ҳокимияти давлатӣ бо кадрҳои баландихтисос мебошад, аммо раванди тағйирпазирии
ҷомеа, дигаргуншавии системаҳои сиёсӣ ва ниҳоятанд дигаргуниҳои ҷаҳони муосир
тақозои онро менамояд, ки сиёсати кадрии давлат бо талаботи давру замон мутобиқ
гардонида шавад. Яке аз воқеиятҳои замони муосир ин аст, ки дар баробари мақомоти
давлатӣ инчунин, ниҳодҳои зиёди ҷомеаи шаҳрвандӣ низ арзи ҳастӣ мекунанд, ки онҳо бо
ташаббуси шаҳрвандон ташкил гардидаанд. Сиёсати кадрӣ бояд ба онҳо низ нигаронида
шуда бошад, чунки рушди соҳаҳои гуногуни мамлакат, ба вуҷуд омадани ҷойҳои корӣ,
беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум то дараҷаи муайян аз бахши хусусӣ низ
вобастааст. Гуфтан мумкин аст, ки дар бахши хусусӣ интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо бе
дахолати давлат сурат мегирад ва онҳо дар интихоби кадрҳо мустақилияти худро доранд
ва то андозае ба сатҳу сифати кадрҳо таваҷҷуҳи лозима зоҳир менамоянд. Масалан, ҳар як
соҳибкор кормандони худро бо дарназардошти манфиатҳои ширкати худ ва короии
корманд интихоб менамояд. Аммо агар дар сатҳи ҷомеа раванди омода намудани кадрҳо
дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашуда бошад ва сатҳу сифати таълим дар мактабҳои
таҳсилоти ҳамагонӣ ва таҳсилоти олии касбӣ хуб набошад, на танҳо ниҳодҳои давлатӣ,
балки ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ низ ба мушкилии ҷиддӣ рӯ ба рӯ мешаванд. Чунин
ҳолатро дар соҳаи илм «буҳрони кадрӣ» номидан мумкин аст. Яке аз хусусиятҳои буҳрони
кадрӣ дар он ифода меёбад, ки дар шароити мавҷудияти ин гуна буҳрон соҳаҳои гуногуни
мамлакат аз нарасидани кадрҳои баландихтисос азият мекашад. Рӯ ба таназзул овардани
соҳаҳо натиҷаи буҳрони кадрӣ мебошад. Гузашта аз ин, буҳрони кадрӣ на танҳо ба рушди
соҳаҳо, балки ба мавқеи байналмилалии давлат низ таъсири манфӣ мерасонад. Яке аз
роҳҳои самараноки аз байн бурдани буҳрони кадрӣ сиёсати ҷавонон мебошад, ки ба
воситаи ин гуна сиёсат на танҳо раванди таълиму тарбияи ҷавонон танзим мегардад, балки
мушкилиҳои дар ин самт мавҷуда ошкор хоҳанд гашт. Аз ҷумла, дарёфти истеъдодҳо ва
қобилиятҳои нав, аз лиҳози молиявӣ дастгирӣ намудани онҳо, гирифтани пеши роҳи
фирори мағзҳо, муайян намудани майлу хоҳиши ҷавонон, ба самти дуруст сафарбар
намудани онҳо, ба ояндаи нек ва созандагию ободкорӣ роҳнамоӣ кардани онҳо, баланд
бардоштани сатҳу сифати таълим, дастраси онҳо гардонидани роҳу усулҳои мустақилона
азхуд намудани илму дониш ва ғайра масъалаҳое мебошанд, ки ҳалли онҳо метавонад
буҳронҳои кадриро аз байн бубарад.
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Аммо давлату ҳукумат бояд дар навбати аввал барои сатҳҳои гуногуни мақомоти
ҳокимияти давлатӣ кадрҳои баландихтисосро омода намояд. Дар вақти интизоб ва
ҷобаҷогузории кадрҳо бояд принсипи меритократӣ, яъне хирадсолорӣ бояд дар мадди
аввал гузошта шавад. Гузашта аз ин, омода намудани кадрҳои баландихтисос, интихоб ва
ҷобаҷогузории онҳо барои мақомоти ҳокимияти давлатӣ бояд бо дарназардошти
воқеиятҳои сиёсӣ сурат гирад. Воқеиятҳои сиёсии замони муосирро, ки ба раванди
ташаккулёбии давлатдории миллӣ мустақиман метавонанд таъсиргузорӣ намоянд, ба
таври зерин нишон додан мумкин аст:
– дар шароити ҷомеаи демократӣ мақомоти ҳокимияти давлатӣ бояд тавре
фаъолият намоянд, ки ҷонибдории шаҳрвандони мамлакатро соҳиб шаванд ва дар
интихоботи навбатӣ овозҳои онҳоро ба даст оварда, минбаъд низ фаъолияти худро дар
самти ободонию бунёдкорӣ ва таъмини рушди соҳаҳои гуногуни мамлакат идома диҳанд,
то ки ҷонибдорони худро боз ҳам бештар намоянд;
– дар шароити рушди бемайлони технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ
давлату ҳукумат бояд фаъолияти худро аз пештара дида беҳтару хубтар намояд ва
ҳамзамон технологияи робита бо ҷомеаро тақвият бахшад. Дар ин самт марҳала ба
марҳала дар амал татбиқ намудани консепсияи ҳукумати электронӣ ва дар раванди
идоракунии давлатӣ истифода намудани технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ
зарурат ва тақозои давру замон мебошад, ки бидуни онҳо дар шароити муосир давлат
наметавонад ба марҳалаҳои минбаъдаи рушду инкишоф ворид шавад;
– давлату ҳукумат дар самти амалигардонии манфиатҳои миллӣ ва мубориза бо
таҳдиду хатарҳо бояд муваффақиятҳои назаррас дошта бошад ва пайваста дар фаъолияти
худ манфиатҳои миллиро пайгирӣ намуда, нагузорад, ки дар самти амалишавии онҳо чизе
монеа шавад. Сиёсати ҷавонон низ бояд тавре ташаккул дода шавад, ки дар заминаи он
имкони дар самти амалигардонии манфиатҳои миллӣ сафарбар намудани ҷавонон мавҷуд
бошад.
Дар шароити мавҷудияти воқеиятҳои мазкур таъмин намудани амнияти миллӣ,
таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ, таъмини рушди минбаъдаи
кишвар бе дарназардошти сиёсати кадрӣ ва бе истифодаи иқтидори инноватсионии
ҷавонон ғайриимкон аст. Масъалаҳои дар боло номбаргардида масъалаҳои хеле ҳассос
мебошанд ва ҳалли онҳо аз сиёсати кадрӣ ва таълиму тарбияи ҷавонон вобастагии калон
дорад.
Вобаста ба масъалаи аввал бояд ёдовар шуд, ки ҳанӯз дар охири асри XIX
донишманди италиявӣ В.Паретто дар мавриди ташаккули элитаи ҳукмрон, интихоб ва
ҷобаҷогузории кадрҳо, сатҳу сифати кадрҳо, баланд бардоштани иқтидори элитаи
ҳукмрон (манзур хизматчиёни давлатӣ аст) таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир намуда буд. Дар ин
маврид барои ҳалли масъалаҳои номбаргардида ӯ аввалин шуда мафҳуми «ротатсия»-ро
истифода намуда буд. Ротатсияро айни замон аксари мутахассисон нодуруст мефаҳманд
ва онро дар маънои ҷобаҷогузории кадрҳо тасаввур менамоянд, аммо ин масъала чунин
нест. В.Паретто пешниҳод менамояд, ки шахсони корношоям, ғайрикасбӣ, тасодуфӣ,
авбошу ғоратгар аз таркиби элитаи ҳукмрон бояд дур карда шуда, ба ҷойи онҳо шахсони
кордону мутахассис ҷалб карда шаванд. Бояд ёдовар шуд, ки чунин андешаҳо ба он хотир
гуфта шудаанд, ки иқтидори элитаи ҳукмрон дар муносибат бо иқтидори аксулэлита
баландтар гардад ва инро гуфтан мумкин аст, ки яке аз қонуниятҳои муборизаи сиёсӣ
мебошад [3, с.214]. Аммо дар шароити ҷомеаи демократӣ давлату ҳукумат бояд кӯшиш ба
харҷ диҳанд, ки эътирофи мардумро ба даст оваранд. Мардум замоне давлату ҳукуматро

эътроф менамоянд, ки агар фаъолияти самаранок дошта бошанд, мушкилоти дар ҷомеа
ҷойдоштаро марҳала ба марҳала беҳтар намоянд, сатҳу сифати зиндагии аҳолиро беҳтар
созанд ва умуман, манфиатҳои халқро ифода карда бошанд. Албатта, анҷом додани ҳамаи
ин корҳо ва ҳалли мушкилоти номбаршуда вазифа ва ҳадафи стратегии ҳар як давлатро
ташкил медиҳад, аммо дар шароити буҳрони кадрӣ ва ё мавҷуд набудани кадрҳои
баландихтисос амалӣ намудани ин гуна стратегияҳо имконнопазир мегардад. Аз ин рӯ,
сиёсати кадрӣ ва сиёсати ҷавонон на танҳо воситаи муҳимтарини имконпазир
гардонидани амалишавии стратегияҳои давлатӣ мебошад, балки механизми асосии аз байн
бурдани буҳрони кадрӣ ва барҳам задан ва ё коҳиш додани буҳронҳои сиёсӣ маҳсуб
меёбад. Дар мавриди буҳронҳои сиёсӣ ҳаминро бояд қайд намуд, ки агар 50 дарсади
аҳолии мамлакат аз сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумат ҷонибдорӣ намоянду 50
дарсади дигари он ҷонибдорӣ накунанд, буҳрони сиёсӣ оғоз мегардад. Барои баланд
бардоштан ва ё афзоиш додани шумораи ҷонибдорон сатҳу сифати хизматрасониҳои
давлатӣ бояд беҳтар гардонида шаванд. Дар ин маврид низ сиёсати кадрӣ ва кадрҳои
баландихтисос роҳи ҳалли масъала арзёбӣ мегардад. Гузашта аз ин, дар шароити рушди
технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва махсусан, дар шароити баамалоии
ҷангҳои иттилоотӣ, на танҳо давлатҳои алоҳида, балки ташкилотҳои террористию
экстремистӣ низ аз иқтидори технологияҳои иттилоотӣ истифода намуда, ба зеҳну
тафаккури шаҳрвандон таъсири манфӣ мерасонанд, ки ин гуна равандҳо барои амалӣ
намудани мақсадҳои дар боло номбаргардида мушкилиҳои навро эҷод менамоянд.
Бинобар ин, сиёсати ҷавонон бояд ҳамзамон бо дарназардошти чунин шароит ва чунин
равандҳо роҳандозӣ карда шавад.
Дар раванди фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ мавриди истифода қарор
додани технологияҳои ҷадиди иттилоотию коммуникатсионӣ яке аз воситаҳои
ташаккулдиҳии системаи идоракунии давлатӣ ва сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин
рӯ, бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки баланд гардидани самаранокии системаи
идоракунии давлатӣ аз истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ
вобастагии зиёд дорад. Истифодаи технологияҳои мазкур дар системаи идоракунии
давлатӣ, пеш аз ҳама, бо консепсияи «ҳукумати электронӣ» ва ё «давлати электронӣ»
алоқамандӣ дорад, ки рушду инкишофи пайдарпайи он заминаи муҳимми ташаккулёбии
ҷомеаи иттилоотӣ дониста мешавад [4,с.252]. Аммо барои амалӣ намудани чунин
консепсия, ки он барои баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ лозим аст,
инчунин мутахассисони касбӣ, кадрҳои баландихтисос ва баланд бардоштани дониши
касбии хизматчиёни давлатӣ зарур мебошад. Зарурати истифодабарии ТИК дар низоми
идоракунии давлатӣ ва ташаккули ҳукумати электронӣ соли 2012 дар Паёми солонаи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле хуб садо дода буданд.
Президенти мамлакат вобаста ба ин масъала иброз намудаанд, ки: «истифодаи
технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ дар самтҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа ва дар
асоси он ташаккули ҳукумати электронӣ аз масъалаҳои муҳими замони муосир мебошад.
Кишварҳое, ки дар татбиқи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва рушди
ҳукумати электронӣ ба пешрафтҳои назаррас ноил гардидаанд, пеш аз ҳама, ба
масъалаҳои омода намудани кадрҳои баландихтисоси ин соҳаи муҳим, рушди
инфрасохтори иттилоотӣ, зина ба зина баланд бардоштани сатҳи дониши хизматчиёни
давлатӣ ва татбиқи усулҳои идоракунии электронӣ диққати зарурӣ медиҳанд»[8]. Аз ин
рӯ, гуфтан мумкин аст, ки ташаккули сиёсати кадрӣ дар заминаи сиёсати ҷавонон барои
истифодаи иқтидори зеҳнию касбии насли оянда хеле зарур буда, имкон медиҳад, ки ба
воситаи ҷавонони лаёқатманд ва кордон марҳилаҳои навбатии рушди ҷомеа ба амал
бароварда шаванд, зеро, «рушди ояндаи соҳаҳои ҳаётан муҳими мамлакат аз ҷаҳонбинии
ҷавонон ва касбияти онҳо вобаста мебошад. Бинобар ин, имрӯз агар ба иломомӯзию
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донишандӯзии насли наврас ва ҷавонон фориғболӣ зоҳир гардад, пас фардо рушду
инкишофро таъмин намудан хеле мушкил мегардад. Аз ин рӯ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ
ва бартараф намудани монеаҳо дар самти рушду инкишофи ҷомеа маҳз ба воситаи
ҷавонони соҳибкасб ва баландихтисос имконпазир мегардад. Бинобар ин, нақши ҷавонон
ва саҳми онҳо дар самти ҳимояиманфиатҳои миллӣ хеле калон буда, ояндаи дурахшони
мамлакат аз онҳо вобаста мебошад» [5, с.72-73].
Дар иртибот ба ин Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди татбиқи сиёсати
давлатии кадрҳо ба масъалаи баланд бардоштани мақоми занону ҷавонон, фаъол
гардонидани нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеа ва ҷавонгардонии синну соли ҳайати кадрҳои
роҳбарикунандаи мақомоти давлатӣ диққати ҷиддӣ медиҳад.
Бо итминон метавон зикр намуд, ки имрӯз тибқи омори расмӣ дар байни аъзои
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи занон ду баробар зиёд гардида, дар мақомоти
олии намояндагии кишвар 11 нафар занон фаъолияти самарабахш доранд, ки он дар
рушду ободӣ ва сатҳи касбияти бонувон ва иштироки фаъолашонро дар ҳаёти сиёсӣ
таъмин менамояд.
Ҳамин тариқ, аз 18 300 нафар хизматчиёни давлатӣ, ки дар мақомоти марказиву
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ҷамоатҳо фаъолият доранд, 4315 нафар ё 24 дарсадро
занон ташкил медиҳанд, ки ин нишондиҳанда дар шароити соҳибистиқлолии кишвар
нишондоди баланд арзёбӣ мегардад [7].
Зимнан бояд ёдовар шавем, ки айни замон танҳо дар мансабҳои роҳбарикунандаи
мақомоти давлатӣ беш аз 1100 нафар занон фаъолият доранд, ки аз ин нишондод 500
нафар ба сохторҳои роҳбарикунандаи вазорату идораҳо рост меояд. Ин таносубнокӣ
ҳамарӯза зиёд гардида истодааст.
Дар ҳамин радиф, аз 193 ҳазор нафар кормандони соҳаи маориф 54,9 дарсад ё
қариб 106 ҳазор нафар ва дар соҳаи тандурустӣ аз 88 ҳазор нафар кормандон 66,5 дарсад ё
қариб 60 ҳазор нафар занон ташкил медиҳанд, ки ин ташаббус дар баробари масоили
гендерӣ ва баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи касбӣ ва қобилияти ташкилотчигии
онҳо мусоидат менамояд. Бо ин мақсад солҳои охир нуфузи занон дар самти соҳибкорӣ
бештар гардида, имрӯз онҳо беш аз 30 дарсади соҳибкорони мамлакатро ташкил
медиҳанд.
Маълум аст, ки дар шароити соҳибистиқлоии Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати
давлатии ҷавонон яке аз шаш самтҳои стратегӣ ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат
эълон гардидааст, ки баҳри татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон ва расидан ба
ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумат зарур аст. Чунин стратегия имкон медиҳад, ки
заминаи илмию амалӣ ва иттилоотии сиёсати давлат нисбат ба ҷавонон ташаккул дода
шавад.Чун анъана ин соҳа ҳамчун мактаби кадрӣ шинохта мешавад ва мунтазам
кормандони соҳа ба зинаҳои дигар ва болотари идораи давлатӣ мебароянд. Дар ҷаҳон
сиёсати давлатии ҷавонон пурзур гардида истодааст ва онро ҳамчун соҳаи илм бо
мафҳуми «ювенология» ва ё илм дар бораи ҷавонон бисёр кишварҳо пазируфтааст [9].
Бо дарназардошти он сафҳои хизмати давлатиро ҷавонон ҳам пурра намуда, имрӯз
ҷавонони то 35 - сола 7600 нафар ё 41,4 дарсади хизматчиёни давлатиро ташкил медиҳанд
ва зиёда аз 1200 нафари онҳо дар мансабҳои роҳбарикунанда фаъолият менамоянд.
Воқеан, ҷавонон дар ҷаҳони муосир ҳамчун қувваи бузурги пешбаранда ва
бунёдгар эътироф шудаанд. Маълумоти оморӣ бозгӯйи он аст, ки имрӯз рушди сиёсиву
иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии давлатро бе иштироки фаъолонаи ҷавонон тасаввур
кардан имконнопазир аст.
Таҷрибаи солҳои охир дар ҷаҳони муосир нишон медиҳад, ки ба дастовардҳои
сиёсиву иқтисодӣ ва инкишофи устувори ҷомеа танҳо кишварҳое муваффақ гардидаанд,
ки ба масъалаи ҷавонон ва сиёсати кадрӣ аз ҳисоби ҷавонон таваҷҷуҳи хоcа зоҳир намуда,
аз имкониятҳои фаровони ақлонӣ ва ҷисмонии онҳо дар рушди давлатдорӣ самаранок
истифода кардаанд.

Дар марҳалаҳои минбаъдаи рушди давлатдории миллиамон ҷиҳати пешбурди
сиёсати кадрӣ аз ҳисоби ҷавонон ва фароҳам овардани шароити мусоид барои таъини
ҷавонон ба вазифаҳои пурмасъулият як зумра санадҳои дахлдор, аз ҷумла Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», «Консепсияи сиёсати давлатии
кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи Консепсияи ислоҳоти хизмати давлатии
Тоҷикистон», «Барномаи давлатии тайёр кардани мутахассисон аз ҳисоби занон ва
мусоидат ба шуғли онҳо барои солҳои 2012 – 2015», «Низомнома дар бораи захираи
кадрҳои хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон», «Стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020», «Консепсияи миллии сиёсати чавонон дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон» ва дигар барномаҳои соҳавӣ давра ба давра қабул гардиданд.
Масъалаи ҳалталабе, ки иҷрои саривақтии худро мехоҳад ин дуруст ба роҳ мондани
сиёсати кадрҳо дар ҳамаи зинаҳои мақомоти давлатӣ мебошад. Лозим аст дар тамоми
соҳаҳо ҷобаҷогузории мутахассисони ҷавон ва зина ба зина тарбия намудани онҳо ба роҳ
монда шавад. Таҳлили сифатии ҳайати кадрии мақомоти идораи давлатии кор бо
ҷавонони кишвар нишон медиҳад, ки дар раванди тарбияи мутахассисони ҷавон ва
фаъолгардонии неруи онҳо зарур аст, ки дар як сол як маротиба кадрҳои ҷавон ба
такмили ихтисос фаро гирифта шаванд. Такмили омӯзишӣ, ки ба ҳукми анъана
даромадааст, ба талаботи марҳалаи муосири татбиқи сиёсати ҷавонон пурра ҷавобгӯ
нест.
Ҳамзамон, мақомоти иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳоро
лозим аст, ки пешниҳод ва тарбияи кадрҳои лаёқатмандро дар доираи «Консепсияи
сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба роҳ монда, ҷиҳати пешбарӣ
намудани кадрҳо малакаву истеъдод, донишу ҷаҳонбинӣ ва маҳорати касбиро ба
инобат гиранд.
Яке аз унсурҳои асосии сиёсати давлатии кадрӣ дар усулҳои амалигардонии он
зоҳир мегардад. Ин унсур аз ҷониби давлат муқаррар карда мешавад. Усулҳои сиёсати
давлатии кадрӣ дар хизмати давлатӣ муқаррароти натиҷавӣ, ақидаҳои асосӣ, тамоюлҳои
объективии ташаккули сиёсати кадриро, ки барои амали гардонии мақсад ва вазифаҳои он
равона гардидаанд, дарбар мегирад.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ
МИРЗОЗОДА ИБРОХИМ ХОЛМУРОД,
соискатель Центра стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан,
734025, Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 40,
тел.: 501010605, e-mail: ibragim-83.83@mail.ru

В данной статье рассматриваются необходимость и важность
формирования кадровой политики с учетом реальности современного мира. Автор
на основе анализа политических процессов обосновывает необходимость
подготовки кадров, отвечающих требованиям современных условий. Также в
статье автор обращает внимание на молодежную политику и показывает
зависимость эффективности кадровой политики от молодежной политики. В
этом контексте в статье показана взаимосвязь кадровой и молодежной
политики, обосновывается повыщение эффективности управления человескими
ресурсами в интегрированном отношении.
Ключевые слова: кадровая политика, молодежная политика, человеческие
ресурсы,
высококвалифицированные
кадры,
государственная
служба,
государственное управление, подготовка кадров.

HUMAN RESOURCES POLICY IN THE SYSTEM OF STATE YOUTH POLICY
IN THE CONDITIONS OF POPULATION GROWTH
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This article discusses the need and importance of forming a personnel policy taking into
account the reality of the modern world. Based on the analysis of political processes, the author
substantiates the need for training personnel that meet the requirements of modern conditions.
Also the author draws attention to youth policy and shows the dependence of the effectiveness of
personnel policy on youth policy. In this context, the article shows the relationship between
personnel and youth policy, substantiates the increase in the effectiveness of human resource
management in an integrated manner.
Key words: personnel policy, youth policy, human resources, highly qualified personnel,
public service, public administration, personnel training.
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В статье рассматриваются проблемы незаконного оборота наркотиков и их
влияние на безопасность как стран Центральноазиатского региона, так и на мировое
сообщество в целом. Приводятся статистические данные наркопотребителей,
наркозависимых не только в самом Афганистане, но в Центральноазиатском регионе и
во всем мире. Отмечаются основные маршруты и пути переправок наркотических
веществ, и как их распространение влияет на экономику Исламской Республики
Афганистан. Затрагиваются и выявляются причины, по которым увеличивается
численность людей к распространению наркотиков, а также установление устойчивых
взаимосвязей между торговлей наркотиками, преступностью и терроризмом.
Ключевые слова: Центральная Азия, Афганистан, безопасность, наркотические
вещества, незаконный оборот наркотиков, наркозависимость.
Проблема распространения наркотиков и их незаконного оборота стала чрезвычайно актуальной в настоящее время, ведь она приобрела трансграничный, глобальный характер и влияет не только на безопасность стран Центральноазиатского региона, но и мирового сообщества в целом, разрушая все на своем пути. Изо дня в день увеличивается
численность наркопотребителей и наркозависимых, наряду с этим расширяется
распространение ВИЧ-инфекции и гепатита С; в результате использования инъекционных
наркотиков увеличивается уровень трансграничной преступности, дестабилизация страны
и экономических систем.
Сохраняется в Центральной Азии и террористическая угроза, обусловленная, в
числе прочего, и распространением в ряде государств региона подпитываемых извне течений и движений религиозно-экстремистской направленности. Вызов безопасному развитию центральноазиатских государств несет и региональная трансграничная преступность, но особую проблему создает одно из наиболее нестабильных государств региона –
Афганистан [1]. Афганистан - страна, в которой сажание опиума равносильна сажанию и
выращиванию любой другой сельскохозяйственной культуры, где наблюдается свободное
выращивание и выплачивание налогов государству за производство и вывоз опиума-сырца
и его производных.
Через Центральную Азию вывозится до 65 % опия и 80 % героина. На границе Афганистана с центральноазиатскими государствами существует 35 пунктов, через которые
проходят более 120 различных маршрутов незаконного перемещения наркотических веществ [6].
Центральноазиатский регион служит одним из коридоров перевозки наркотических
веществ и прекурсоров в страны Содружества Независимых Государств и в Европу, явля-

ясь северным маршрутом из всех путей перевозок. Именно близкое расположение и наличие общих границ с Афганистаном превратил регион в «пункт перехода» или «транзитную остановку» распределения и распространения опиатов. По некоторым данным спецслужб, в конце ХХ века сформировалось 4 основных маршрута распространения наркотических веществ:
- из северо-восточной части Афганистана в Таджикистан;
- из Центрального Афганистана в Туркменистан;
- из провинции Герат в Иран;
- из Южного Афганистана через Пакистан в Иран.
Последующий путь афганских наркотиков состоит из двух основных потоков: первый проходит через Центральную Азию и Россию в Восточную и Центральную Европу;
второй – через Иран и Турцию в Юго-Восточную Европу, Албанию и Италию. Основной
коммерческой целью наркотрафиков были страны Европейского Союза [2].
По данным средств массовой информации стран СНГ бытует мнение, что основная
часть афганского наркотика представлено Таджикистаном, но все чаще замечается, что
основным транзитным государством является Туркменистан [3].
Перекрывая одни маршруты, наркодилеры осваивают новые территории, переходя
на пеший вид, тем самым затрудняя процессы перехвата контрабандистов, так как обходят
посты правоохранительных органов и силовых структур, тем самым приводя к повышению уровня незаконного перемещения наркотиков, что является угрозой национальной
безопасности стран региона. Другой угрозой распространения наркотиков по стране является увеличение роста наркомании, что также влияет на генофонд нации. В свою очередь
наркомания увеличивается параллельно преступности, расширяя криминальную среду.
Таким образом, увеличение роста наркотранзита приводит к снижению цен на черном
рынке, а наряду с ним увеличивается число наркопотребителей в силу его доступности.
Карта 1. Зоны производства наркотиков в Афганистане и пути их транспортировки [4].
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Причины обильного выращивания культур наркотического происхождения состоят
в том, что во время гражданской войны все поля и сады были перерублены, а урожай с
опиатов давал приличные доходы, это стало своего рода стабильным и фактически единственным источником дохода. Экспертами ООН опубликованы цифры, свидетельствующие о полной незаинтересованности афганского дехканина выращивать на своих землях
продукты питания. Так, валовой доход от одного гектара опия равен 5.200 долл. США, а
от пшеницы — всего лишь 546 долл. США [5]. Именно высокая прибыльность способствует скорейшему развитию и распространению незаконного оборота наркотиков. Согласно другим данным международных экспертов ООН и Интерпола, 1 доллар, вложенный в наркобизнес, приносит 12.240 долл. прибыли [6].
Поскольку перевозка наркотиков дает хорошую прибыль, все большее число людей
прибегают к такому типу работы. Другой причиной занятия такого рода работы является
бедность и безработица трудоспособной части населения. Поскольку закон рынка гласит:
«спрос рождает предложение», то он действует и в обратном порядке «предложение рождает спрос», потребность в наркотиках и в героине значительно возрастает по всему миру.
Тенденция возрастания употребления героина вызывает серьезную тревогу. Перевозка героина более удобна чем опий-сырца или других наркотических средств, так как он меньше опия в объеме, сильнее действует, и дороже обходится ценой. К тому же перевозка героина удобна тем, что он не обладает особым специфическим запахом, что также затрудняет его находку с помощью поисковых собак.
Если в Афганистане 1 кг героина стоит 1 тыс. долл., то в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (ГБАО) — 2—3 тыс., в Оше — 4—5 тыс., в Бишкеке —
6—8 тыс., в Москве — оптом до 50 тыс., в розницу 100—170 тыс. долл. В Европе и США
цена возрастает до 200 раз от его первоначальной стоимости на афганской границе. Это
делает выгодным транспортировку в Россию и далее в страны Запада, где имеется богатый
наркорынок [6]. «От продажи опиума страна получает свыше 200 млн. долларов США в
год. В силу материальной выгоды большая часть населения (около 1,5—2 млн. человек)
активно участвует в выращивании наркосодержащих растений, их переработке, транзите и
выплачивает налоги (10% на производство опия и 20% — на вывоз). Со временем опийные плантации вытесняют посевы традиционных сельскохозяйственных культур» [7]. То
есть, наркобизнес стал своего рода базисом афганской экономики с оказыванием влияния
на государственное, региональное и мировое развитие.
Поскольку наркобизнес является одним из дестабилизирующих факторов, влияющих на ситуацию в стране, наркодилеры не заинтересованы в стабильной ситуации региона, а также в самом Афганистане. Одновременно, они становится спонсором и вкладывают большие средства в вооружённые группировки, террористические и экстремистские
организации, чтоб создавать напряженную ситуацию в регионе, тем самым отвлекая от
истинной причины, то есть незаконного оборота наркотиков.
В афганском наркобизнесе занято большое число граждан; чтоб собрать урожай с
одного гектара требуется около 20 человек. Трудно посчитать, сколько людей занято на
всех этапах от сбора урожая, до охраны и переправки наркотика через границы. Поэтому,
учитывая бедность населения, разрушенную сельскохозяйственную инфраструктуру, производство опиума будет долгое время оставаться одним из главных источников дохода
населения [3].
После вторжения войск США и НАТО производство наркотиков увеличилось в 40
раз (с 2001 по 2014 гг.). По данным из ежегодного доклада Управления по наркотикам и

преступности (УНП) ООН, представленным в Вене, размер сельскохозяйственных земель
в Афганистане, занятых посевными площадями опиумного мака, достиг рекордного размера в 328 тыс. га, за год увеличившись на 63% [8].
Поскольку ЦАР составляет «северный маршрут» транспортировки опиатов из Афганистана в РФ, далее в страны Евросоюза, где вывоз только одного героина составляет
30%, то чаще используется этот маршрут. Особенностью данного маршрута является то,
что путь пролегает через Ферганскую долину, где располагается множество террористических группировок.
Стоит заметить, что терроризм финансируются наркобизнесом и не может существовать без финансовой поддержки. Также можно отметить закономерную связь между
экстремизмом и наркобизнесом, которая позволяет проследить или предопределить возможный теракт посредством анализа характера и объема конфискованных наркотиков в
какой-либо местности. Экономическая и политическая дестабильность порождает правовой вакуум, что усугубляет ситуацию. «Обозреватели отмечают, что торговля наркотиками была основным финансовым источником для ваххабитов Ферганской долины. Поэтому
международная наркомафия проявляла повышенный интерес к этому региону. Несовершенство законов, недостаточность таможенного и пограничного контроля и высокая коррумпированность чиновников усугубляли ситуацию. Улучшение финансирования религиозных экстремистов позволяло им привлекать к себе больше сторонников. Дельцы наркоторговли получили возможность манипулировать социально-политической обстановкой в
Фергане» [9].
Исходя из этого, транснациональная наркопреступность расширяет свои масштабы
деятельности, увеличивают зону своего влияния, которые в первую очередь направлены и
нацелены на подрыв безопасности государства, стабильность общества и экономику страны.
Карта 2. Карта с указанием выращивания наркотических культур [5]

Поскольку происходит распространение наркотиков, то возрастает число самих
наркопотребителей как во всем мире, так и в самом Афганистане. Недавно правительство
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Исламской Республики Афганистана было обеспокоено числами наркозависимых на территории своей республики, ведь оно достигло свыше 2-х миллионов, часть из которых составляют женщины и дети [10], но по некоторым неофициальным данным это число достигает 4-х миллионов. Устрашающие цифры можно встретить и в статистических данных
стран региона. Так, число зарегистрированных наркоманов, употребляющих героин в
Киргизии составляет 47%, в Казахстане 60%, в Узбекистане – 71%, в Таджикистане, число
героинопотребителей составляет 82% от общего числа зарегистрированных [11]. Стоит
заметить, что героин и опиум стоят первыми в списке наркотиков, потребляемых населением из всех остальных видов наркотических веществ. Эти цифры возрастают в связи с
тем, что постсоветские страны, граничащие с Афганистаном, превращаются из странпотребителей в страны-производителей. Об этом свидетельствуют находки и изъятия правоохранительными органами опиатов в различных областях стран региона.
Всемирный доклад о наркотиках УНП ООН за 2017 год гласит, что порядка 275
миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет хотя бы раз в год употребляют наркотики
[12]. Согласно последним данным Всемирного доклада о наркотиках, опубликованным
Управлением ООН по наркотикам и преступности за 2019 год (УНП ООН), 35 миллионов
человек во всем мире страдают от расстройств, связанных с употреблением наркотиков и
нуждаются в лечении, а число потребителей опиоидов оценивается в 53 миллиона. Две
трети из 585 000 человек, потребляющих наркотики, погибли в результате употребления
опиатов в 2017 году. Также в 2017 году, 11 миллионов человек употребляли наркотики
путем инъекций во всем мире, из которых 1,4 миллиона человек живут с ВИЧ и 5,6 миллиона – с гепатитом С [13]. Поэтому, посредством программ УНП ООН, международных
организаций и стран Запада оказывается различная материально-техническая и финансовая помощь.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире около 16
миллионов людей употребляют инъекционные наркотики и 3 миллиона из них имеют
ВИЧ. В среднем, причиной каждой десятой новой ВИЧ-инфекции является употребление
инъекционных наркотиков, а в некоторых странах Восточной Европы и Средней Азии более 80 % всех ВИЧ- инфекций связаны с употреблением наркотиков [14].
Проблема наркотрафика приобретает глобальный характер, так как она теперь затрагивает не только страну-производителя, но и страны транзита и потребителя. Угрозы,
имеющие связь с распространением и потреблением опиоидных веществ, его незаконного
оборота, заняли достаточно стойкое положение в системе угроз, и потому борьба с наркотрафиком и его искоренение будет иметь долгий и сложный процесс.
Незаконный оборот наркотиков разрушает человеческие основы, увеличивает криминализацию общественной среды, приводит к активному взаимодействию с террористическими или экстремистскими группировками, подрывая общественную безопасность
государств Центральноазиатского региона, что стоит рассматривать как вызов мировому
сообществу. Поэтому, страны Центральноазиатского региона поддерживают конструктивные диалоги с различными региональными и мировыми державами для проведения
экономических и политических реформ, тем самым пытаясь устранить вызовы и угрозы,
которые провоцируют и дестабилизируют ситуацию в стране, в регионе. Но дестабилизирующие ситуации в регионе будут продолжаться до тех пор, пока в Афганистане идет
гражданская война, не наступит мирная жизнь, пока усилие мирового сообщества сосредоточится не только на борьбе с наркопроизводством, но и создании приемлемых рабочих
мест для самого населения Афганистана, ведь наркобизнес здесь прочно укоренился и
имеет тесные связи с криминальным миром, исламским радикализмом и международным
терроризмом.

Таким образом, анализируя проблему незаконного оборота наркотиков, можно выявить следующие угрозы, влияющие на безопасность государств Центральной Азии и мирового сообщества:
- поддержка международного терроризма, религиозного и политического экстремизма, усиление транснациональной преступности;
- ослабление экономики внутри страны с увеличением теневой экономики, что может повлиять на экономическую безопасность;
- увеличение коррупции в странах региона, в регионе, возможность социального
расслоения общества;
- увеличение ВИЧ-инфицированных людей, носителей гепатита С, других вирусных и инфекционных болезней с летальным исходом, повышение наркомании с увеличением смертности, изменение и уничтожение генофонда нации, демографический дисбаланс;
Исходя из вышесказанного, можно прийти к следующим выводам:
во – первых, необходимо объединить усилия всех стран мира, в том числе и Центральноазиатских государств в решительной борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
- совершенствовать и улучшать материально-техническую базу, особенно на границах и в приграничных районах;
- активизировать работу по организации и проведении правовых и воспитательных
работ среди старших классов общеобразовательных школ, а также студентов вузов стран
региона;
- привлечение к активному участию молодежи в различных проектах, организующхся международными неправительственными организациями в борьбе против наркотиков, ВИЧ/СПИДа, гепатита, и т.п., ведь одной из причин распространения перечисленных
заболеваний является использование инъекционных наркотиков;
- усиленное взаимодействие и активизация сотрудничества уполномоченных органов и структур стран Центральной Азии и Афганистана по борьбе с наркотрафиком;
- организация и проведение совместных конференций, круглых столов для обмена
опыта в данном направлении;
- подготовка и переквалификация афганских офицеров и работников силовых
структур Афганистана в вузах стран Центральноазиатского региона;
- привлечение профессиональных кадров и опытных работников в антинаркотические ведомства;
- проведение агитационно-пропагандистских работ посредством средств массовой
информации по профилактике с разъяснением последствий употребления наркотических
веществ для подрастающего поколения.
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ГАРДИШИ ҒАЙРИҚОНУНИИ МАВОДИ МУХАДДИР ВА ТАЪСИРИ ОН БА
АМНИЯТИ ДАВЛАТҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ
МИРЗОЕВА ФАРАНГИС БАДРИДДИНОВНА,
аспиранти кафедраи муносибатҳои байналхалқии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
734025, Тоҷикистон, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17.
е-mail: Juliya.doc55@gmail.com тел : (+992) 501000760
Дар мақола мушкилоти муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ва таъсири он
на танхо ба амният ва амнияти кишварҳои Осиёи Марказӣ, балки ба ҷомеаи чаҳонӣ дар
маҷмуъ оварда шудааст. Омори нашъамандон ва нашъавобасташуда на танҳо дар
қаламравӣ Афгонистон, балки дар давлатҳои Осиёи Марказӣ ва дар тамоми ҷахон
расонида шудааст. Хатсайрҳо ва роҳҳои асосии паҳн намудани маводи мухаддир ва он чӣ
тавр ба иқтисодиёти Ҷумхурии Исломии Афғонистон таъсир мерасонад, нишон дода
шудааст. Инчунин, дар мақола сабабҳои зиёд шудани шумораи одамон барои паҳн
намудани маводи мухаддир, мукаррар намудани робитаи устувори байни тиҷорати
маводи мухаддир, ҷинояткорӣ ва терроризм кайд карда шудааст.
Калидвожахо: Осиёи Марказӣ, Афғонистон, амният, моддаҳои нашъадор,
муомилоти ғайриконунии маводи мухаддир, нашъавобаста.

ILLEGAL DRUG TRAFFICKING AND ITS INFLUENCE ON
THE SECURITY OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES
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postgraduate student of the Department of International Relations,
Tajik National University,
734025, Tajikistan, Dushanbe,
phone: 501000760, E-mail: Juliya.doc55@gmail.com
The article deals with the problems of drug trafficking and its impact on the security of
Central Asian countries and the world community as a whole. Statistical data on drug users and
drug addicts are presented not only in Afghanistan itself, but also in the Central Asian region
and around the world. The main routes for transporting narcotic substances are noted, and how
their distribution affects the economy of the Islamic Republic of Afghanistan. The reasons for
increasing the number of people involved in the spread of drugs, as well as the establishment of
sustainable links between drug trafficking, crime and terrorism, are addressed and identified.
Keywords: Central Asia, Afghanistan, security, narcotic substances, illegal drug trafficking, drug dependence.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫМ КОМПЛЕКСОМ
ОДИЛОВА РУХШОНА КОМИЛОВНА,
Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан,
учёный секретарь.
734025, Таджикистан, г. Душанбе, пр.Рудаки, 40,
тел.: 918645013, E-mail: r_odilova@mail.ru
В Республике Таджикистан с каждым годом увеличивается количество туристических фирм и предоставляемых ими видов туристско-рекреационных услуг, что способствует росту национального дохода республики. В связи с этим в статье рассматриваются вопросы формирования системы управления туристско-рекреационным комплексом, которая будет способствовать развитию и совершенствованию туристической индустрии в республике.
Ключевые слова: нормативно-правовые документы, туристическая сфера, туристическая инфраструктура, туристско-рекреационный комплекс, система управления ТРК.
Формирование институциональной базы создания и развития туристско-рекреационных
услуг Республики Таджикистан позволило на её основе разработать и принять множество
различных нормативно-правовых документов, регламентирующих и регулирующих туристическую сферу в стране как по видам деятельности, так и в регионах.
Так одним из значимых и проработанных документов, позволяющих регулировать туристическую индустрию в республике, была утверждённая Правительством РТ Концепция
развития туризма в Республике Таджикистан на 2009-2019 гг. (далее - Концепция). Основными целями данной Концепции были формирование благоприятных условий для организации туристической деятельности и, следовательно, формирование эффективного и
конкурентоспособного туристического рынка в Таджикистане [2].
Определяющими мероприятиями по реализации Концепции являлись, прежде всего,
разработка инвестиционных проектов, направленных на улучшение туристической инфраструктуры, создание благоприятных инвестиционных условий для отечественных и зарубежных компаний по развитию туристических услуг и гостиничного бизнеса, разработка и
принятие новых правил по стандартизации и сертификации гостиничных услуг и т.п. [4].
Также, для совершенствования туристической индустрии в республике, в Концепции
предусматривалось упростить систему налогообложения, т.е. снизить ставки налога на
доходы и добавленную стоимость для организаторов, предоставляющих как внешние, так
и внутренние туристические услуги.
Следующими важными вопросами дальнейшего развития туристической сферы выступают проблемы финансирования и создания благоприятных условий для привлечения
внутренних и внешних инвестиций. Основными направлениями решения этих вопросов
выступают разработка и реализация целевых инвестиционных проектов по развитию туризма как соответствующими министерствами и ведомствами, республиканскими и местными органами государственной власти, так и частными отечественными и иностранными
туристическими компаниями [1].
В рамках реализации мер, предусмотренных Концепцией по развитию туризма, в республике по международным стандартам был создан такой горнолыжный курорт, как

«Сафед-дара», способный принимать туристов не только зимой, но и летом. Так же проведена реконструкция различных лечебно-оздоровительных комплексов по всей территории
республики, например, возведены новые здания и отремонтированы действующие лечебного комплекса «Шамбары».
Разработка и реализация Концепции явились основанием для подготовки более детального документа развития туристической бизнеса в республике - Программы развития туризма в Республике Таджикистан на период 2018–2020 годы. В рамках данной Программы, помимо совершенствования законодательства и государственной поддержки в области туризма, предусматриваются следующие мероприятия:
- по продвижению национального туристического продукта и информационному обеспечению туризма – проведение ярмарок с участием отечественных и зарубежных компаний с целью рекламирования санаторно-курортных объектов и туристических зон Таджикистана; международного форума по туризму; организация туристических уголков на
внутренних и международных мероприятиях (на совещаниях ШОС, СНГ, туристской ярмарке «International Travel Berlin» г. Берлин (Германия), туристской ярмарке Интурмаркета г. Москвы, Российской Федерации (International Travel Forum) и др.);
- по повышению квалификации кадров и научно-методического обеспечения индустрии
туризма – здесь предусматривается выпуск различной промо-продукции (буклеты, брошюрки и т.д.), в которой рекламируются туристические и рекреационные зоны Таджикистана для иностранных туристов; организация курсов по подготовке сотрудников туристических компаний в области ведения бизнеса; обеспечение современной литературой в
сфере туризма образовательных учреждений; разработка учебных программ в сфере туризма для студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования;
- по обеспечению безопасности туристов – в связи с тем, что Таджикистан горная
страна и получают развитие такие виды туризма, как горно-спортивный и экстремальный,
запланировано разработать мероприятия по обеспечению эффективной системы спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций во время организации треккингов, велотуров, рафтингов, туров на джипах, интерохоты и др. Разработку данных мер
осуществляют Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ и Открытое акционерное общество «Таджик Эйр» [5].
Разработка и реализация законодательно-нормативных документов в сфере туристскорекреационной деятельности способствовали увеличению как численности туристов, так и
количества туристических компаний. Численность иностранных туристов, въехавших в
страну через туристические компании, увеличилась с 2728 чел. в 2013 г. до 6699 чел. в
2018 г., или в 2,5 раза, а количество туристических фирм, соответственно, с 74 до 146 единиц, или почти в 2 раза [6]. Это способствовало увеличению дохода от предоставленных
туристических услуг, динамика которого представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Доход от предоставленных туристических услуг в сопоставимых ценах 2018 г.
(рассчитан по дефлятору ВВП).
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С.
171; официальные данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
Как видно из рис. 1, несмотря на снижение доходов в период 2015-2017 гг., в 2018 г. он
увеличился на 32,7% по сравнению с 2014 г., а по сравнению с предыдущим 2017 г. – на
77,6%. Росту данного показателя, на наш взгляд, способствовало и формирование нормативно-правовой базы, и стабильная ситуация в республике, и рекламная деятельность на
международном рынке туристических услуг республики, и восстановление материальнотехнической базы туристско-рекреационного комплекса в стране и пр.
Следующим по значимости нормативно-правовым документом, способствующим формированию системы управления туристско-рекреационным комплексом республики, является Стратегия развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года
(далее – Стратегия). Основными целями Стратегии определены следующие:
- формирование институциональной базы туристической сферы;
- совершенствование и развитие туристической инфраструктуры;
- подготовка высококвалифицированных специалистов для данной сферы экономики;
- продвижение туристических продуктов республики в зарубежных странах –
разработка и представление национального туристического бренда и рекламирование его;
- внедрение и использование международных стандартов для предоставления
туристических услуг;
- формирование и развитие туристических кластеров за счёт внешних и внутренних
инвестиций.
Для достижения каждой цели развития туризма в Таджикистане разработаны основные
меры, направленные на то, чтобы к 2030 г. страна занимала высокую и прочную позицию
по предоставлению туристических услуг среди развитых стран мира.
В соответствии с этим, Постановлением Правительства Республики Таджикистан был
разработан и утверждён список туристических объектов, при строительстве которых ввоз
оборудования, техники и строительных материалов освобожден от налога на добавленную
стоимость и таможенные пошлины, а также определен полный и конкретный механизм

реализации налоговых и таможенных льгот для создания туристической инфраструктуры.
Перечень объектов представлен в табл. 1.
Таблица 1.
Перечень объектов, строительство которых освобождено от налога на
добавленную стоимость и таможенных пошлин
№
Перечень объектов
1.
Гостиницы, в том числе специальные гостиницы (небольшие, гестхаусы, хостелы)
2.
Лечебные санатории, дома отдыха, курорты
3.
Комплексные сервисные центры туризма (туристический комплекс)
4.
Придорожные пункты обслуживания (мотели)
5.
Культурно-развлекательные парки
6.
Культурные исторические и религиозные зоны (музеи, святыни, исторические
объекты)
7.
Рыболовная и охотничья инфраструктура для туристических целей
8.
Рестораны с международным брендом
9.
Центры по производству ремесленных изделий
10.
Специальные базы по адаптации высокогорных районов для туристов
11.
Лыжно-туристический комплекс
12.
Учебные центры по альпинизму, катанию на лыжах, экскурсоводству
Источник: Постановление Правительства Республики Таджикистан от 12 апреля 2018
года, №189. www.adlia.tj.
В табл. 1. приведён перечень объектов, которые могут предоставлять различные виды
туристических услуг и для развития которых существуют все условия в Республике Таджикистан.
Для продвижения туристических услуг на мировом рынке и проведение рекламных
акций можно использовать опыт Анталии (Турция) или санаторно-курортной зоны ИссыкКуль (Кыргызская Республика). В связи с этим необходимо разработать так называемую
“ознакомительную карту”, в которую могут быть включены города Нурек и Пенджекент,
Горно-Бадахшанская автономная область, а для развития экологического и охотничьего
туризма – заповедник “Хатлон” в Дангаринском районе.
Развитию экологического, лечебно-оздоровительного, прогулочного, историкокультурного туризма, альпинизма и охоты в республике способствуют богатые природные
и рекреационные ресурсы. Например, высокогорные вершины, включая вершину Сомони
с высотой 7495 метров над уровнем моря и горные пейзажи, где можно увидеть четыре
времени года, чистые прозрачные и лечебные воды, санаторные и курортные объекты, исторические и культурные памятники наследия и другие достопримечательности [3].
С увеличением численности иностранных туристов, а, соответственно, и доходов от туристической деятельности, всё больше расширяются возможности для усовершенствования туристско-рекреационного комплекса, что делает эту отрасль одной из конкурентоспособных отраслей экономики страны.
Вместе с тем, для совершенствования туристической индустрии, помимо внедрения новых видов туристических услуг, необходимо использовать новую технику, технологию и
методы управления туристско-рекреационным комплексом [7].
В связи с этим, специфика туристско-рекреационного комплекса, связанная с многофункциональным и межотраслевым характером социально-экономических отношений,
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накладывает определенные требования к формированию системы управления этим комплексом. Под системой управления понимается упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие туризма и
рекреации. Она определяется также как форма разделения и кооперации управленческой
деятельности, в рамках которой осуществляется процесс управления по соответствующим
функциям, направленным на достижение намеченных целей. Если рассматривать весь
комплекс управленческо-информационных воздействий на туристско-рекреационную деятельность с широких позиций, то в конечном итоге эти воздействия осуществляются взаимодействующими организациями в лице государственных органов, страховых компаний,
банков, регулирующих деятельность туристско-рекреационных предприятий. Эти разнообразные управленческие воздействия реализуются как формально – через законы, постановления, методики, приказы, инструкции и т.п., так и неформально – через социальные и
групповые нормы, установки и другие социальные и социально-психологические рычаги.
В связи с этим, располагая подобными возможностями, необходимо создать национальную систему управления туристско-рекреационными услугами.
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ТАШАККУЛЁБИИ СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИИ
КОМПЛЕКСИ ТУРИСТӢ-РЕКРЕАТСИОНӢ
ОДИЛОВА РУХШОНА КОМИЛОВНА,
котиби илмии Маркази тадқиқоти стратегии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025,Тоҷикистон, ш. Душанбе, х.Рӯдакӣ 40;
е-mail: r_odilova@mail.ru; телефон: 918-64-50-13.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сол аз сол шумораи ширкатҳои сайёҳӣ ва навъҳои
хизматрасонии сайёҳӣ ва рекреатсионӣ меафзоянд, ки ин ба афзоиши даромади миллии
ҷумҳурӣ мусоидат мекунад. Дар мақола ташаккулёбии системаи идоракунии комплекси
туристӣ-рекреатсионӣ, ки ба рушд ва такмили соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ мусоидат
мекунад, баррасӣ мешавад.
Калидвожаҳо: санадҳои меъёрии-ҳуқуқӣ, соҳаи сайёҳӣ, инфрасохтори туристӣ,
комплекси туристӣ-рекреатсионӣ, системаи идоракунии комплекси туристӣрекреатсионӣ.

FORMING A MANAGEMENT SYSTEM OF
TOURIST- RECREATIONAL COMPLEX
ODILOVA RUKHSHONA KOMILOVNA,
Scientific Secretary of the Center for Strategic Research
under the President of the Republic of Tajikistan,
734025, Tajikistan, Dushanbe, 40 Rudaki Str.,
phone: +(992 37) 2276775
The number of tourist companies and the types of tourist and recreational services they provide are increasing every year in the Republic of Tajikistan, which contributes to the growth of
the national income of the republic. In this regard, the article considers the formation of a management system for the tourist -recreational complex, which will contribute to the development
and improvement of the tourism industry in the republic.
Keywords: regulatory documents, tourism, tourism infrastructure, tourism - recreational
complex, TRC management system.
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ОЯНДАБИНИИ РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ОДИНАЕВ АМИН ИБРОҲИМОВИЧ,
сардори Раёсати тадқиқоти масъалаҳои соҳибкорӣ ва инкишофи бахши хусусии Маркази тадқиқоти стратегии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 40,
тел:(+992) 988-55-26-90; e-mail: o-amin@mail.ru
Дар мақола модели ояндабинии рушди фаълияти соҳибкорӣ дар асоси нишондиҳандаҳои барномаҳои соҳавӣ, маълумоти вазорату идораҳои дахлдор, инчунин, маҷмӯаҳои
омори расмӣ таҳия шудааст.
Муаллиф бо дарназардошти таҳдиду хатар ва дигар мушкилоти ҷойдошта, сенарияи рушди фаъолияти соҳибкориро барои давраи то соли 2025 тарҳрези намудааст.
Калидвожаҳо: модел, сенария, дурнамо, стратегия, соҳибкорӣ, сармоягузорӣ, бахши
хусусӣ, бонк, захираҳои қарзӣ.
Дар натиҷаи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҳлили вазъи кунунии фаъолияти
соҳибкорӣ маълум гардид, ки ҳоло сарфи назар аз ҷой доштани тамоюлҳои мусбат дар
самти ташкилу пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ва фаъолнокии он боз як зумра
таҳдиду хатар ва масъалаҳои ҳалталабе, ки онҳоро поёнтар ба таври алоҳида зикр
хоҳем кард мавҷуд мебошанд, ки дар сурати ҳаллу фасл нагардидани онҳо эҳтимол
мушкилоти фаъолнокии соҳибкорӣ ва рақобатпазирии он дар ояндаи д уру наздик метавонад боз ҳам ҳассостар, гардад.
Вазъи баамаломада, дарёфт ва тарҳрезии маделҳои навини таъмини дурнамои
рушди ин бахши муҳими иқтисодиётро дар давраҳои дарозм ӯддат тақозо менамояд.
Модели ояндабинии рушд бояд дар асоси муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди
иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, мутобиқи ҳадафҳои дарозмуҳлат ва
афзалиятҳои рушди кишвар, ки дар паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии баён мегардад, таҳия гардад.
Дар доираи модели рушд сиёсати давлатии дастгирии соҳибкорӣ бояд барои боз
ҳам фароҳам овардани шароити мусоид оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ,
коҳишдиҳии осебпазирии иқтисодиёти кишвар ба таҳдидҳои эҳтимолии беруна, ҷустуҷӯ
ва таҳияи механизмҳои самараноки таъмини рушди бахши хусусусию соҳибкорӣ,
дастрасии устувор ба захираҳои қарзӣ-молиявӣ, таъмини рушди босуботи иқтисодӣ,
шуғли пурмаҳсул, равона гардад.
Сенарияи рушди фаъолияти соҳибкорӣ
Бо дарназардошти қабули муқаррароти дар боло зикргардида ва андешидани чораҳо барои дурнамои дарозмуҳлат варианти (сенарияи) асосии рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва аз ин ҳисоб таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар кишвар пешбинӣ мегардад.
Дар раванди пешбинӣ гардидани сенарияи мазкур чунин фарзияҳо ба инобат гирифта
шудаанд:
 ҳадафҳои мақсаднок ва татбиқи афзалиятҳои миллӣ;

 истифодаи самараноки захираву имкониятҳои мавҷуда;
 имкониятҳои сармоягузорӣ [1].
Индикаторҳои асосии мақсадноки сенария дар асоси нишондиҳандаҳои дурнамои Барномаҳои соҳавӣ ва маълумоти вазорату идораҳои дахлдори давлатӣ инчунин маълумоти
маҷмӯаҳои омори расмӣ, ҳисоб карда шудаанд.
Сенарияи пешбинигардида ба рушде асос меёбад, ки ба татбиқи самарноки вазъ
ва афзалиятҳои барнома ва стратегияҳои давлатӣ, аз ҷумла «Стратегияи милии рушд барои то соли 2030» Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то
соли 2020 ва барномаи давлатии дастгирии соҳибкорӣ барои давраи то соли 2020, баланд
бардоштани сатҳи ҳавасманди ба ташкили фаъолияти соҳибкорӣ, устуворгардонии муколамаи байни давлат бо бахши хусусӣ, таҳкими санадҳои меъёрии-ҳуқуқии амалкунанди
танзими фаъолияти соҳибкорӣ, минбаъд давом додани ислоҳоти самаранок доир ба беҳтар
намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ, бартараф намудани монеаҳо, инчунин, иқтидорҳои мавҷудаи бахши воқеъии иқтисодиёт, нисбатан кам кардани сарбории андоз ва содагардонии он, такя мекунад.
Суръати миёнасолонаи рушд ё зиёдшавии шумораи субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ аз рӯйи сенарияи мазкур дар маҷмӯъ 10 дарсадро, ташкил медиҳад.
Мутобиқи ин сенария афзоишёбии солонаи шумораи соҳибкорони инфиродии тариқи патент ва шаҳодатнома фаъолияткунанда ба ҳисоби миёна 11 фоиз,соҳибкорони
мақоми шахси ҳуқуқидошта 3 дарсад ва филиалҳои шахсони ҳуқуқӣ бошанд, 2 дарсадро
пешбинӣ менамояд.
Яке аз омилҳои асосии ноил шудан ба чунин суръати рушди фаъолияти соҳибкорӣ,
ин таҳия ва қабули «Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав», таҳия
ва қабули «Барномаи давлатии соҳибкорӣ барои солҳои 2021-2030», ҷори намудани
имтиёзҳои андозӣ ва кам кардани сарбории андоз, ба ҳисоб меравад.
Самарабахшии ин вариантро мусбат ва муътадил метавон арзёбӣ намуд, зеро раванди таъсисёбии ҷойҳои нави кории иловагӣ дар ин давра тамоюли мусбиро ба худ касб
намуда, то соли 2025 шумораи умумии таъсиси ҷойҳои корӣ, махсусан, аз ҳисоби соҳибкорони инфиродии тариқи патент ва шаҳодатнома фаъолияткунанда, 408189 адад ва
соҳибкорони мақоми шахси ҳуқуқидошта бошад,178400 пешбинӣ менамояд, ки ин нишондиҳандаҳо нисбат ба соли 2018 тақрибан, 1,2 то 1,4 маротиба зиёд мебошанд [2].
Самарабахшии дигари ин вариант дар амалӣ гардидани нуктаҳои Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии кишвар, аз ҷумла оид ба таъсиси ҷойҳои нави
корӣ аз ҳисоби рушди соҳаҳои кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, саноати сабук, хӯрокворӣ,
масолеҳи сохтмон, кимиё, маъдан ва хизматрасониҳои нақлиёту алоқа, сайёҳӣ, маорифу
тандурустӣ бо такя ба бахши хусусӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ ҳисобида мешавад.
Бояд зикр намуд, ки Пешвои миллат дар ҳама Паёмҳои худ ин нуқтаро ба таври
алоҳида таъкид мекунанд, аз ҷумла дар Паёми соли 2016 махсус таъкид намуда буданд, ки
бо мақсади вусъат додани шуғли аҳолӣ ва кам кардани шумораи бекорон, хусусан, дар
байни ҷавонон, аз ҳисоби рушди соҳаҳои кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, саноати сабук,
хӯрокворӣ, масолеҳи сохтмон, кимиё, маъдан ва хизматрасониҳои нақлиёту алоқа, сайёҳӣ
ва маорифу тандурустӣҳамасола на кам аз 100 ҳазор ҷойҳои корӣ таъсис дода шаванд [3].
Илова бар ин, ин нуқта дар доираи «Стратегияи милии рушд барои то соли 2030» низ ҳамчун афзалияти асосӣ пешбини шудааст.
Дар таъмини рушди босуботи фаъолияти соҳибкорӣ ва инкишофи бахши хусусӣ,
омилҳои зиёде метавонанд таъсиргузор бошанд, аммо асоси онро дастрасӣ ба захираҳои
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қарзӣ-молиявӣ, ташкил медиҳад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар шароити кунунии
рушди иқтисодиёт дарёфти қарз ҷиҳати инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ дар кулли
бахшҳои асосии иқтисодиёт, одатан ягона имконият барои ҷорӣ намудани навовариҳо ва
дар ин замина зиёд намудани активҳои гардон, маҳсуб меёбад.
Аз таҳлилҳо мушоҳида мегардад, ки солҳои охир дар натиҷаи мусоид гардидани
шароити пешниҳоди гарав ба бонкҳо ва ташкилотҳои маблағгузории хурд, инчунин, такмил
ёфтани қонунгузории кишвар бо мақсади васеъ намудани дастрасии бахши хусусӣ ба
воситаҳои қарзии низоми бонкӣ ва аз байн бурдани мухолифати байни санадҳои
қонунгузорӣ доир ба масъалаҳои гарав ва муфлисшавӣ, ҳаҷми қарзгузориҳои низоми бонкӣ
ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ мунтазам тамоюли зиёдшавӣ дошта, соли 2018-ум 1152321
ҳазор сомониро ташкил додааст [4]. Аммо, ин рақам ҳанӯз ҳам қонеъкунанда нест, зеро
талабот ба маблағҳои қарз аз ҷониби соҳибкорон зиёд буда, ҳатто низоми бонкии кишвар
онро пурра қонеъ гардонида наметавонад. Илова бар ин, фоизи қарзҳои пешниҳодшаванда
ва муҳлати онҳо то ҳанӯз хеле баланд буда, шароити пешниҳоди қарз мураккаб боқӣ
мемонад.
Бинобар ин, варианти мазкур, ҳамчунин, мунтазам зиёд гардидани ҳаҷми қарзгузориҳои низоми бонкӣ ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар бахши воқеъии иқтисодиёт, махсусан, соҳаҳои кишоварзӣ ва саноатро пешбинӣ менамояд.
Мувофиқи ин вариант тақрибан аз 1,2 то 2,5 маротиба афзоишёбии ҳаҷми қарзгузориҳо ва то 2 маротиба зиёд гардидани ҳаҷми қарзҳо ба ҳар як субъекти соҳибкорӣ дар назар дошта шудааст.
Самарабахшии вариати тарҳрезишуда доир ба мунтазам афзоишёбии ҳаҷми қарзгузориҳо ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ мусбат ҳисобида мешавад, чунки минбаъд давом
додани ислоҳоти самаранок дар низоми бонкии кишвар ва таъсиси «Бонки сонатию содиротии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар заминаи Муассисаи давлатии «Фонди дастгирии
соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро дар назар дорад.
Таҳдиду хатар ва мушкилоти асосӣ
Азбаски инҷо сухан дар мавриди таҳияи Модели рушди минбаъдаи фаъолияти
соҳибкорӣ дар кишвар меравад, пас ба таври мушаххас нишон додани мушкилоти
мавҷудаи соҳа ба миён меояд. Бинобар ин, ҳоло мо масъалаҳои ҳалталабро дар алоҳидагӣ
нишон хоҳем дод, аз ҷумла:
 нокифоя будани таъмини шароити фазои соҳибкорӣ, сарбории аз ҳад зиёди андозӣ
ва душвориҳои маъмурикунонии андоз, сатҳи баланди монополизатсия, муҳофизати заифи
ҳуқуқҳои молумулкӣ ва ҳуқуқҳои соҳибкорон;
 соли 2019 мавқеи байналмилалии Тоҷикистон аз руи ҳисобтҳои Бонки Ҷаҳонӣ «Doingbussines – 2019» ҷойи 126-умро ишғол мекунад. Ин рақам аз паст будани рушди
ниҳодҳо ҷиҳати дастгирии соҳибкорӣ шаҳодат медиҳад. Ҳарчанд, ки солҳои охир мавқеи
байналмилалии Тоҷикистон дар ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ” аз лиҳози якчанд нишондиҳандаҳо беҳтар гардидааст, аммо корҳо дар самти осон намудани пайвастшавӣ ба
шабакаҳои муҳандисӣ, сода кардани расмиёти қатъи фаъолияти соҳибкорӣ, алалхусус,
субъектҳои соҳибкории хурд ва дастрасӣ ба қарз беҳбудиро тақозо менамояд;
 зиёд будани ҳаҷми воридоти молу маҳсулот аз хориҷӣ кишвар. мушоҳидаҳо нишон
доданд, ки имрӯзҳо дар кишвар талаботи аҳолӣ ба молҳои саноатӣ қариб, ки пурра аз
ҷониби молистеҳсолкунандагони хориҷӣ қонеъкарда мешавад. Ин вазъ бе шубҳа ба рушди

фаъолияти соҳибкорӣ дар тамоми соҳаҳо, аз ҷумла соҳаҳои истеҳсолӣ монеа ба вуҷуд меорад;
 мунтазам зиёд гардидани барҳамхурии шумораи соҳибкорони мақоми шахси
ҳуқуқидошта. Ин вазъ, агар аз як тараф ба таъмини рушди иқтисоди миллӣ монеа эҷод
кунад, аз ҷониби дигар дар саноатикунонии босуръати кишвар, ки ҳамчун ҳадафи чоруми
миллӣ эълон гардидааст, таъсири манфӣ мерасонад;
 ҷарима, тафтишҳои пайдарпай, талаби андоз пеш аз муҳлат ва дигар фишорҳои
мақомот;
 дар сатҳи зарурӣ фаъолият накардани муколамаи байни давлат ва бахши хусусӣ
дар сатҳи минтақаҳои кишвар;
 дар башҳои сармоягузорӣ ва дастгирии соҳибкорон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат
шахсоне таъйин гардидаанд, ки худ ба мафҳуми соҳибкорӣ, роҳҳои ҳавастманд
гардонидани он, инчунин, қонунгузории тамзимкунандаи фаъолияти соҳибкориро хуб
намедонанд;
 дар сатҳи зарури нагузаронидани семенарҳои омȳзишӣ доир ба баланд бардоштани
фарҳанги соҳибкорӣ, савияи донишҳои иқтисодию молиявии соҳибкорон, таҳия бизнеснақшаҳо, дастрасӣ ва истифодаи самараноки захираҳои қарзӣ-молиявӣ, дарёфти бозор,
рақобатпазир будани фаъолият ва рафъи таҳдиду хатарҳои эҳтимолӣ;
 талаботи мураккаб оид ба гарави амвол ва истифодаи нокифояи лизинги молиявӣ;
 дастрасии маҳдуди субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ба корхонаҳои истеҳсолӣ ва
биноҳои бекорхобидаи корхонаҳо;
 дар сатҳи зарӯрӣ амалӣ нагардидани баъзе аз бандҳои «Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020», аз ҷумла оид ба
коҳиш додани меъёрҳои фоизи қарзҳое, ки аз ҷониби бонкҳо ва дигар ниҳодҳои молиявӣ ба субъектҳои соҳибкории хурду миёна пешниҳод мешаванд;
 маҳдуд будани дастрасӣ ба захираҳои қарзӣ-молиявии имтиёзнок ва тӯлонӣ кашол
ёфтани барассии лоиҳаи пешниҳодгардида, аз ҷумла дар доираи қарзҳои имтиёзноки
Муассисаи давлатии
«Фонди дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати Ҳумҳурии
Тоҷикистон» (МД ФДСҲҶТ);
 зиёд будани ҳаҷми гарав ва шумораи ҳуҷҷатҳои лозима барои гирифтани қарз,
инчунин, ба сифати гарав қабул нагардидани таҷҳизоту иншооти бунёдшаванда ва ҷой
доштани омилҳои коррупсионӣ ҳангоми дарёфти қарз;
 баланд будани меъёри фоизи қарзҳои пешниҳодшаванда ва кам будани муҳлати
бозгардонии қарз ва ғайра.
Самтҳои афзалиятноки фаъолият
Бо дарназардошти нақши муҳим доштани бахши хусусӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ
дар ҳалли масоилӣ иқтисодӣ-иҷтимоӣ, тадриҷан баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва мушкилоту масъалаҳои ҷойдошта, чунин самтҳои асосии фаъолият дар
марҳалаҳои миёна ва дарозмуддат муайян шудаанд:
1. Андешидани тадбирҳои судманд ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ;
2. Мусоидат дар самти кам намудани сарбории аз ҳад зиёди андозӣ ва душвориҳои
маъмурикунонии андоз;
3. Мусоидат доир ба таъмини кафолатнокии муҳофизати заифи ҳуқуқҳои молумулкӣ
ва ҳуқуқҳои соҳибкорон;
95

4. Мусоидат дар ҳалли масъалаҳои ҷарима, тафтишҳои пайдарпай, талаби андоз пеш
аз муҳлат ва дигар фишорҳои мақомот;
5. Боз ҳам фаъол гардонидани муколамаи байни давлат ва бахши хусусӣ дар сатҳи
минтақаҳои кишвар;
6. Таъмини бахшҳои сармоягузорӣ ва дастгирии соҳибкорон дар шаҳру ноҳияҳои
мамлакат бо мутахассисони соҳибтахассус;
7. Таъмини назорат оиб ба амали гардидани имтиёзу сабукиҳои ва дигар механизмҳои
ҳавастмандгардониҳо дар доираи санадҳои меъёрии-ҳуқуқии танзимкунандаи
фаъолияти соҳибкорӣ пешбинигардида;
8. Мусоидат ба корхонаҳои истеҳсолӣ ва биноҳои бекорхобидаи корхонаҳо ба
соҳибкорон;
9. Баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва занҷири арзиши иловашудаи соҳаҳои саноатӣ;
10. Диверсификатсия ва навсозии истеҳсолот, рушди рақобатнокӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар;
11. Таъмини устувории молиявӣ ва дастрасӣ ба қарзҳо;
12. Баланд бардоштани самаранокии фаъолият ва ҳосилнокии меҳнат дар фаъолияти
соҳбкорие, ки дар соҳаҳои истеҳсолӣ фаъолият мебаранд;
13. Мусоидат доир ба дарёфти роҳҳои нави ташкил ва инкишоф додани фармоишҳои
давлатии хариди мол, ҷори намудани усулҳои нави ташкили истеҳсолот ва фурӯши
маҳсулот;
14. Рушди муносибатҳои суғуртавӣ ва инкишофи системаи миллии суғурта;
15. Фаъол гардонидани ташкили семенарҳои омӯзишӣ дар робита ба баланд
бардоштани фарҳанг ва савияи донишҳои иқтисодию молиявии соҳибкорон, таҳия
бизнес-нақшаҳо, дастрасӣ ва истифодаи самараноки захираҳои қарзӣ-молиявӣ,
дарёфти бозор, рақобатпазир будани фаъолият, рафъи таҳдиду хатарҳои эҳтимолӣ;
16. Андешидани тадбирҳои судманд доир ба кам кардани ҳаҷми гарав ва шумораи
ҳуҷҷатҳои лозима барои гирифтани қарз, инчунин, ба сифати гарав қабул намудани
таҷҳизоту иншооти бунёдшаванда;
17. Таҳия ва қабули Кодекси андоз бо дар назардошти пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ
дар таҳрири нав;
18. Таҳия ва қабули «Барномаи давлатии соҳибкорӣ барои солҳои 2021-2030»;
19. Ташкили «Бонки саноатию содиротии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи МДФДС
назди ҲҶТ.
Натиҷаҳои чашмдошт
Интизор меравад, ки амалисозии тадбирҳои банақшагирифташуда дар рушди
фаъолияти соҳибкорӣ ба ноилшавии натиҷаҳои зерин замина мегузорад:
 то 1,4 маротиба зиёд гардидани шумораи субъектҳои соҳибкорӣ, махсусан, соҳибкории истеҳсолӣ;
 афзоиш ёфтани ҳиссаи бахши хусусӣ дар истеҳсоли ММД;
 баланд гардидани мавқеи байналмилалии Тоҷикистон аз рӯйи ҳисобти Бонки
Ҷаҳонӣ «Doingbussines»;
 гузариши иқтисодиёти кишвар аз аграрию индустриалӣ ба индустриалию аграрӣ;
 афзоиши ҳаҷми истеҳсолоти воридотивазкунанда ва содиротӣ дар бахши воқеии
иқтисодиёт;
 беҳтар гардидани дастрасӣ ба захираҳои қарзию молиявӣ;

 то зиёда аз 1,3 маротиба зиёд гардидани таъсиси ҷойҳои нави корӣ аз ҳисоби
соҳибкорони тариқи патент ва шаҳодатнома, инчунин, соҳибкорони мақоми шахси
ҳуқуқидошта вафилиалҳои шахсони ҳуқуқӣ;
 баланд гардидани маърифати молиявию иқтисодӣ ва ҳуқуқии соҳибкорон;
 ҷарима, тафтишҳои пайдарпай, талаби андоз пеш аз муҳлат ва дигар фишорҳои
мақомот пурра аз байн бурда мешаванд;
 фаъолнокии муколамаи байни давлат ва бахши хусусӣ дар сатҳи минтақаҳои
кишвар,таъмин мегардад;
 неруи кадрии зарурӣ дар бахшҳои сармоягузорӣ ва дастгирии соҳибкорони шаҳру
ноҳияҳо таъмин мегардад;
 низоми боз ҳам соддакардашудаи андозӣ ба субъектҳои соҳибкорӣ ҷорӣ мегардад;
 сарбории андоз аз ҳисоби қабули Кодекси андоз дар таҳрири нав камтар мегардад.
Дар маҷмӯъ, татбиқи афзалиятҳои пешбинигардида ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ, ҷалби сармоягузорӣ, бунёди корхонаҳои хурду миёна, таъсиси ҷойҳои нави кории
устувор, ба шуғл фаро гирифтани аҳолии қувваи қобили меҳнат, зиёд гардидани номгӯйи
истеҳсоли молу маҳсулот кор ва хизматрасониҳо, васеъ истифода гардидани иқтидорҳои
мавҷуда, баланд гардидани иқтидори содиротӣ ва рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ ва
дар маҷмӯъ, ба иҷрои ҳадафҳои дар доираи ҳуҷҷатҳои муҳими стратегӣ, аз қабили «Стратегияи милии рушд барои дараи то соли 2030» мусоидат хоҳад кард.

Навъи
фаъолият
Ҳамагӣ
Соҳибкорони инфиродӣ
(СИ)
Соҳибкоро
ни
мақоми
шахси
ҳуқуқидошта
(МШҚ)
Филиалҳои
шахсони ҳуқуқӣ
(ФШҲ)
Ҳиссаи СИ
дар
шумораи
умумии
субъектҳои соҳибкорӣ, %
Ҳиссаи
соҳибкорони
МШҲ дар шу-

Солҳо
2018

2019

2020

2021

2022

2023

315890

334232

352574

370916

389258

407600 42594
2

284716

302355

319994

337633

355272

372911

39055
0

408189

30801

31498

32195

32892

33589

34286

34983

35680

373

378

383

388

393

398

403

408

90,13

90,46

90,76

91,03

91,27

91,49

91,69

91,88

9,75

9,42

9,13

8,87

8,63

8,41

8,21

8,03

97

2014

2025
444284

мораи умумии,
% субъектҳои
соҳибкорӣ
Ҳиссаи
ФШҲдар шумораи
умумии 0,12
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
субъектҳои
соҳибкорӣ, %
Ноил шудан ба натиҷаҳои чашмдошт ба он мусоидат мекунад, ки бахши воқеъии
иқтисодиёти мамлакат замонавӣ, дорои дараҷаи баланди технология, самарабахш ва дорои
рушди бемайлон гашта, қобилияти ҷорӣ намудани навовариҳои самарабахш, таҷдид ва
таҷҳизонидани техникӣ мегардад ва минбаъд маҳсулоти рақобатпазири давраи навро бо
таъсири ночиз ба муҳити зист истеҳсол намуда, ба душвориҳои шароити нави технологии
давраи оянда омода мегардад.
Пешбинии дурнамои миёнасолонаи афзоишёбии субъектҳои соҳибкорӣ аз рӯйи
навъҳои фаъолият, таъсиси ҷойҳои нави корӣ аз ҳисоби соҳибкорони инфиродии тариқи
патент ва шаҳодатнома фаъолияткунанда ва соҳибкорони мақоми шахси ҳуқуқидошта,
инчунин, зиёдшавии ҳаҷми қарзгузориҳо ба рушди соҳаҳои кишоварзӣ ва саноат барои
давраи то соли 2025 дар ҷадвалҳои 1,2 ва 3 ҳамчун замима, оварда шудааст.
Ҷадвали 1
Ҷадвали зерин дурнамои миёнасолонаи афзоишёбии субъектҳои соҳибкориро
аз руи намудҳои фаъолият барои давраи то соли 2025 чунин пешбини менамояд:
Манбаъ: Ҷадвал дар асоси малумоти Маҷмӯаи омории солона ва Кумитаи андози назди
ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиб дода шудааст [5].
Ҷадвали 2
Дурнамои миёнасолонаи таъсисӣ ҷойҳои нави корӣ аз ҳисоби соҳибкорони
инфиродии тариқи патент ва шаҳодатнома фаъолияткунанда ва соҳибкорони
мақоми шахси ҳуқуқидошта барои давраи то соли 2025 чунин пешбинӣ мегардад:
Таъсиси
Солҳо
ҷойҳои нави корӣ
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(адад)
Соҳибкорони
инфиродии тариқи
30235 31999 33763 35527 37291
патент ва шаҳодат- 284716
390550 408189
5
4
3
2
1
нома
фаъолияткунанда
Соҳибкорони
15749 16097 16446 16794 17143
мақоми
шахси 154005
174915 178400
0
5
0
5
0
ҳуқуқидошта
Таъсиси
45984 48096 50209 52321 54434
ҷойҳои нави корӣ, 438721
565465 586589
5
9
3
7
1
ҳамагӣ:
Ҳиссаи СИ дар
таъсиси
умумии 64,90
65,75 66,53 67,25
67,90 68,51 69,07
69,59
ҷойҳои корӣ
Ҳиссаи
35,10
34,25 33,47 32,75
32,10 31,49 30,93
30,41

соҳибкоронӣ МШҲ
дар таъсиси умумии
ҷойҳои корӣ
Манбаъ: Ҷадвал дар асоси маълумоти Маҷмӯаи омории солона ва Кумитаи андози назди
ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиб дода шудааст [6].
Ҷадвали 3
Дурнамои афзоишёбии ҳаҷми қарзгузориҳои ташкилотҳои қарзӣ ба рушди
соҳаҳои кишоварзӣ ва саноатӣ дар солҳои 2018 - 2025, млн. сомонӣ
Солҳо
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Кишоварзӣ
855,4
878,5
901,5
924,6
947,6
970,7
993,8
1 016,8
Саноат
2408,3 2 595,5 2 782,6 2 969,7 3 156,9 3 344,0 3 531,2 3 718,4
6657,1 3 473,9 3 684,1 3 894,4 4 104,6 4 314,8 4 525,0 4 735,3
Хамагӣ
Шумори
315890 334232 352574 370916 389258 407600 425942 444284
умумии соҳибкорон
Ба
ҳар
як
соҳибкор
инқадар
47,45
96,21
95,70
95,24
94,83
94,47
94,13
93,82
рост меояд (ҳазор
сомонӣ)
Манбаъ: ҷадвал дар асоси маълумоти Бюллетени омори бонкӣ, Душанбе, №12, 2018
тартиб додашудааст.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

ОДИНАЕВ АМИН ИБРАГИМОВИЧ,
начальник Управления исследований проблем предпринимательства и развития частного
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Республики Таджикистан,
734025, Таджикистан, г. Душанбе, ул. Рудаки 40,
тел.(+992) 988552690, e-mail: o-amin@mail.ru
В статье разработана модель прогнозирования развития предпринимательства
на основе показателей отраслевых программ и данных соответствующих министерств и
ведомств, а также данных официальных статистических бюллетеней.
Автор, с учетом угроз, вызовов и других существующих проблем, разработал сценарий развития предпринимательства на период до 2025 года.
Ключевые слова: модель, сценарий, перспективы, стратегия, предпринимательство,
инвестиции, частный сектор, банк, кредитные ресурсы.
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In the article a model for predicting the development of entrepreneurship based on
indicators of industry programs and data from relevant ministries and departments, as well as
data from official statistical bulletins is developed.
The author, taking into account threats, challenges and other existing problems,
developed a scenario for the development of entrepreneurship for the period until 2025.
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ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИР ВА НИЗОМИ ЭЛЕКТРОНИИ ПЕШНИҲОДИ
ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ДАВЛАТӢ
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ҲАБИБУЛЛОЕВ МУҲРИДДИН ҲАБИБУЛЛОЕВИЧ,
номзади илмҳои иқтисодӣ, мудири кафедраи “назарияи иқтисодии” Донишкадаи
сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон,
730455, Тоҷикистон, ш. Дущанбе, кўчаи Борбад 48/5;
тел: (+992)93-802-82-82. е-mail. muhriddin.050190@mail.ru
ХОЛИҚОВ ШОҲРУХҶОН АМИРШОЕВИЧ,
Сармутахассиси Раёсати таъминоти иттилоотии Маркази тадқиқоти стратегии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 40,
e-mail: Holikov94.sh@gmail.com, тел.: 992 900-61-11-16.
Дар мақола таҳлили вазъи муосир ва низоми пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ
тариқи электронӣ мавриди таҳқиқот қарор дода шудааст.Ҷанбаҳои гуногуни раванди
рушди ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дақиқ карда шуда, таснифоти
марҳалаҳои асосии рушди ҳукумати электронӣ оварда шудаанд. Ҳамчунин, дар мақола
вазъи муосири рушди низоми электронии пешниҳоди хизматрасониҳои электронӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳогузорӣ карда шудааст. Асосҳои ташаккулёбии бозори
хизматрасониҳои давалтӣ мукаррар карда шуда, омилҳои монеъшаванда ба рушди ин
бозор аниқ карда шудаанд. Дар мақола ҳамчунин, тавсияҳои илмию методологӣ доир ба
давом додани ислоҳоти низоми пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ва баланд
бардоштани дастрасии пурраи аҳолӣ ба хизматрасониҳои давлатӣ тариқи онлайн оварда
шудааст.
Калидвожаҳо: хизматрасониҳои давлатӣ, хизматрасониҳои давлатии электронӣ,
ҳукумати электронӣ, бозори хизматрасониҳои давлатӣ.
Дар даҳсолаи аввали асри XXI дар таҷрибаи ҷаҳонӣ усулҳои нави ҳамкории давлат
бо аҳолӣ ба вуҷуд омад, ки имконияти пешниҳоди хизматрасониҳои давлатиро дар шакли
нисбатан самаранок бо истифодаи технологияҳои иттилоотии комуникатсионӣ пеш овард.
Имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ аксари давлатҳои пешрафта нақшаҳо ва стратегияҳои гузариш
ба ҳукумати электрониро қабул намудаанд ва дар онҳо пешравии назаррас дар соҳаи
пешиҳоди хизматрасониҳои давлатӣ тариқи интернет ба вуҷуд омад, ки дастрасии
шабакавии хизматрасониҳоро то 45% – 60% боло бурд. Ҳукумати электронӣ аллакай собит намудааст, ки ба зиндагии аҳолӣ таъсири назаррас расонидааст. Ба воситаи он
шаҳрвандон имконият пайдо намуданд ба дастрасии зиёди иттилоот аз мақомот даст
ёбанд. Илова бар он, ин имконият медиҳад, ки онҳо доир ба самаранок истифода шудани
пардохтҳои андозиашон маълумот дошта бошанд ва дар раванди қабули қарорҳои идоракунии давлатӣ иштирок карда, ақидаи худро роҷеъ ба беҳтар гардонидани сифати хизматрасониҳои давлатӣ манзур намоянд. Чунин пешрафтҳо фаъолияти нисбатан шаффофи
давлатро кафолат намуда, сифати ҳамкорӣ бо давлатро баланд мебардорад. Дар навбати
худ ҳукумати электронӣ демократикунонии ҷомеаро кафолат дода, омили муҳим дар
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мубориза муқобили ришваситонӣ ба шумор меравад.Чунин афзалиятҳоро ҳукумати дилхоҳ кишвар метавонад дар раванди автоматикунонии фаъолияти давлат ба даст орад.
Аммо қайд кардан зарур аст, ки дар шароити Тоҷикистон нусхабардории кӯркӯронаи
унсурҳои бизнеси электронӣ дар самти пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ба баланд
бардоштани сифати ҳамкории давлат бо аҳолӣ кафолат дода наметавонад. Дар ин самт
рушди муносибатҳои шарикӣ байни давлат ва бахши хусусӣ бо аҳолӣ муҳим аст.
Баъзе унсурҳои ҳукумати электрониро ҳамчунин, дар фаъолияти Агентии омори
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мушоҳида намудан мумкин аст. Махсусан, дар
соли 2016 ба Агентии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон 216 нафар шаҳрвандон аз рўйи
масъалаҳои гуногун бо тариқи электронӣ муроҷиат намудаанд.
Афзалияти пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ тариқи электронӣ дар муқоиса ба
шаклҳои анъанавии он бартарияти беандоза дорад. Яке аз омилҳои муҳими гузариш ба
пешниҳоди электронии хизматрасониҳои давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сатҳи
рушди алоқаи мобилӣ ва собитӣ дар мамлакат ба шумор меравад. Дар соли 2017 зичии
алоқаи собит дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 5,5 нафара аз сад нафар ташкил дод. Бақайдгирӣ
ба хизматрасониҳои мобилӣ бошад, аз 100 нафар 69,85 одамро ташкил дод. Новобаста аз
дараҷаи баланди воридшавии алоқаи мобилӣ дар мамлакат сатҳи воридшавии хизматрасониҳои фарохи интернети мобилӣ барои 100 нафар сокинон танҳо 18,3 %-ро ташкил
медиҳад, ки барои электроникунонии хизматрасониҳои давлатӣ дар мамлакат кофӣ нест.
Нишондиҳандаи муҳимми муайянкунандаи дастрасии хизматрасониҳои давлатӣ барои аҳолӣ дар мамлакат таъминоти хоҷагии хонагӣ бо компютери ба интернет васл гардида ба шумор меравад. Дар соли 2017 танҳо 14,25 % шаҳрвандон бо компютерҳои фардӣ
дар хона таъмин буданд. Аз онҳо 10,3% дар хона ба интернет дастрас буданд. Гурӯҳи асосии аҳолие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо интернет таъмин мебошанд, ҷавонон ва аҳолии синну соли миёна ба шумор меравад, ки камтар аз хизматрасониҳои давлатӣ истифода
мекунанд.
Ҷадвали 1. Нишондиҳандаи зичии телефон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон *
Алоқаи телефонии собит ба 100 нафар шаҳрвандон, адад

5.4

Алоқаи мобилии телефонӣ ба 100 нафар шаҳрвандон, адад

69,85

Обуна ба алоқаи собити фарогир ба ҳисоби 100 шаҳрванд, адад

0.1

Обуна ба хизматрасониҳои фарогири мобилӣ ба 100 нафар %

18.3

Хоҷагиҳои хонагӣ бо компютер (%)

14.2

Хоҷагиҳои хонагӣ бо дастрасӣ ба интернет дар хона (%)

10.3

Шаҳрвандоне, ки аз интернет истифода мекунанд (%)

20.5

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон //Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 2018. -С. 345
Миқдори пешкашкунандагони шаклҳои нави алоқа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 12
ширкатро ташкил медиҳад, ки миқдори муштариёни хизматрасониҳои интернетии онҳо ба
2514,76 ҳазор нафар баробар аст. Вобаста аз миқдори муштариёни интернет дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон мавқеи асосиро ширкатҳои ҶСП «ТТ-Mobile», ҶДММ «Тсел», ҶДММ «Вавилон - Т» ҶДММ «Вавилон - Мобайл» ва ҶДММ «Таком» ишғол менамояд.Дар солҳои
охир камшавии миқдори истифодабарандагони алоқаи мобилӣ ба 22 % ё 2,5 млн нафар ба

чашм мерасад. Агар дар соли 2015 аз хизматрасониҳои операторони мобилӣ 11,2 млн.
шаҳрвандон истифода менамуданд, дар соли 2016 бошад миқдори муштариён 8,7 млн.
нафарро ташкил дод. Дар соли 2017 ин нишондиҳанда ба 6,3 млн расид. Дар ин давра
ҳамчунин, камшавии миқдори муштариёни фаъол ба чашм мерасад. Дар соли 2017 миқдори муштариёни фаъоли алоқаи мобилӣ 4,4 млн. нафарро ташкил дод, ки дар муқоиса ба
соли 2015 ба 800 ҳазор нафар кам гардидааст. Дар ин марҳала миқдори истифодабарандагони интернет ба 2,6 млн. нафар баробар буд, ки дар муқоиса ба соли 2015 ба 400 ҳазор
нафар коҳиш ёфтааст. Камшавии миқдори муштариёни интернет ба болоравии тарофаҳои
ширкатҳои мобилӣ дар солҳои охир зиёдшавии вазнинии андозҳо ба соҳаи телекоммуникатсияи давлат, зарурати аз нав бақайдгирии симкортҳои мобилӣ алоқаманд аст. [2. С 86]
Ҷадвали 2. Миқдори истифодабарандагони хизматрасонии нави алоқа дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
2016
Миқдори
Номи ширистифокатҳои хизматрасонӣ дабарандагони
интернет

Миқдори
истифодабарандагони алоқаи
мобилӣ

2017
МиқдоМиқдори
ри истифоистифодабадабарандагорандагони
ни алоқаи
Интернет
мобилӣ

ҶСП «ТТ487218
1404366
664592
1110071
Mobile»
ҶДММ «ТсеLL»
870405
3091928
961621
2672845
ҶДММ «Интер44
52
ком»
ҶДММ
17923
10560
«Вавилон - Т»
ҶДММ «Вави535927
2184051
568787
903486
лон - Мобайл»
ҶДММ
301
260
«Истэра»
ҶДММ «Таком»
448999
1990747
296030
1550717
ҶСП «Телеком
4105
4105
технологи»
ҶДММ «Са5462
1839
турн- онлайн»
ҶДММ «ТКMo1500
10000
350
50000
bile»
ҶДММ«Тоҷик5483
6567
телеком»
Ассотсиатсияи
95
«Тарена»
ҶСП «Тоҷик
15
мобайл»
Ҳамагӣ
2377477
8681092
2514763
6287119
Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон//Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 2017, с.345, Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон //
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 2018. -С.333,
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Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омори расмӣ доир ба ҳаҷми хизматрасониҳои давлатии
пешкашкардашуда вуҷуд надорад, аммо дар асоси нишондиҳандаҳои умумии рушди
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми тақозо ба навъҳои муҳимми хизматрасониҳои
давлатӣ муайян намудан мумкин аст. Дар соли 2017 миқдори аҳолие, ки барои гирифтани
шаҳодатномаи таваллуд ба мақомоти давлатӣ муроҷиат намуданд, 224,1 ҳазор нафар,
шаҳодатномаи аҳди никоҳ 78,63 ҳазор нафар ва шиноснома 119,4 ҳазор нафарро ташкил
медиҳад. Имрўз ин навъи хизматрасониҳо асосан, дар шакли анъанавӣ пешкаш карда мешавад. Хизматрасонии ягонаи давлатӣ, ки барои шаҳрвандон имрўз тариқи электронӣ ба
роҳ монда мешавад, ҳуҷҷатсупорӣ ба маркази ягонаи тестӣ барои супоридани имтиҳоноти
дохилшавӣ ба мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Дар соли 2017
46,5 ҳазор нафар довталаб аз хизматрасонии ин марказ истифода намуда, тариқи он ба макотиби олии кишвар дохил гардидаанд.
Ҷадвали 3. Тақозо ба баъзе навъҳои хизматрасониҳои давлатӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Солҳо
Миқдори таваллуд- шудагон, ҳазор
Миқдори никоҳ, ҳазор
Миқдори хатмкунан- дагони муассисаҳои таълимоти миёна, ҳаз. нафар

2012

2013

2014

2015

2016

2017

219,3

209,4

229,5

237,5

230,0

224,1

97653

96989

95537

76956

72499

78638

94,8

107,4

99,2

110,2

111,9

119,4

Миқдори бекорон, ҳазор
54,5
52,3
53,9
55,5
51,1
50
Таъини кумакпулӣ ба бе13199
11578
корон
Сабукрави шахсӣ
нисбат ба 1000 нафар
40
42
43
43
48
44
аҳолӣ
Хонандагони китобхо1180,4
1331,8
1078,9
1461,8
1626,7 1484,4
наҳои умум, ҳазор нафар
Миқдори шаҳрвандоне,
ки барои дарёфти ҷойи
кор ба мақомоти шуғл
63,5
71,2
72,4
72,5
77,3
78,5
муроҷиат намудаанд,
ҳазор нафар
Қабули довталабон ма
муассисаҳои таъли- моти
38037
40935
31443
38540
42693
46558
олии касбӣ, ҳазор нафар
Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон//Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2017. – 480 с.
Ҳамин тавр, таҳқиқот нишон медиҳад, ки фаъолнокии истифодаи интернет дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нишондиҳандаи миёнаи он дар давлатҳои ИДМ паст аст. Ин яке
аз сабабҳои асосии сатҳи пасти хизматрасониҳои давлатии электронӣ дар кишвар ба шумор меравад. Хизматрасониҳои дастрасии васеъ ба интернет, махсусан, барои аҳолии
минтақаҳои деҳот, ки аз марказҳо дуртар ҷойгиранд, дастрас намебошад. Ҳалли чунин
масъала, пеш аз ҳама, ба таъсиси нуқтаи самараноки мубодилаи IXP дар Тоҷикистон
алоқаманд аст, ки он метавонад барои баланд бардоштани сифати интернет дар кишвар ва

ҳамчунин, дастрасӣ ба хизматрасониҳои давлатии электронӣ мусоидат намояд. Мавҷудияти нуқтаи самараноки мубодилаи дастрасии интернет метавонад донишҳои зарурии техникии истифодабарандагонро мукаммал гардонида, сатҳи зарурии алоқаро дар сатҳи
мақомоти давлатӣ, ки барои пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ махсусгардонида шудаанд, муҳайё созад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўйи нишондиҳандаи истифодабарандагони интернет аз
рўйи маълумоти Internet Live Stats дар байни 201 давлати дунё ҷойи 114-умро ишғол менамояд, ки дар муқоиса ба дигар давлатҳои Осиёи Марказӣ, ба мисли Ӯзбекистан (37 ҷой),
Қазоқистон (99 ҷой) ва Қирғизистон (106 ҷой) бамаротиб паст аст. [2. С 90]
Масъалаи дигари монеашаванда ба воридшавии интернет ба ҳаёти шаҳрвандон дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи пасти даромади аҳолӣ ба шумор меравад. Арзиши баланди
интернет дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама, ба арзиши пайвастшавии байналмилалии Тоҷикистон алоқаманд аст. Мувофиқи маълумоти «Ҷамъияти Интернет» дар доираи
таҳқиқоти «Таҳлили муҳити мубодилаи трафики Интернет» арзиши пайвастшавии байналмилалӣ дар Тоҷикистон 60–70 долл. ИМА ба ҳар Мбит/с дар як солро ташкил медиҳад,
ки нисбати Қазоқистон ва Қирғизистон (10 долл. ИМА ба Мбит/с) ба маротиб баланд аст.
Иҳотаи хизматрасонии алоқаи собит дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба алоқаи
мобилӣ маҳдуд мебошад. Танҳо 5,3 дарсади аҳолии давлат ба алоқаи собит дастрасӣ доранд. Миқдори муштариёни алоқаи собити васеъ дар соли 2016 танҳо 0,07 дарсади аҳолии
кишварро ташкил дод.
Дар ҷадвали зер маълумоти асосии дастрас оид ба дараҷаи дастрасии интернет ва арзиши алоқаи собит дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. Чӣ тавре аз маълумоти
ҷадвал бармеояд, дар Тоҷикистон дастрасии интернет барои аҳолӣ хело паст аст ва арзиши алоқаи собити фарогир хеле баланд аст.
Ҷадвали 4. Дараҷаи пахши интернет ва арзиши алоқаи собит дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон, 2016
Нишондиҳандаҳо
Қиммат
Миқдори истифодабарандагони интернет , %
18,3
Истифодабарандагони интернети собит / 100 нафар
0,1
Истифодабарандагони интернети мобилӣ /100 нафар
17,0
Суръати миёнаи пайвастшавӣ (Кбит/ с )
3 469
Арзиши моҳонаи обуна барои хизматрасонии алоқаи собити васеъ
58
( долл. ИМА)
Арзиши алоқаи собити васеъ (% маҷмӯи даромади миллӣ ба сари аҳолӣ
26,4
аз рўйи қобилияти харидории асъор)
Сарчашма: Аз тарафи муаллиф бо истифодаи маълумоти Хадамоти алоқаи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Агентии омори назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 2017, -480 с. сохта шудааст.
Нархи хизматрасониҳои алоқаи мобилии васеъ дар ширкатҳои гунонун тақрибан
якранг буда, ба ҳисоби миёна чунин аст: 1 ГБ трафики интернет 4 долл. ИМА; бастаи 6 ГБ
трафики интернет 12 долл. ИМА, ва бастаи 10 ГБ арзиши интернет 18 долл. ИМА-ро ташкил медиҳад.
Ҳамин тавр, новобаста аз воридсозии фаъоли технологияҳои информатсионию коммуникатсионӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ то ҳол аҳолии кишвар дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон имконияти хариди электронии хизматрасониҳои давлатиро пайдо намудаанд.
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Дар аксари ҳолатҳо сомонаҳои давлатӣ танҳо дар шакли электронӣ маълумот доир ба хизматрасониҳои давлатиро пешкаш менамоянд, балки фурӯши онро ба роҳ мемонанд. Истифодабарии шабакаи ҷаҳонӣ барои додани маълумотнома ва дигар ҳуҷҷатгузориҳо, навбатистии электронӣ барои кӯдакистонҳо, гирифтани картаи электронии тиббӣҳоло дар
марҳалаи якуми рушди худ қарор дорад.
Аз ин рў, зарур аст дастрасии барои беҳтар намудани вазъият чораҳои зарурӣ андешида шавад, то он ки технологияҳои информатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асоси
рушди хизматрасониҳои давлатӣ дар мамлакат гардад. Истифодаи фаъоли технологияҳои
нави иттилоотӣ аз тарафи мақомоти давлатӣ ба истеъмолкунандагон имконият медиҳад
бештар ба хизматрасониҳои давлатӣ дастёб гарданд.
Илова бар ин, бояд диққати махсус ба машҳургардонии хизматрасониҳои давлатии
тариқи сомонаҳо пешниҳодшаванда аз тарафи мақомоти давлатӣ ва маҳаллии ҳокимият
ҷудо карда шавад. Ҳамаи ин имкон медиҳад суръати таъсиси ҳукумати электронӣ дар кишвар тезонидашуда, самаранокии пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ баланд бардошта
шавад.
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В статье исследованы проблемы переходы на электронную систему предоставления государственных услуг населению. Уточнены различные аспекты процесса развития
электронного правительства в Республике Таджикистан. Приведены классификации основных этапов развития электронного правительства и дана оценка современного состояния развития системы электронного предоставление государственных услуг в Республике Таджикистан. Выявлены основы формирования рынка электронных государственных услуг, выделены факторы, препятствующие развитию данного рынка, а также
предложены научно-методические рекомендации по продолжению процесса реформирования системы предоставления государственных услуг и повышению широкомасштабной
доступности населения в онлайновых государственных услугах.
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К ВОПРОСУ О ТРУДОИЗБЫТОЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ
АШУРОВ СУБХОНИДИН БУРХОНОВИЧ,
доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, профессор кафедры экономики и управления Технологического университета Таджикистана,
734065, Таджикистан, Душанбе, ул. Н. Карабаева 63/3,
тел. (+992) 919 13 10 10; e-mail: subhon_b@mail.ru
В работе дано новое определение трудоизбыточности экономики, основанное на
зависимости темпа прироста количества рабочей силы и аналогичного показателя её
компонентов. Впервые введено понятие «степень сверхтрудоизбыточности» и
предложен алгоритм вычисления этого показателя. Дано сравнение полученных результатов с соответствующими предыдущими результатами. На основе полученных теоретических положений определена динамика изменения степени сверхтрудоизбыточности текущего периода развития экономики Таджикистана.
Ключевые слова: экономика, рабочая сила, занятость, трудоизбыточность, степень сверхтрудоизбыточности.
Вопросы обеспечения занятости имеющейся в обществе рабочей силы, носителем
которой является человек как элемент этого общества, всегда находятся в центре внимания экономической теории и практики любой концепции и направленности из-за очевидной социально-экономической важности этих вопросов.
Почти все признанные экономические теории задачу обеспечения занятости имеющейся рабочей силы считают разрешимой в условиях наличия определённой экономической конъюнктуры. Тем не менее, в условиях рыночной экономики, избыток предложения ресурсов труда (рабочей силы) по сравнению со спросом на них может создать препятствие для решения этой задачи. Однако, в соответствии с этими теориями, такая ситуация может лишь затянуть процесс решения этой задачи, но не может быть преградой для
него. Иными словами, предполагается, что экономика (при наличии определённой конъюнктуры) в состоянии «реагировать» на излишек предложения ресурсов труда и обеспечить их трудовую занятость путём привлечения инвестиции и расширения сферы производства благ.
Проявление избытка рабочей силы традиционно связывалось и сегодня связывается
в основном с демографическим фактором, выраженным относительно высоким уровнем
рождаемости по сравнению с темпом роста занятости ресурсов труда. Выражение такого
явления обозначилось в литературе, в том числе научной, как «трудоизбыточность».
Трудоизбыточность экономики (и рынка труда в частности) в основном рассматривается как «проблема, требующая своего решения», а не как благо, выраженное отсутствием дефицита на ресурсы (трудовые). Это связано в первую очередь с тем, что использование излишка трудового ресурса, носителем которого является человек, нельзя откладывать на потом, так как данный ресурс является живым и требует своего применения
«прямо сейчас», чтобы обеспечить своё существование. Поэтому необходимость «оперативного решения» проблемы трудоизбыточности с одной стороны и определённая ограниченность других экономических ресурсов, необходимых для него, а также наличие временных лагов экономических событий – с другой, порождают определённую трудность в

процессе «оперативного» трудоустройства (обеспечения занятости) излишка рабочей силы.
В связи с этим, проблема регулирования трудоизбыточной экономики (трудоизбыточного рынка труда, в частности) получила свойственное себе направление экономической мысли, породившее впоследствии методологию исследования, а также методы, подходы и механизмы регулирования сферы трудовой занятости населения в условиях трудоизбыточности экономики.
Анализ существующих и доступных научных работ в этом направлении показывает, что «трудоизбыточность» рассматривается многими учёными как «пространственное
явление», обозначенное, например, такими терминами, как «трудоизбыточный регион»
(мезоуровень), «трудоизбыточная страна» (макроуровень) или группы стран (мегауровень).
Таким образом, главной проблемой трудоизбыточности (рынка труда и экономики), требующей своего решения, является разработка и реализация мер по обеспечению
занятости имеющегося излишка рабочей силы (находящегося в настоящее время в составе
безработных).
Рассмотрим понятийный аспект данной проблемы. Дело в том, что в существующих источниках (см. [1]) отсутствует чёткое определение трудоизбыточности как экономического явления.
Очевидно, что одно свойство, выражающееся наличием излишка рабочей силы, не
сможет корректно определять состояние трудоизбыточности без указания дополнительного индикатора, например, его объёма. Даже указание объёма излишка рабочей силы
(например, в долевом отношении к общему объёму рабочей силы) не сможет выразить
состояния трудоизбыточности, например, в период экономической депрессии или выхода
из него. Более того, в развивающейся экономике почти всегда наблюдается наличие безработных (без учёта естественных безработных), обозначая наличие излишка рабочей силы в текущем периоде развития экономики.
Часто встречающееся в дискуссиях определение трудоизбыточности как «случай,
когда прирост количества рабочей силы опережает прирост количества занятых (в том
числе, рабочих мест)», также чётко не выражает «традиционно принятую» ситуацию трудоизбыточности, ибо в депрессионном, последепрессионном периоде развития экономики
или в развивающейся экономике, как правило, наблюдается «случай, когда прирост количества занятых отстаёт от прироста количества рабочей силы».
Одной их характерных черт трудоизбыточности экономики является сравнительно
высокий уровень безработицы в ней. В связи с этим, в некоторых источниках [2,3] авторы
«определяют» явление трудоизбыточности уровнем безработицы (например, регион принимается как трудоизбыточный, если в нём уровень безработицы превышает 10%). Однако, высокий уровень безработицы проявляется и в период депрессивности экономики, которая может не быть трудоизбыточной.
В связи с этим, в работе одного из авторов [1] была предпринята попытка дать
определение трудоизбыточности экономики, вводя «индикатор трудоизбыточности», который связывает приращения количества занятых с аналогичным показателем рабочей силы. В зависимости от поведения этого индикатора были введены явления «трудоизбыточности» и «сверхтрудоизбыточности». При этом, было введёно в оборот понятие «потенциал экономики по обеспечению занятости имеющейся рабочей силы», характеризующее
совокупное состояние экономики, обусловленное существующей конкретной экономиче109

ской конъюнктурой. Более того, было установлено, что в условиях трудоизбыточности в
понимании [1] уровень безработицы стабилизируется на конкретном уровне, выше, чем
естественный уровень, а при сверхтрудоизбыточности уровень безработицы «непрерывно» растёт.
Тем не менее, в определении понятия «трудоизбыточности», предложенном и использованном в [1], не было удалено особого внимания продолжительности «периода»
или «временного интервала» поведения «индикатора трудоизбыточности», что может порождать случаи неточной оценки состояния трудоизбыточности в условиях развивающейся экономики, в которой продолжает расти уровень безработицы.
В связи с этим, проникая более детально в суть предложенного в [1] определения
понятия «трудоизбыточности», уточним его с позиции продолжительности периода поведения «индикатора трудоизбыточности» и предложим его в более понятных для внедрения терминах и обозначениях.
Рассматривая продолжительность периода поведения «индикатора трудоизбыточности», вспомним, что Я. Карнаи в своей работе [4], исследуя «дефицит» как экономическое явление в социалистической экономике, рассматривал его в «хроническом» проявлении, ибо «нехронический» дефицит не представляет с собой «сложную проблему», его
можно ликвидировать «без особых усилий», а ликвидация «хронического» дефицита требует больших усилий системного характера. В толковом словаре Д.Н. Ушакова слово
«хронический» описывается как «длящийся много времени, затяжной».
Исходя из этого, проявление «избытка» необходимо также рассматривать в его
«хроническом» проявлении, так как, на самом деле, аналогично случаю «дефицита», «нехронический» избыток (рабочей силы) является экономически «ликвидируемым явлением», а решение проблем, связанных с «хроническим» проявлением избытка рабочей силы
требует больших усилий системного характера.
Переходим теперь к изложению нашего подхода к уточнению и развитию предложенного в [1] определения понятия «трудоизбыточности». Для этого, приводим сначала
некоторые известные обозначения. Через 𝐿, 𝐸 и 𝑈 обозначаются соответственно количество рабочей силы, занятых и безработных. По определению 𝐿 = 𝐸 + 𝑈, а 𝑢 = 𝑈/𝐿 и 𝑒 =
𝐸/𝐿- соответственно уровни безработицы (общей) и занятости рабочей силы.
Пусть в определённом периоде времени количество рабочей силы получает приращение ∆𝐿. Тогда ∆𝐿 = ∆𝐸 + ∆𝑈, где ∆𝐸 и ∆𝑈 – соответственно приращения количества
занятых и безработных. Известно, что выражение ∆𝐿/𝐿 является темпом прироста количества рабочей силы в рассматриваемом периоде. Аналогично, ∆𝐸/𝐸 и ∆𝑈/𝑈–темпы прироста количества занятых и количества безработных. Разницу темпов прироста количества
рабочей силы и прироста количества занятых обозначим через
∆𝐿 ∆𝐸
𝛼≡
−
.
(1)
𝐿
𝐸
Приведём одно утверждение из работы одного из авторов [4] в этих обозначениях.
Утверждение 1. Пусть в определённом периоде времени количество рабочей силы
получает приращение ∆𝐿, при котором приращение количества занятых составляет∆𝐸. Тогда для приращения уровня безработицы справедливо равенство
𝐸
∆𝑢 =
𝛼,
(2)
𝐿 + ∆𝐿
где число 𝛼 определено равенством (1).

Как было отмечено выше,число𝛼 из (1) выражает разности темпов прироста количества рабочей силы и прироста занятых. Исходя из этого, приведём следующие определения.
Определение 1. Если в развивающейся (или развитой) экономике в долгосрочном
периоде темп прироста количества рабочей силы совпадает с темпом прироста количества
занятых и уровень безработицы превышает свой естественный уровень, то экономика
называется трудоизбыточной.
Замечание. В условиях определения 1 (т.е. при 𝛼 = 1) из равенств (1) и (2) вытекает, что в рассматриваемом периоде уровень безработицы стабилизируется.
Определение 2. Если в развивающейся (или развитой) экономике в долгосрочном
периоде темп прироста количества рабочей силы превышает темп прироста количества
занятых в 𝜇 (≥ 1) раз, т.е.
∆𝐿
∆𝐸
=𝜇
,
(3)
𝐿
𝐸
то экономика называется сверхтрудоизбыточной степени 𝜇.
При 𝜇 = 1получаем следующее утверждение.
Утверждение 2. Состояние сверхтрудоизбыточности первой степени в случае, когда уровень безработицы выше, чем естественный, совпадает с состоянием трудоизбыточности.
Доказательство этого утверждения вытекает из того факта, что, во-первых, при
𝜇 = 1 из (3) следует, что в рассматриваемом периоде темп прироста количества рабочей
силы совпадает с темпом прироста количества занятых. Во-вторых, при 𝜇 = 1 из (3) и (1)
следует, что𝛼 = 0,откуда из (2) выводим, что∆𝑢 = 0, т.е. в рассматриваемом периоде уровень безработицы не изменится, т.е. стабилизируется.
Аналогично можно доказать также следующее утверждение.
Утверждение 3. Состояние сверхтрудоизбыточности степени 𝜇 в случае 𝜇 > 1
совпадает с состоянием сверхтрудоизбыточности, введенном в работе [1].
Доказательство. Из равенств (1)-(3) выводим, что
∆𝐸
(𝜇 − 1),
∆𝑢 =
𝐿 + ∆𝐿
откуда вытекает, что при 𝜇 > 1 в рассматриваемом периоде уровень безработицы
растёт, а значит, по определению из [1], экономика сверхтрудоизбыточна.
Рассмотрим текущее состояние экономики Таджикистана с позиции трудоизбыточности. Показатели ВВП страны в последние 10 лет свидетельствует об относительной стабилизации экономики страны в ее текущем сегменте развития.
Учитывая, что в Таджикистане не осуществляется регулярный счёт реальных значений количественных показателей общей безработицы, а значит и рабочей силы, далее
будем использовать данные Всемирного Банка [6]. В соответствии с этим ресурсом необходимые нам показатели сферы занятости приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Некоторые показатели сферы занятости Республики Таджикистан
в период 1998-2017 годы
1991
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1269,1 1511,9 1556,5 1607,6 1664,7 1727,3 1789,7 1849,1 1908,8 1968,9
1245,0 1290,9 1334,3 1380,0 1433,8 1495,6 1557,4 1629,7 1698,3 1754,5
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2032,0 2093,6 2147,7 2202,6 2256,6 2309,1 2360,5 2409,9 2459,2 2510,3
1798,3 1850,0 1899,2 1944,8 1989,8 2040,2 2092,6 2145,1 2195,1 2236,1
Источник: [6]
Используя вышеизложенный алгоритм и формулу
𝜇=

∆𝐿 ∆𝐸
/
𝐿 𝐸

для степени трудоизбыточности, которая вытекает из равенства (3), получим данные
о значениях𝜇, приведённые в таблице 2. При этом, значение 𝜇 для года 𝑇подсчитано в
сегменте от 1991 года до 𝑇-го года включительно, т.е. по «накопительному» принципу.
Например, при вычислении значения 𝜇 для 2005 года, значения ∆𝐿 и ∆𝐸 подсчитаны за
период от 1991 года до 2005-го года включительно, а значения 𝐿 и 𝐸 - за 1991 год.
Таблица 2. Значения степени трудоизбыточности экономики Республики Таджикистан в период 2001-2018 годы
𝜇
𝜇

2001
3,156
2010
1,337

2002
2,46
2011
1,318

2003
2,056
2012
1,309

2004
1,794
2013
1,301

2005
1,635
2014
1,283

2006
1,479
2015
1,263

2007
1,384
2016
1,243

2008
1,347
2017
1,229

2009
1,353
2018
1,228

Таким образом, в период 2001-2018 годы наблюдается постепенное снижение степени сверхтрудоизбыточности экономики Таджикистана и ее приближение к единице, т.е.
состояние экономики постепенно переходит от сверхтрудоизбыточности к состоянию
трудоизбыточности (т.е. сверхтрудоизбыточности степени 1) (см. диаг. 1).
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μ-степень трудоизбыточности

Диаграмма 1. Динамика изменения степени трудоизбыточности экономики
Таджикистана в период 2001-2018 годы
Так, в рассматриваемом периоде данный показатель снизился более чем в 2,5 раза и
в 2018 году составил 1,23. Следует отметить, что скорость снижения степени сверхтрудоизбыточности также имеет тенденцию к снижению: если этот показатель в период 20022006 годы в среднем равнялся -13,93%, то в период 2007-2011 значение этого показателя
составило -2,26%, а в период последних 5 лет (2014-2018 годы) –составило
-1,13%.
Следовательно, процесс перехода состояния экономики от сверхтрудоизбыточности к
трудоизбыточности в рассматриваемом периоде замедляется.
Вместе с тем, данный процесс по определению приводит к постепенному снижению общего уровня безработицы (см. диаг. 2).
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Общий уровень безработицы
Диаграмма 2. Динамика изменения общего уровня безработицы в экономике
Республики Таджикистан в период 2001-2018 годы
Так, в период 2001-2018 годы уровень общей безработицы уменьшился на 3,4 процентный пункт и в 2018 году составил 10,9%.
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БА МАСЪАЛАИ ҚУВВАБАРЗИЁДИИ ИҚТИСОДИЁТ
АШӮРОВ СУБҲОНИДИН БУРҲОНОВИЧ,
доктори илмҳои иқтисодӣ, номзади илмҳои физикаю математика, профессори
кафедраи иқтисод ва идораи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон
734065, Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Н. Қарабоев 63/3,
тел. (+992) 919-13-10-10, e-mail: subhon_b@mail.ru
Дар мақола таърифи нави қуввабарзиёдии иқтисодиёт, ки ба таносуби суръати
афзоиши қавваи корӣ ва чунин индикатори ташкулкунандаҳои он асос ёфтааст,
пешниҳод мегардад. Аввалин бор мафҳуми “дараҷаи қуввабарзиёдӣ” ва алгоритми
ҳисобкунии он пешниҳод мегардад. Натиҷаҳои бадастомада ба натиҷаҳои қаблӣ дар ин
самт муқоиса карда мешаванд. Дар заминаи муқаррароти назариявии ба даст
овардашуда динамикаи тағйирёбии дараҷаи қуввабарзиёдии даври муосири рушди
иҷтисодиёти Тоҷикистон муайян карда шудааст.
Калидвожаҳо: иқтисодиёт, қувваи корӣ, шуғл, қуввабарзиёдӣ, дараҷаи
қаввабарзиёдӣ
TO THE ISSUE OF THE LABOR REDUNDANCY OF THE ECONOMY
ASHUROV SUBHONIDIN BURHONOVICH,
Doctor of Economics, Candidate of Physics and Mathematics, professor of Department of
Economics and Management, Technological university of Tajikistan,
734065, Tajikistan, Dushanbe, N. Karabaev str., 63/3,
tel. (+992) 919 13 10 10, e-mail: subhon_b@mail.ru
A new definition of the labor redundancy of the economy, based on the dependence of the
growth rate of labor force and a similar indicator of its components is given in the paper. For
the first time, the concept of “degree of super-labor redundancy” was introduced and an algorithm for calculating this indicator was proposed. A comparison of the obtained results with the
corresponding previous results is given. Based on the obtained theoretical provisions, the dynamics of changes in the degree of super-labor redundancy of the current period of development
of the Tajik economy is determined.
Key words: economy, labor force, employment, labor redundancy, degree of super labor redundancy.

УДК: 379.85:33 (575.3)
ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИР ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ СОҲИБКОРИИ ХУРД
ДАР САВДОИ ЧАКАНА
ВАЛИЕВ НИЗОМИДДИН ШАРОБИДДИНОВИЧ,
муовини декан оид ба таълим – эдвайзери омӯзиши ғоибонаи
факултаи иқтисодиёт ваменеҷменти
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон,
734061, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ 1/2,
тел: 918-14-49-14; e–mail:Nizomiddin_Valiev86@mail.ru
Дар мақолаи мазкур таҳлили вазъи муосири рушди соҳибкории хурд дар савдои
чакана нишон дод, ки теъдоди корхонаҳои хурд дар соли 2017 нисбат ба соли 2011 –
132,5%, шумораи кормандон – 118,7%, ҳаҷми даромад аз фурӯши маҳсулот бо ҳисоби млн.
сомонӣ – 184,1% ва фонди музди меҳнат, бо ченаки млн. сомонӣ 164,1% зиёд шудааст. Ба
андешаи муаллиф, тағйироти рухдода ҳоло ҳам нокифоя буда, дар ин бахш имконияту
захираҳои мавҷуда ба таври зарурӣ истифода намешаванд. Хусусан, инфрасохтори
соҳибкории хурд дар сатҳи ҷумҳурӣ ва минтақаҳо бо суръати паст тағйир меёбад.
Бинобар ин, идоракунии ин сектори иқтисодиёт бояд дар оянда такмил дода шуда, ҷалби
сармоягузорӣ, аз имтиёзҳои қарзи бонкӣ ва андозгузорӣ ба ин бахш дар деҳоти кишавр,
низоми дастгирии давлатӣ, хусусан дар бунёд ва пешбурди корхонаҳои нави истеҳсолию
тиҷоратӣ дар асоси таҷрибаи пешқадами давлатҳои хориҷӣ мукаммал ва эҳтиёҷ ба
таъдиди назар дорад.
Дар мақолаи пешниҳодшуда тамоюли мусбати рушди соҳибкории хусусӣ дар як
қатор соҳаҳои иқтисодиёти кишвар (солҳои 2011 – 2017), муаллиф монеаҳои асосӣ ва
роҳҳои бартараф кардани онҳоро дар ин самти афзалиятдор ошкор кардааст, ки дорои
аҳамияти илмию амалӣ маҳсуб меёбад.
Ҳамзамон дар ин замина, фикру андеша ва хулосаҳои муаллифи ин мақола низ ба
таври мухтасар пешкаш гардидааст, ки аз назари илму амали иқтисодиёти соҳаи
соҳибкорӣ бояд мавриди таваҷҷуҳи дигар пажуҳишгарон қарор гирад.
Калидвожаҳо: ислоҳоти иқтисодӣ, соҳибкрии хусусӣ, соҳибкори инфиродӣ,
фаъолияти соҳибкорӣ, раванди рушди соҳибкорӣ, омилҳои иқтисодӣ, корхонаҳои хурд,
монеъаҳо, хавфу хатар, даромад аз фурӯш, муносибатҳои бозорӣ.
Дар шароити ба вуҷуд омадани тағйироти муҳим дар раванди татбиқи ғояҳои
муносибатҳои бозорӣ Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз соли 2012 дар мулоқот бо соҳибкорони
кишвар, таъкид карданд, ки рушди соҳибкории хусусӣ ва мусоидати ҳамаҷонибаи
ташаккулёбию рушди он аз ҷумлаи вазифаҳои аввалиндараҷаи Ҳукумати мамлакат аст,
зеро соҳибкории хусусӣ яке аз роҳҳои алтернативӣ дар бобати баланд бардоштани сатҳу
сифати зиндагии мардуми кишвар ва заминаи боэътимоди таъмини рушди босуботи
иқтисодиёти миллӣ, зиёд намудани табақаи миёнаҳол ва ҳалли масъалаҳои иқтисодиву
иҷтимоӣ мебошад [2].
Мақсадҳои муҳиме, ки муайянкунандаи зарурияти омӯзиши рушди соҳибкории
хурди хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд:
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суръат бахшидан ба рушди иқтисоди миллӣ;
ташкили ҷойҳои нави корӣ барои бекорон ва ҷавонон;
наздиккунонидани истеҳсоли молҳо ва хизматҳо ба истеъмолкунандагон;
баланд бардоштани ҳиссаи истеҳсоли молҳои истеъмолии ватанӣ;
баланд бардоштани суръати тағйиротҳо дар иқтисодиёт ба тағйирёбии ҳаҷми талабот;
васеъ кардани имкониятҳо барои дар амал ҷорӣ кардани сарчашмаҳои маҳалии ашёи
хом.
Дар натиҷаи корҳои илмӣ – тадқиқотӣ ва таҳлили вазъи кунунии фаъолияти
корхонаҳои хурд маълум гардид, ки ҳоло сарфи назар аз ҷой доштани тамоюлҳои мусбат
дар самти ташкилу пешбурди соҳибкории хурд ва фаъолнокии он боз як зумра таҳдиду
хатар ва масъалаҳои ҳалталабе, ки онҳоро поёнтар ба таври алоҳида зикр хоҳем кард
мавҷуд мебошанд. Дар сурати ҳаллу фасл нагардидани онҳо эҳтимол мушкилоти
фаъолнокии соҳибкории хурд ва рақобатпазирии он дар ояндаи дуру наздик метавонад боз
ҳам ҳассостар гардад.
Рушди соҳибкории хусусӣ дар аксари соҳаҳои иқтисодиёт, алалхусус, дар соҳаҳои
савдо, хизматрасонии маишӣ, нақлиёт, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ
ҳамчун шарти муҳими тадриҷан баланд бардоштани сатҳи самаранокии иқтисодиёти
миллӣ ва соҳаҳои он ҳамчун омили муассири рақобаттавонӣ дар муҳити нави иқтисодӣ
мусоидат карда метавонад.
Таъмин намудани инкишофи босуръати фаъолияти соҳибкорӣ ба фикри мо, яке аз
самтҳои муҳимми иқтисоди бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Барои дастгирии
давлатии соҳибкории истеҳсолӣ, тиҷоратӣ ва дигар шаклҳои асосии он, таъмини шароити
мусоиди ташаккули соҳибкории хусусӣ тавассути муқаррар кардани имтиёзҳои мухталиф
дар низоми андозбандии фоида, арзиши иловашуда, пардохти боҷи гумрукӣ, ҷорӣ
намудани мораторий дар давраи муайян нисбати санҷишҳои зиёди фаъолияти
муваффақонаи субъектҳои соҳибкорӣ ба қатори чораҳои муҳиму аввалиндараҷа маҳсуб
мешаванд.
Соҳибкории хусусӣ барои ҷорӣ намудани технологияҳои нав, иноватсияҳо ва ноухау дар иқтисодиёт саҳми нишонрас гузошта метавонад.
Дар шароити иқтисоди бозорӣ фаъолияти соҳибкорӣ дар таъмини
рушди бонизоми иқтисодиёт нақши муассир дорад. Намунаи ҷолиби ҳамин андешаро мо
дар таҷрибаи мамлакатҳои пешрафта ба монанди ИМА, Олмон, Ҷопон, Фаронса ва дигар
давлатҳо ёфтааст. Аз мамлакатҳои ИДМ, хусусан Ҷумҳурии Қазоқистонро номбар кардан
мумкин аст, ки ҳукумати ин давлат дар солҳои охир, дар самти тараққӣ додани
соҳибкории хусусӣ корҳои зиёдеро ба анҷом расонидааст. Натиҷаи ин корҳои ба анҷом
расонидашуда беҳтар гардидани фазои сармогузорӣ дар ин мамлакат мебошад, ки ин
ҳолат барои ҷалби самоягузориҳои хориҷӣ мусоидат намудааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳам мушкилиҳои монеашавандаро паси сар намуда, барои таъмини рушди соҳибкории
хусусӣ дар мамлакат кӯшишу ғайрат менамояд.
Соҳибкории хурди хусусӣ дар амалисозии сиёсати рушди иқтисодӣ нақши муайян
мегузорад, аммо солҳои охир дар ин самт тағйироти мусбат ба назар мерасад [3]. Ҳоло
соҳибкории хурди хусусӣ ба омили пешбарандаи иқтисодиёт шинохта шудааст. Барои он
ки соҳибкорӣ дар мамлакат босуръат рушд намояд, зарур аст ба ин раванд давлат бештар
таваҷҷуҳ зоҳир намояд. Ба андешаи мо механизмҳои асосиии ноил шудан ба суръати
рушди фаъолияти соҳибкорӣ, ин пеш аз ҳама муккамалгардонии санадҳои меъёрию

ҳуқуқӣ дар самти фаъолияти соҳибкорӣ ба шумор меравад, ба монанди таҳия ва қабули
“Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав”, таҳияи “Кодекси соҳибкории
Ҷумҳурии Тоҷикистон”, вобаста ба ин бояд таҷрибаи дигар давлатҳои пешрафта оид ба
дастгирии давлатии соҳибкории хурд дар соҳаи савдо бояд ба инобат гирифта шавад.
Барои рушди босуръати соҳибкории хурд механизмҳои ҳавасмандгардонии молиявӣ,
андозӣ, иттилоотӣ, қарзӣ ва ташаккули инфрасохтори субъектҳои соҳибкории хурд бояд
вобаса ба таҷрибаи дигар кишварҳо пурра омухта ва дар амал татбиқ гарданд.
Дар давоми 6 соли охир шумораи корхонаҳои хурд дар ҷумҳурӣ 32,3% ва дар
мувофиқат ба ин шумораи коргарони дар онҳо коркунанда ба миқдори 18,7% афзоиш
ёфтааст (ҷадвали 1). Ин дар ҳоле аст, ки ба миқдори кифоя инфрасохтори
хизматрасонандаи соҳибкории хурд тараққӣ наёфтааст ва соҳибкории хурд ба бозори
сармояҳо ба дараҷаи зарурӣ дастраси надорад.
Ҷадвали 1.
Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои хурд дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2011-2017, дар охири сол [4, с. 229]
Солҳо
Тағйироти
соли
2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Нишондиҳандаҳо
нисбат
ба
Ҷумҳурии Тоҷикистон
соли 2011, %
Теъдоди корхонаҳои хурди амалку- 3367 3890 4810 5394 5176 4919 4455
132,3
нанда, адад
Шумораи
кормандони
корхонаҳои хурди
18,7 19,6 27,5 30,2 28,4 21,4 22,2
118,7
амалкунанда,
нафар
Даромад
аз
фурӯши
маҳсулот
3793,
2363,2 2849,9 4271,1 5501,6 6170,9
4351,7
184,1
(кор, хизмат) дар як
1
сол, миллион сомонӣ
Фонди
музди
меҳнат
(аз
ҷумла 133, 177, 249, 318, 329, 216,
218,8
164,1
дуҷоякорон), милли- 3
9
4
5
1
5
он сомонӣ
Зикр кардан зарур аст, ки рушди нокифояи соҳибкории хурд имконияти ташкили
ҷойҳои нави кориро маҳдуд месозад. Дар муддати шаш соли охир дар қиёс соли 2017 бо
соли 2011 теъдоди корхонаҳои хурд дар Тоҷикистон 1088 адад афзоиш ёфтааст, аммо
мутасифона нисбати соли 2016 ин нишондиҳанда (- 464 адад) ё (- 9,4%) кам шудааст
(сабабҳои кам шудани шумораи корхонаҳои хурд дар соли 2016 фишори маъмурӣ ва
дахолати зиёди ташкилотҳои гуногуни давлатӣ, ҳиссаи зиёди тамаъҷӯи ва фасод, баланд
будани сатҳи гаронии андоз ва фоизи қарзи бонкҳо, номукаммалии низоми дастгирии
давлатӣ, аз ҷумла набудани қонунҳои махсус оид ба соҳибкории хурди хусусӣ) ва дар
мувофиқат ба ин шумораи кормандон 3,5 ҳазор нафар ё 118,7 % афзоиш ёфтааст.
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Ба андешаи мо, натиҷаи иҷрои кулли тадбиру чораҳои дар ин солҳо (2011 – 2017)
амалкунандаи кишвар ва ноҳияҳои он боиси афзудани теъдоди шаҳрвандоне, ки ба
соҳибкории хурди хусусӣ сару кор доранд, дар бозори дохилӣ ба беҳтаршавии фазои
рақобати бозорӣ шуданд. Зиёдшавии теъдоди соҳибкорони хусусии инфиродӣ дар навбати
аввал ба рушди сектори савдо, хӯроки умумӣ ва дигар соҳаҳои иқтисодиёти Тоҷикистон
(62,7% дар соли 2011) ва то 64,6 % дар соли 2016 расидааст, гарчанде дар соли 2017 назар
ба соли 2011 дар андозаи 5,0 банди фоизӣ кам шудааст.
Таҳлили теъдоди субъктҳои соҳибкории хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гувоҳӣ
медиҳад, ки татбиқи пайгирона ва мунтазами чорабиниҳои ислоҳоти иқтисодӣ ба рушди
иқтисодию иҷтимоӣ, бешубҳа таъсири мусбат мерасонад. Аз ин рӯ, дар шароити амали
низоми иқтисоди бозорӣ, махсусан шуғлнокии шаҳрвандон ба фаъолияти инфиродии
меҳнатӣ дар солҳои таҳлилшуда аз 115,2 ҳазор нафар дар соли 2011 то ба 270,1 ҳазор
нафар дар соли 2017 расидааст ё 1,5 баробар зиёд шудааст, ки тамоюли воқеан мусбат дар
кишвар арзёбӣ мешавад.
Ба соҳаҳои ояндадор (манфиатовар) ва намудҳои фаъолият барои рушди
соҳибкории хурди хусусӣ як қатор соҳаҳо ба монанди соҳаи саноат (истеҳсоли молҳои
ғизоӣ, саноати сабук, саноати хӯрокворӣ, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, коркарди
растаниҳои шифобахш); кишоварзӣ; савдо; хӯроки умумӣ; сайёҳӣ; коркарди ашёи хом;
алоқа (технологияи интернетӣ); сохтумон; энергетика; нақлиёт; ҳунарҳои мардумӣ ва
маориф дохил мешаванд. Яке аз соҳаҳое, ки имрӯз дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
мавқеи назаррас дорад ин фаъолияти соҳибкории хурд дар соҳаи савдо махсусан савдои
чакана ба шумор меравад ва аз ин рӯ мегузарем ба таҳлили вазъи савдои дохлӣ дар бозори
истеъмолӣ.
Ҷадвали 2.
Динамикаи нишондиҳандаҳои корхонаҳои савдои чакана ва хӯроки оммаи
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2011 – 2017 [5, с. 18]
Соли
2017 нисбат
Солҳо
ба соли
Нишон2011, % ва
диҳандаҳо
маротиба
2011
Ҳаҷми
гардиши моли
чакана
дар
7425,5
ҳамаи соҳаҳои
савдо,
млн.
сомонӣ
Шумораи
корхо11528
наҳои савдои
чакана, адад
Масоҳати
дӯконҳои
996
савдо,
ҳазор
метри

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9013,
9

11311,
7

12823,
9

14377,
7

16166,
7

18435,2

+ 2,4

12119

11548

12983

14271

15178

14708

+ 1,2

1159,
3

940,4

1182,1

1374,6

1519,1

2065,5

+ 2,1

мураббаъ
Шумораи
корохо+ 102,6
2686
2677
2624
2656
2717
2748
2757
наҳои хӯроки
омма, адад
Шумораи
ҷойҳои
+ 1,7
96,2
106,5 53
126,6
141,3
164,9
169,9
нишаст, ҳазор
адад.
Шумораи
бозорҳо
- 99,3
(омехта
ва 306
308
298
297
297
300
304
озуқаворӣ),
адад
Шумораи
фурӯшандаҳо
дар онҳо дар
- 96,9
70,2
70,6
69,1
70,8
62,9
67,1
68,0
як
рӯз,
ба
ҳисоби миёна,
ҳазор нафар
Шумораи
бозорҳои
+ 1,1
фурӯши
110
107
109
116
122
121
123
чорвои зинда,
адад
Шумораи
бозорҳои
фурӯши
8
8 10
10
10
10
10
+ 1,2
автомобилҳо,
адад
Миқдори
нуқтаҳои
фурӯши
1013
1079
1055
1034
1125
1121
931
сӯзишворӣ ва
- 91,9
равғанҳои
молиданӣ, адад
Дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳои ҷадвали 2 ба хулоса омадан мумкин аст, ки
дар соли 2017 шумораи корхонаҳои савдои чакана дар ҷумҳурӣ 14708 ададро ташкил дод,
ки ин нишондиҳанда нисбати соли 2011 – ум 1,2 маротиба зиёд мебошад. Субъектҳои
соҳибкорӣ, ки дар соҳаи хӯроки умумӣ низ фаъолият мекунанд ва онҳо дар соли 2017 – ум
ба 2757 адад баробар шуданд, яъне нисбати соли 2011 – ум 2,6% зиёд мебошад. Тағйироти
ин нишондиҳандаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки фаъолияти соҳибкорӣ дар ин соҳаҳои
ҳаётан муҳими иқтисодӣ асос тамоюли рушдро касб кардаанд.
Ҷадвали 3
Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои хурд аз рӯи намудҳои
фаъолият, ки мақоми шахси ҳуқуқиро доранд
ШумоДаромад
Шумораи
Фонди
раи миёнаи
аз маҳсулоти
Ҳамаи намудҳои
корхонаҳои
музди меҳнат,
кормандони фурӯхташуда,
фаъолияти иқтисодии
хурд, адад
ҳазор сомонӣ
онҳо, нафар ҳазор сомонӣ
корхонаҳои хурд
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01.01.20
18

01.01.20
17

01.01.20
18

01.01.20
17

01.01.20
17

01.01.20
18

01.01.20
17

01.01.20
18

3793137
218859,
435178 216503
,0
3
5,6 ,3
умумии корхонаҳои хурд, %
35473, 30771,
279
2399,8 2377,1
7
4
1,5
0,9
0,7
1,1
1,1
63324, 16938,
156
5927,7 1945,9
7
8
0,8
1,7
0,4
2,7
0,9
91192, 131708
17782,
1780
13639,6
0
,4
1
9,4
2,4
3,0
6,3
8,1
8
72,1
159,9 240,2 30,1
0,04
0,001 0,003 0,1
0,01
581484 579078
43260,
1932
50694,0
,6
,5
7
10,2
15,3
13,3
23,4
19,8

4919 4455 21368 18916
Фоиз нисбаи нишондиҳандаи
1 72

77

304

2 1,5

1,7

1,4

1 128

37

641

2 2,6

0,8

3,0

1 364

405

1704

2 7,4
1 2
2 0,04

9,1
3
0,1

7,8
6
0,02

1 567

495

2347

2 11,5

11,1

11,0

3010728
61900,
58593,3
,8
2

1 1886 1713 7730 7026

253133
5,0

2 38,3

38,4

36,2

66,7

69,2

1 232

207

1591 1221

2 4,7

4,6

7,4

1 306

318

1209 1288

2 6,2

7,1

5,6

6,8

1 59

46

242

158

2 1,2

1,0

1,1

0,8

1 665

616

2438 2420

2 13,5

13,8

11,4

12,8

1 162

149

742

749

2 3,3

3,3

3,4

3,9

1 184

181

1033 1068

2 3,7

4,1

4,8

1 263

208

1270 831

67381,
1
1,8
100311
,1
2,6
49447,
3
1,3
173482,
7
4,6
21361,
8
0,6
22745,
8
0,6
45696,
2

74567,
6
1,7
133016
,3
3,0
51647,
0
1,2
236334
,7
5,4
25216,
8
0,6
30907,
1
0,7
30710,
9

37,1

6,4

5,6

27,1

28,3

9963,7 9362,8
4,6

4,3
14402,
11147,6
5
5,1
6,6
6855,0 5046,9
3,2
34349,
1
15,9

2,3
40864,
3
18,7

4525,8 5860,2
2,1

2,7

7687,5 9004,7
3,5

4,1

9145,0 7021,8

моӣ
ва шахсӣ

2 5,3

4,6

5,9

4,4

1,2

0,7

4,2

3,2

1. шумораи корхонаҳои хурд дар соҳаи алоҳидаи
иқтисодиёт
2. % нисбати шумораи умумии корхонаҳои хурд
Марҳилаи гузариш ба низоми хоҷагидории бозорӣ дар соҳаи савдо ба дигаргуниҳои
кулли ноил гашт.
Ба ҳолати муосир ва тамоюли рушди савдо ҳамчун соҳаи махсусгардонидашудаи
иқтисоди миллӣ ва намуди фаъолияти соҳибкорӣ дар асоси таҳлили як қатор
нишондиҳандаҳо, амсоли ҳаҷми умумӣ, таркиб ва суръати тағйирёбии гардиши мол,
андозаи миёнаи он ба ҳар нафар аҳолӣ, дараҷаи қаноатмандии талаботи пардохтпазирии
аҳолӣ ба молҳои озуқаворӣ ва саноатӣ баҳо дода мешавад. Ҳаҷми умумии гардиши молро
ба қатори нишондиҳандаи муҳими муайянкунандаи сатҳи зиндагии аҳолӣ дохил кардан
мумкин аст. Ин нишондиҳанда на танҳо тағйироти равандҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, балки
алоқамандии зичро бо вазъи молиявӣ, иҷрои даромади буҷети давлатӣ ва муомилоти
пулро инъикос мекунад.
Ҷадвали 4
Тағйирёбии нишондиҳандаҳои мутлақ ва нисбии гардиши чаканаи моли
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2011 – 2017, млн. сомонӣ, бо нархҳои соли 2017 [5]
Солҳо
Нишон2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
диҳандаҳои
Эзоҳ:

иқтисодӣ
Ҳаҷми умумии гардиши чаканаи мол
дар ҳамаи соҳаҳои
савдо
Сектори давлатӣ
Сектори
ғайридавлатӣ, аз он ҷумла:
Сектори тиҷоратӣ
Сектори
кооперативӣ
Сектори хусусӣ

10545,8

12222,6 14520,5 15493,3 16361,0 17342,6 18435,2

146,7

143,2

10339,1

12079,4 14387,5 15359,5 16294,1 17250,7 18368,6

569,8

815,9

2051,1

3314,7

3712,4

3976,0

4218,3

143,6

150,2

142,0

134,7

80,2

13,2

2,5

9685,7

11113,3 12194,4 11910,1 12501,5 13261,5 13447,8
Вазни хос бо фоиз

133,0

133,8

66,9

91,9

66,6

Ҳаҷми умумии гардиши чаканаи мол
100
100
100
100
100
100
100
дар ҳамаи соҳаҳои
савдо
Сектори давлатӣ
1,4
1,2
0,9
0,9
0,4
0,5
0,4
Сектори
ғайри98,6
98,8
99,1
99,1
99,6
99,5
99,6
давлатӣ, аз он ҷумла
Сектори тиҷоратӣ
5,4
6,7
14,1
21,4
22,7
22,9
26,7
Сектори
коопера1,3
1,2
1,0
0,8
0,5
0,1
0,0
тивӣ
Сектори хусусӣ
91,9
90,9
84,0
76,9
76,4
76,5
72,9
Дар асоси маълумоти ҷадвали 4 ва таҳлили манбаъаҳои дигари оморӣ ба хулоса
омадан мумкин аст, ки дар таркиби маълумоти гардиши чаканаи мол аз рӯи шакл ва
намудҳои савдо дар солҳои 2011-2017 тағйиротҳои назаррас ба миён омадаанд. Пеш аз
ҳама, ҳиссаи савдои давлатӣ аз 1,4 %-и соли 2011 то 0,4% дар соли 2017 коҳиш ёфтааст.
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Манбаъҳои асосии ташаккули гардиши чаканаи мол дар бозори истеъмолӣ ба
бахши давлатӣ 66,6 млн. сомонӣ ва ба сектори ғайридавлатӣ 18368,6 млн. сомонӣ рост
омада, вазни қиёсии гардиши мол дар сектори ғайридавлатӣ аз 98,6 % -и соли 2011 то ба
99,6 дарсад дар соли 2017 ташкил додааст.
Ҷадвали 5
Ҳисоби нишондиҳандаҳои динамикаи савдои чаканаи моли Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар солҳои 2011 – 2017 (млн. сомонӣ) [5]
Фарқият (+,-)
Суръати
Солҳо
рушд,%
Соли
Соли
Соли
Соли
Нишон2017
2017
2017
2017
диҳандаҳо
2011
2016
2017
нисбат нисбат нисбат нисбат
ба соли ба соли ба соли ба соли
2011
2016
2011
2016
Ҳаҷми умумии гар10545, 17342, 18435,
диши чаканаи мол дар
7889,4 1092,6 174,8
106,3
8
6
2
ҳамаи соҳаҳои савдо
Сетори давлатӣ
146,7
91,9
66,6
-80,1
-25,3
45,4
72,5
Сектори
ғайри- 10339, 17250, 18368,
8029,5 1117,9 177,6
106,5
давлатӣ, аз он ҷумла:
1
7
6
Сектори тиҷоратӣ
7,7
569,8
3976,0 4218,3 3648,5 242,3
106,1
мар.
Сектори кооперативӣ 143,6
13,2
2,5
-141,1
- 10,7
1,7
18,9
Сектори хусусӣ
13261, 13447,
9685,7
3762,1 186,3
138,8
101,4
5
8
Дар асоси рақамҳои таҳлилшудаи ҷадвали 5 ба хулоса омадан мумкин аст, ки
ҳиссаи бахши хусусӣ сол то сол рӯ ба афзоиш дорад. Чӣ тавре аз рақамҳо маълум аст
сектори давлатӣ агар дар соли 2011 – ум ба 146,7 млн. сомонӣ баробар шуда бошад, пас ин
нишондиҳанда дар соли 2017 ба 72,5 млн. сомонӣ расидааст ва нисбати соли 2011 – ум
80,1 млн. сомонӣ коҳиш ёфтааст. Сектори хусусӣ бошад дар соли 2011 – ум ба 10339,1
млн. сомонӣ расида, дар соли 2017 – ум ин нишондиҳанда 18368,6 млн. сомонӣ баробар
шудааст, ин нисбати соли 2011 ба маблағӣ 8029,5 млн. сомонӣ афзудааст.
Ҳиссаи зиёдтарро дар таркиби гардиши чаканаи мол молҳои ғайрихӯрокворӣ
ташкил додаанд, ки он 9291,1 млн. сомониро дар соли 2017 ташкил дода, дар соли 2011
бошад, ин нишондиҳанда ба 3874,8 млн. сомонӣ расид, ки ин нишондиҳанда нисбати соли
2011 – ум 2,4 маротиба зиёд мебошад.
Ҳиссаи молҳои хӯрокворӣ дар таркиби гардиши чаканаи мол сол то сол рӯ ба
афзоиш дорад. Соли 2017 маблағи молҳои хӯрокворӣ дар бозори молҳои истеъмолӣ 9144,1 млн. сомонӣ афзоиш ёфтааст, ки нисбати ҳаҷми умумии фурӯши мол 49,6 % - ро
ташкил медиҳад. Фурӯши молҳои хӯрокворӣ дар соли 2011 – ум 3550,7 млн. сомониро
ташкил додааст, ки нисбати ҳаҷми умумии он – 47,8% афзоиш ёфтааст.
Ҳаҷми умумии гардиши чаканаи мол дар савдои чакана ва дигар сарчашмаҳои
пайдоиши мол дар кишвар соли 2017 маблағи умумии 18435,2 млн. сомониро ташкил дод.
Таносуби молҳои хурокворӣ дар ҳаҷми умумии молҳо 49,6 фоиз ё 9144,1 млн. сомонӣ ва
молҳои ғайрихӯрокворӣ 50,4 дарсад ё 9291,1 млн. сомониро ташкил намуд. Тавре таҳлил
нишон дод, ҳаҷми гардиши молҳои ғайрихӯрокворӣ 147,0 млн. сомонӣ зиёд аз супориши

муайяншуда фурӯхта шудааст. Нигаред ба динамикаи ҳаҷми гардиши мол дар солҳои 2000
– 2017, ки муаллиф таҳия кардааст.
Ҷадвали 6
Сохтори гардиши чаканаи мол аз рӯйи гурӯҳи молҳои истеъмолӣ бо нархҳои
солҳои дахлдор, млн. сомонӣ [5]
Аз ҷумла:
Аз ҷумла ҳиссаи
Ҳамаи
Ҳамаи
1. Молҳои
2. Молҳои
Солҳо
молҳо,
Молҳои
Молҳои
молҳо
хӯрокворӣ, ғайрихӯрокворӣ,
хӯрокворӣ ғайрихӯрокворӣ %
%
%
2000
567,8
331,0
236,8
100,0
58,3
41,7
2001
558,2
332,1
226,1
100,0
59,5
40,5
2002
777,2
447,2
330,6
100,0
57,5
42,5
2003
1003,6
596,1
4075
100,0
59,4
40,6
2004
1434,8
817,8
617,0
100,0
57,0
43,0
2005
1868,9 1048,4
820,4
100,0
56,1
43,9
2006
2219,3 1120,8
1098,6
100,0
50,5
49,5
2007
2732,7 1440,1
1292,6
100,0
52,7
47,3
2008
4701,6 2397,8
2303,8
100,0
50,9
49,0
2009 5565,8 2643,8
2922,0
100,0
47,5
52,5
2010 5997,7 2836,2
3161,5
100,0
47,3
52,7
2011
7425,5 3550,7
3874,8
100,0
47,8
52,2
2012
9013,9 4164,4
4849,5
100,0
46,2
53,8
2013
11311,7 5180,8
6130,9
100,0
45,8
54,2
2014
12823,9 6168,3
6655,6
100,0
48,1
51,9
2015
14377,7 7045,1
7332,6
100,0
49,0
51,0
2016
16166,7 7921,7
8245,0
100,0
49,0
51,0
2017
18435,2 9144,1
9291,1
100,0
49,6
50,4
Чунон ки аз ҷадвали 6 мушоҳида мешавад, тӯли солҳои 2000-2017 дар таркиби
гардиши чаканаи моли кишвар ҳиссаи молҳои хӯрокворӣ аз 58,3% дар соли 2000 то 49,6%
дар соли 2017 коҳиш ёфтааст ва мутобиқан ҳиссаи молҳои ғайрихӯрокворӣ аз 41,7% дар
соли 2000 то 50,4% дар соли 2017 афзоиш ёфтааст.
Дар мақолаи мазкур ба таҳлили комплексии вазъи муосири соҳибкории хурди
хусусӣ дар соҳаи савдою хӯроки омма ва дигар бахшҳои ба онҳо наздику пайванди
иқтисодиёти миллӣ таваҷҷуҳ зоҳир намуда ба хулоса омадааст, ки дар ин намуди
фаъолияти иқтисодӣ солҳои сипаришуда тағйиротҳои намоён ба амал омаданд. Дар ин
давраи таҳлилшаванда, ҳиссаи бахши ғайридавлатии савдои чакана ва хӯроки омма дар
соли 2017 ба 99,6% аз рӯи ҳаҷми гардиши чаканаи мол баробар шуд, аз ҷумла бахши
хусусӣ ба 72,9% расид. Бояд таъкид кард, ки ин нишондиҳанадаи муҳимми нисбӣ дар соли
2011 мутаносибан 98,6% ва 91,9% - ро ташкил дода буд.
Ҳаҷми умумии гардиши чаканаи мол дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
амалкунандаи соли 2017 нисбат ба соли 2011 рушд намуда, ҳиссаи вилояти Суғд дар соли
2017 аз ҳама бештар – 39,9%, вилояти Хатлон - 24,4%, шаҳри Душанбе – 20,3%, НТҶ –
14,7% ва ВМКБ – 0,7% – ро ташкил дод, ки ин низ аз вазъи муосири рушди бемайлони
соҳибкории хусусӣ дар соҳаи савдою хӯроки омма ва сатҳи рушди нобаробар дар
минтақаҳои кишвар гувоҳӣ медиҳад.
Самарабахшии дигари соҳибкории хурд дар амалӣ гардидани нуқтаҳои Паёми
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии қонунгузори кишвар, аз ҷумла оид
ба таъсиси на кам аз 100 ҳазор ҷойҳои нави корӣ аз ҳисоби рушди соҳибкории хурд дар
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соҳаҳои кишоварзӣ, коркарди маҳсулот, саноати сабук, хӯрокворӣ, масолеҳи сотмон,
савдо, хӯроки умумӣ, кимиё, нақлиёту алоқа, сайёҳӣ, маориф ва тандурустӣ бо такя ба
бахши хусусӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ ҳисобида мешавад. Илова бар ин, ин нуқта дар
доираи “Стратегияи миллии рушд барои то соли 2030” низ ҳамчун афзалияти асосӣ
пешбини шудааст.
Аз баски, инҷо сухан дар мавриди рушди минбаъдаи соҳибкории хурд дар ҷумҳурӣ
меравад, пас ба таври мушаххас нишон додани мушкилоти мавҷудаи соҳа ба миён меояд.
Бинобар ин, ҳоло мо хусусиятҳо ва масъалаҳои ҳалталаби рушди соҳибкории хурдро дар
алоҳидагӣ пешниҳод хоҳем кард, аз ҷумла: номукаммалии низоми андозбандии
соҳибкории хурди хусусӣ дар соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт; сатҳи баланди
монополизатсия; муҳофизати заифи ҳуқуқҳои молумулкӣ ва ҳуқуқҳои соҳибкорон; дар
сатҳи зарӯрӣ фаъолият накардани муколамаи байни давлат ва бахши хусусӣ дар сатҳи
минтақаҳои кишвар; инкишоф наёфтани инфрасохтори истеҳсолот ва савдо; дур будани
кишвар аз бозорҳои истеъмолии давлатҳои бузург ва роҳҳои бузурги нақлиётӣ, ки барои
савдо истифода мешаванд; шароити номусоиди қарздиҳӣ аз сабаби баланд будани меъёри
фоизи қарзи бонкӣ ва кам будани муҳлати бозгардонии қарз; беқурбшавии пул ва
бенизомӣ дар бозори асъор; мавҷуд набудани институтҳои худмаблағгузорӣ (иттифоқҳои
қарзӣ ва ҷамъиятҳои суғуртавӣ); мамониатҳои маъмурӣ (санҷишҳои беасос ва зиёд)
нисбати субъектҳои соҳибкории хурди хусусӣ, аз ҷумла дар соҳаи савдо ва хӯроки умумӣ;
талаботи мураккаб оид ба гарави амвол, истифодаи нокифояи лизинги молиявӣ; дастрасии
маҳдуди субъектҳои фаъолияти соҳибкории хурд ба биноҳои бекорхобидаи корхонаҳо;
ташаккул наёфтани дастгириҳои андозбандӣ; сатҳи пасти маҳорати касбӣ ва таҷрибаи
ночизи соҳибкорон дар соҳаҳои гуногуни тиҷорати имрӯза; надоштани малака ва таҷриба
дар бахши таҳияи бизнес-нақшаи асоснокшудае, ки ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ
бошанд аз ҷониби соҳибкорони амалкунанда ва хусусан соҳибкорони навкор; дар сатҳи
зарурӣ нагузаронидани семинарҳои омӯзишӣ доир ба баланд бардоштани фарҳанги
соҳибкорӣ, савияи донишҳои иқтисодию молиявии соҳибкорон, дастрасӣ ва истифодаи
самараноки захираҳои қарзӣ – молиявӣ, дарёфти бозор, рақобатпазир будани фаъолият ва
рафъи таҳдиду хатарҳои эҳтимолӣ ва ғ.
Бо назардошти нақши муҳим доштани соҳибкории хурд дар ҳалли масоилӣ
иқтисодӣ – иҷтимоӣ, тадриҷан баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва
мушкилоту масъалаҳои ҷойдошта, ба андешаи мо чунин роҳҳои асосии рушди соҳибкории
хурдро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудан мумкин аст:
1. Андешидани тадбирҳои судманд ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани фазои
соҳибкорӣ;
2. Мусоидат дар самти кам намудани сарбории аз ҳад зиёди андозӣ ва душвориҳои
маъмурикунонии андоз;
3. Баланд бардоштани сатҳи маълумотнокӣ ва маърифатнокии ҳуқуқи соҳибкорон
дар соҳаи соҳибкории хурд;
4. Ба иҷора додани биноҳо ба шартҳои имтиёзнок ба субъектҳои соҳибкории хурд;
5. Пешниҳоди субсидияҳои давлатӣ ба субъектҳои соҳибкории хурд;
6. Пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ба субъектҳои соҳибкории хурди хусусӣ;
7. Дастгирии соҳибкории инноватсионӣ;
8. Таъмини дастгирии иттилоотӣ ва машваратии соҳибкории хурд дар соҳаи савдо;
9. Боз ҳам фаъол гардонидани муколамаи байни давлат ва бахши хусусӣ дар сатҳи
минтақаҳои кишвар;

10. Баланд бардоштани самаранокии фаъолият ва ҳосилнокии меҳнат дар фаъолияти
соҳибкории хурде, ки дар соҳаи савдо ва хӯроки умумӣ фаъолият мебаранд;
11. Кам намудани монеањои маъмурї њангоми ташкилу пешбурди соҳибкории хурди
хусусӣ дар соҳаи савдо ва хӯроки омма
12. Ҳавасмандгардонии бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои ғайрибонкӣ
нисбати васеъ намудани имкониятҳои қарздиҳии имтиёзноки субъектҳои хурд ва
соҳибкорони инфиродӣ
13. Таҳия ва қабули “Барномаи давлатии соҳибкорӣ барои солҳои 2021 – 2030”;
14. Таҳия ва қабули Кодекси соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
15. Рушди низоми тайёр кардан ва баланд бардоштани маҳорати касбии кормандони
субъектҳои хуруду миёнаи соҳибкорӣ бо дарназардошти талаботи муосири ҷавобгӯ ба
стандартҳои ҷаҳонӣ аз рӯи барномаҳои таълимию касбӣ ва ғ.
Таҳлилҳои ба анҷомрасонидаи мо нишон медиҳанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ташкили инфрасохтори бозорӣ таваҷҷуҳ ба ин намуди фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла
пешбурди ҳамкории давлат ва соҳибкории хурд беҳбудии ҷиддиро тақозо менамояд.
Махсусан фаъолияти муассисаҳои моливию қарзӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, биржаҳо ба
талаботҳои замони ҳозира бояд мувофиқ гардонида шаванд. Барои соҳибкорон дастрасии
сармоя аз сарчашмаҳои анъанавӣ ва ғайрианъанавӣ таъмин карда шавад ва умуман фазои
сармоягузорӣ боз ҳам мусоид гардонида шавад. Таҳлили комплексӣ ва муқоисавии рушди
соҳибкории хурди хусусӣ дар савдои чаканаи кишвар шаҳодат дод, ки новобаста аз
чораҳои андешидашуда, дар мамлакат то ҳоло шароити мусоидаткунандаи зиёдшавии
шумораи корхонаҳои хурд бо дарназардошти рушди устувору самараноки онҳо ба таври
пурра ташкил карда нашудаанд.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТОРГОВЛЕ
ВАЛИЕВ НИЗОМИДДИН ШАРОБИДДИНОВИЧ,
заместитель декана, эдвайзер по учебной работе
заочного отделения факультета экономики и менеджмента
Таджикского государственного коммерческого университета,
734061, Таджикистан, г. Душанбе, ул. Дехоти ½.
тел. 918144914, е-mail: Nizomiddin_Valiev86@mail.ru
В данной статье анализ современного состояние развития малого предпринимательства показал, что число малых частных предприятий в 2017 году по сравнению с
2011 годом увеличилось на 132 %, численность работников – на 118%, доход от продажи
продукции с учётом млн. сомонӣ – на 184,1 и фонд заработной платы с учётом млн. сомонӣ возрос на 164,1%. По мнению автора, произошедшие изменения до сих пор недостаточны, и в этом направлении недостаточно используются запасы и возможности. В
основном инфраструктура малого предпринимательства изменяется с очень малой скоростью, как в республике в целом, так и в регионах. По этой причине, управление этим
сектором экономики в дальнейшем должно расширяться, привлечение капиталовложений за счёт привилегии банковского кредита и налогообложения в сельской местности
республики, а также процесс государственной поддержки в создании и управлении новых
коммерческих и производственных предприятий на основе передового опыта зарубежных
стран должны развиваться.
На этой основе, предложения, мысли и заключение автора статьи даны в кратком виде, что с точки зрения научной и практической области предпринимательства
экономики должно быть взято во внимание со стороны других исследователей.
Ключевые слова: экономические преобразования, частное предпринимательство,
индивидуальное предпринимательство, предпринимательская деятельность, развитие
предпринимательства, экономические факторы, малые предприятия, препятствия, доход от продажи, рыночные отношения.

ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT OF SMALL
BUSINESS IN TRADE
VALIEV NIZOMIDDIN SHAROBIDDINOVICH,
Dean’s deputy on education and consultation in
Distance Education System, Faculty of Economics
and Management, Tajik State University of Commerce,
734061, Tajikistan, Dushanbe, ½ Dehoti Street,
tel.: 918 – 14 – 49 – 14, e-mail: Nizomiddin_Valiev86@mail.ru
In this article, an analysis of the modern state of small business development showed that
the number of small private enterprises in 2017 increased by 132% compared to 2011, the
number of employees - by 118%, income from the sale of products taking into account millions of
somoni - by 184.1 and the wage fund taking into account millions of somoni increased by
164.1%. According to the author, the changes that have taken place are still insufficient, and
stocks and capabilities are underutilized in this direction. Basically, the infrastructure of small
businesses is changing at a very low speed, in the republic as a whole and in the regions. For
this reason, the management of this sector of the economy should continue to expand, attracting
investment through the privilege of bank credit and taxation in the rural areas of the republic, as
well as the process of state support in the creation and management of new commercial and
industrial enterprises based on the best practices of foreign countries should be developed.
On this basis, the proposals, thoughts and conclusion of the author of the article are
given in a short form that from the point of view of the scientific and practical field of
entrepreneurship of economics should be taken into account by other researchers.
Keywords: economic transformations, private entrepreneurship, individual entrepreneurship, entrepreneurial activity, entrepreneurship development, economic factors, small enterprises obstacles, income from sales, market relations.
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Дар мақола маълумоти оморӣ доир ба вазъи демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳлил гардида, инчунин, ҷанбаҳои мусбии тағирёбии равандҳои демографии солҳои охир
қайд гардидаанд. Нақш ва аҳамияти усули индекс дар омори демографӣ ошкор карда
шудааст. Дар амалияи таҳлили оморӣ равандҳои демографӣ аксаран ба усулҳои дигар, аз
ҷумла усули индексӣ, ки имконияти таҳлили сохториро фароҳам меоварад, асос
ёфтааст. Аз рӯйи ҷадвале, ки демографи шведӣ Густава Зунберг пешниҳод мекунад, агар навъи
сохтори синну соли аҳолиро арзёбӣ кунем, гуфтан мумкин аст, ки гузариши мунтазами аз навъи
рушдёбандаи синну солии сохторӣ ба навъи одии (доимӣ) азнавбавуҷудоварӣ сурат мегирад [8].
Нақш ва аҳамияти усули индекс дар омори демографӣ ошкор карда шудааст.
Хулосабарорӣ гардидааст, ки вазъи муосири демографӣ хусусиятҳои хоси худро дошта,
ба рушди иҷтимоию-иқтисодии ҷомеа бевосита таъсир мерасонад.
Калидвожаҳо: аҳолӣ, усулҳои индексӣ, сатҳи таваллуднокӣ, таҳлили оморӣ, вазъи
демографӣ, сохтори аҳолӣ.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қатори давлатҳои аҳолиаш зуд афзоишёбанда дохил аст ва
ҳамаи тағйироти ба амал омадаистодаи демографӣ омӯзиши дақиқ ва пурраро талаб
мекунад. Дар шароити муосир имконият ва иқтидори демографии аҳолӣ аҳмияти муҳим
дошта, омӯзиш, таҳқиқ ва такмили ҳамаҷонибаро тақозо менамояд. Тағирёбии равандҳои
демографӣ ҳангоми батанзимдарорӣ ва банақшагирии оила омӯзиши ҳолати демографӣ
дар маҷмӯъ, аҳамияти муҳим пайдо мекунад. Миқдор, ҳайат ва сохтори аҳолӣ, аз ҷумла
захираҳои меҳнатӣ, барои инкишофи иқтисодиёт аҳамияти калон доранд. Муаллифони
таҳқиқоти ба наздикӣ гузаронидаи Бонки Ҷаҳонӣ қайд карданд, ки норасоии манзили зист,
масъалаи бо кор таъминкунӣ ва сатҳи пасти зиндагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаи
сатҳи баланди таваллуд ва зуд афзоиш ёфтани аҳолӣ аст. Аммо таҳқиқоти демографӣ ва
нишондодҳои расмии оморӣ шаҳодат медиҳанд, ки дар ифодаи мутлақ нишондиҳандаҳои
демографии таваллуд тамоюли баландравиро доштанд, дар ифодаи нисбӣ ин
нишондиҳандаҳо коҳиш ёфтаанд. Яке аз нишондиҳандаҳои калидӣ динамикаи таваллуд
мебошад, ки тамоюли пастравӣ дорад, масалан, агар коэффитсиенти таваллуд дар соли
2010-ум 31,7 промиллро (ба ҳазор нафар аҳолӣ) ташкил карда бошад, он мунтазам поён
меравад ва дар соли 2018-ум 25,4 промилл, яъне 20.0% нисбати соли 2010 коҳиш ёфтааст.

Ҳангоми таҳлил намудан муайян гардид, ки шумораи аҳолии доимӣ дар охири сол, нисбат
ба солҳои муқоисашаванда, яъне солҳои 2017–2011 ҳақиқатан афзоишёбанда будааст,
лекин тамоюли якбора зиёд гардидани афзоиши табии аҳолӣ соли 2013–2015 асосан
натиҷаи қабули қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо мебошад [6]. Баъди
қабули ин қонун тамоюли якбора зиёд гардидани актҳои никоҳ ва ҳамзамон таваллуд
гардид, ки ин ҳолат ба афзоиши ҳолатҳои бекоршавии актҳои никоҳ ё вайроншавии
оилаҳо низ оварда расонид. Аз ин рӯ, афзоиши табии аҳолиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар расми 1 дида мебароем.
Расми 1.
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Дар натиҷаи таҳлил намудани ин нишондиҳанда аниқтар муайян намудем, ки он дар
ҳақиқат нисбат ба солҳои 2011 ва 2013 афзоиши табиӣ кам гардида, соли 2015 ин нишондиҳанда нисбатан зиёд гардид ва минбаъд боз дар соли 2017–2018 коҳиш ёфтааст. Афзоиши табии аҳоли пеш аз ҳама вобастагии калон дорад аз нишондиҳандаҳои таваллудшудагон ва фавтидагон дар давраҳои омухташаванда.
Тағйирёбии сатҳи таваллудро детерминатҳои гуногун дарбар гирифтаанд, ки дар
амал таъсири ҳамаи омилҳоро якбора ба назар гирифтан душвор аст. Масъалае ба миён
меояд, ки ба ҳисоб гирифтани таъсири яке аз омилҳо дар мавриди набудани омилҳои
дигар чӣ гуна аст. Дар омори демографӣ барои таҳлили тамоюли зуҳуроти демографӣ
усулҳо ва роҳҳо гуногуни таҳлили оморӣ истифода бурда мешавад. Дар амалияи таҳлили
оморӣ равандҳои демографӣ аксаран ба усулҳои дигар, аз ҷумла усули индексӣ, ки
имконияти таҳлили сохториро фароҳам меоварад, асос ёфтааст. Моделҳои индексӣ дар
асоси робитаи мутақобилаи нишондодҳои асосии таваллуд сохта мешаванд. Шиддатнокии
таваллуд аз бисёр ҷиҳат ба миқдори занони синну соли репродуктивӣ (қобилияти
тавалудкунӣ) ё вазни хоси занҳо дар шумораи умумии аҳолӣ вобастагӣ дорад. Агар дигар
хел карда гӯем, ҳатто сатҳи воқеии таваллуд поён рафта бошад, бузургии коэффитсиенти
умумӣ боло рафта метавонад, агар ҳиссаи занони синну соли таваллудкунӣ дар аҳолӣ зиёд
шуда бошад. Ин таносубро ба намуди формулаи зерин ифода кардан мумкин аст:
𝑆
𝑛 = 𝐹 ∗ 𝑑𝑊15−49

Тағйирёбии коэффитсиенти умумии таваллудро бо ёрии усули индексӣ дида мебароем ва
нақши ҳар як омилҳоро, ки динамикаи сатҳи таваллудро муайян кардааст, ошкор месозем.
Маълумот барои таҳлили коэффитсиенти умумии таваллуд аз рӯйи омилҳо [5].
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Ҷадвал аз тарафи муаллифон дар асоси маълумоти: Демографияи солонаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон соли 2018. Маҷаллаи омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2018 тартиб дода
шудааст.
Чӣ тавре, ки аз ҷадвали 1. дида мешавад, коэффитсиенти умумии таваллуд дар умум дар
давоми ҳашт соли охир то 6,3 промилл ё ба 20 % поён рафтааст.

∆𝒏 = 𝒏𝟐𝟎𝟏𝟖 − 𝒏𝟐𝟎𝟏𝟎 = 𝟐𝟓, 𝟒 − 𝟑𝟏, 𝟕 = −𝟔, 𝟑%₀
𝒏𝟐𝟎𝟏𝟖
𝟐𝟓, 𝟒
𝑱𝒏 =
× 𝟏𝟎𝟎 =
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟎, 𝟏%
𝒏𝟐𝟎𝟏𝟎
𝟑𝟏, 𝟕
80,1%-100%=- 20%
Барои муайян намудани он, ки аз ҳисоби кадом омилҳо ин тағйирот ба амал омадаанд,
ҳисоби сохтори динамикаи коэффитсиенти умумии таваллудро аз рӯйи омилҳо гузаронидан
зарур аст.
∆n(F) = (97, 04-119, 5) ×0, 260 =-5, 84%

∆𝒏(𝒅𝒔𝒘(𝟏𝟓−𝟒𝟗) ) = 𝟏𝟏𝟗, 𝟓х(𝟎, 𝟐𝟔𝟎 − 𝟎, 𝟐𝟕𝟒) = −𝟏, 𝟔𝟖%₀
∆𝒏 = −𝟓, 𝟖𝟒 + (−𝟏, 𝟔𝟖) = −𝟕, 𝟓𝟐%₀

Иттилооти муҳимро барои баҳогузорӣ ба таваллуд, омӯзиши ҳайат ва сохтори ин зуҳурот
аз рӯйи нишонаҳои гуногун, медиҳад. Натиҷаҳои бадастомадаи ҳисоби нишондиҳандаҳоро дида
мебароем. Агар соли 2018 ҳиссаи занҳои синну соли қобилияти репродуктивӣ дошта дар сатҳи
соли 2010 боқӣ монда бошад, пас коэффитсиенти умумии таваллуд аз ҳисоби паст шудани
коэффитсиенти махсуси таваллуд ба 5,84% кам мешуд. Дар баробари ин, агар коэффитсиенти
махсуси таваллуд дар сатҳи соли 2010 нигоҳ дошта шавад, коэффитсиенти умумии таваллуд ба
1,68 % коҳиш меёбад, зери таъсири якбораи ду омил коэффитсиенти умумии таваллуд дар зарфи
8 сол ба 7,52% ((5,84+(-1,68))=7,52% кам шудааст. Омилҳои зикрёфта бо коэффитсиенти умумии
таваллуд, на танҳо чун бузургии мутлақ, балки чун нишондиҳандаҳои нисбии динамика,
алоқаманданд. Дар поён ҳисоби индекси тағйироти сохторӣ, тағйирёбии коэффитсиенти умумии
таваллуд дар солҳои 2010 – 2018, оварда шудааст.

𝐉𝐟=𝟗𝟕,𝟎𝟒х𝟎,𝟐𝟔𝟎 =𝟎,𝟖𝟏 ё 𝟖𝟏%
𝟏𝟏𝟗,𝟓х𝟎,𝟐𝟔𝟎

𝟗𝟕, 𝟎𝟒х𝟎, 𝟐𝟔𝟎
𝑱𝒘(𝟏𝟓−𝟒𝟗) =
= 𝟎, 𝟕𝟕 ё 𝟕𝟕%
𝟏𝟏𝟗, 𝟓х𝟎, 𝟐𝟕𝟒
𝑱𝒏 = 𝟎, 𝟖𝟏х 𝟎, 𝟕𝟕 = 𝟎, 𝟔𝟐 ё 𝟔𝟐%
Индекси омилҳои таъсиррасон ба динамикаи коэффитсиенти умумии таваллуд бояд ба
индекси динамикаи коэффитсиенти умумӣ баробар бошад, лек дар мисоли мо, бо сабаби
бутункунии зиёд, каме фарқ мекунад. Дар ин ҳолат фарқро ба ҳар як тағйирёбӣ ба бузургии он
мутаносиб аст.
𝟖𝟎
𝟔𝟐

х𝟎, 𝟖𝟏 = 𝟏, 𝟎𝟒𝟓 ё 𝟏𝟎𝟒, 𝟓%;
𝟖𝟎
𝟔𝟐

х 0,77=0,99 ё 99,3%;

Jn=1,04 х 0,99=1,029;
Аз ҳисоби ин нишондиҳандаҳо чунин натиҷагирӣ кардан мумкин аст, ки дар умум,
давоми солҳои 2010 – 2018 коэффитсиенти умумии таваллуд ба 20% ё ба 6,3 примилл коҳиш ёфт.
Дар баробари ин аз ҳисоби афзоиши ҳақиқии таваллуд дар ифодаи мутлақ коэффитсиенти
умумии таваллуд ба 4,5% афзоиш ёфт, аммо аз ҳисоби кам шудани ҳиссаи занҳои синну соли
репродуктивӣ дар шумораи умумии аҳолӣ, коэффитсиенти умумии таваллуд ба 0,64% поён рафт.
Қайд кардан зарур аст, ки ба паст шудани сатҳи коэффитсиенти умумии таваллуд нигоҳ накарда,
дар давраи баррасишаванда, болоравии он на танҳо дар омили сохторӣ, балки ба сатҳи таваллуд
низ вобастагӣ дорад.
Бо истифода аз модели индексии баррасишаванда дигар ҳиссаи занҳои синну соли
репродуктивиро дар шумораи аҳолӣ ҳамчун шакли аз нав бавуҷудоварии ҳамаи занҳо дар
шумораи умумии аҳолӣ, ё вобастагии мутақобилаи онро қабул намоем, пас коэффитсиенти
умумии таваллуд чун функсияи се тағйирёбанда баромад мекунад; индекси таркибаш
ивазшаванда, ки тағйироти коэффитсиенти умумии таваллудро зери таъсири ҳамаи омилҳо дар
умум, инъикос мекунад. Индекси таркибаш доимиро тағйирёбии коэффитсиенти умумии
таваллудро зери таъсири динамикаи коэффитсиенти махсуси таваллуд муайян мекунад. Индекси
ҷойивазкунии сохтории тартиби якум, ки таъсири тағйирёбии вазни хоси занҳои синну соли
репродуктивиро дар шумораи умумии занҳо ба динамикаи коэффитсиентҳои умумии таваллуд
тавсиф мекунад. Индекси ҷойивазкунии сохтории тартиби дуюм, баръакс, тағйироти
коэффитсиенти умумии таваллудро аз ҳисоби тағйирёбии танҳо сохтори ҷинсии аҳолӣ, ифода
мекунад. Ҳисоби таъсири мутлақи омилҳои алоҳидаро ба тағйирёбии коэффитсиенти умумии
таваллуд, ба таври зайл дида мебароем.

Таъсири мутлақи динамикаи коэффитсиенти махсуси таваллуд:

∆𝒏(𝑭) = (𝟗𝟕, 𝟎𝟒 − 𝟏𝟏𝟗, 𝟓) × 𝟎, 𝟓𝟐𝟖 × 𝟎, 𝟒𝟗𝟑 = −𝟓, 𝟖𝟒
𝟗𝟕, 𝟎𝟒 × 𝟎, 𝟓𝟐𝟖 × 𝟎, 𝟒𝟗𝟑
𝑱𝒇 =
= 𝟎, 𝟖𝟏𝟐
𝟏𝟏𝟗, 𝟓 × 𝟎, 𝟓𝟐𝟖 × 𝟎, 𝟒𝟗𝟑
Маълум аст, ки натиҷаи таъсиррасонии афзоиши шиддатнокии таваллуд дар ҷумҳурӣ ба
коэффитсиенти умумӣ ночиз аст. Ба таври дигар гӯем,, агар ин нишондиҳанда аз коэффитсиенти
махсуси таваллуд вобастагӣ медошт, он гоҳ дар соли 2010 сатҳи умумии таваллуд нисбат ба соли
2018 ба 20 дарсад поён мерафт [5].

∆𝒏(𝒅𝒘
𝒘(𝟏𝟓−𝟒𝟗) ) = 𝟏𝟏𝟗, 𝟓 × (𝟎, 𝟓𝟐𝟖 − 𝟎, 𝟒𝟕𝟐) × 𝟎, 𝟒𝟗𝟑 = 𝟑, 𝟐𝟗𝟗 ‰
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𝟏𝟏𝟗, 𝟓 × 𝟎, 𝟓𝟐𝟖 × 𝟎, 𝟒𝟗𝟑
= 𝟏, 𝟏𝟏𝟖 ё 𝟏𝟏𝟏, 𝟖%
𝟏𝟏𝟗, 𝟓 × 𝟎, 𝟒𝟕𝟐 × 𝟎, 𝟒𝟗𝟑
∆𝒏(𝒅𝒔𝒘 ) = 𝟏𝟏𝟗, 𝟓 × 𝟎, 𝟒𝟕𝟐 × (𝟎, 𝟒𝟗𝟑 − 𝟎, 𝟒𝟗𝟓) = −𝟎, 𝟏𝟏𝟑
𝟏𝟏𝟗, 𝟓 × 𝟎, 𝟒𝟕𝟐 × 𝟎, 𝟒𝟗𝟑
𝑱𝑾(𝑺) =
= 𝟏, 𝟎𝟎
𝟏𝟏𝟗, 𝟓 × 𝟎, 𝟒𝟕𝟐 × 𝟎, 𝟒𝟗𝟑
∆𝒏 = −𝟓, 𝟖𝟒 + 𝟑, 𝟐𝟗 + (−𝟎, 𝟏𝟏𝟑) = −𝟐, 𝟔𝟓𝟒
𝑱𝒏 = 𝟏, 𝟎𝟒𝟓 × 𝟏, 𝟏𝟏𝟖 × 𝟏, 𝟎 = 𝟏, 𝟏𝟔𝟖
𝑱𝑾(𝟏𝟓−𝟒𝟗) =

Ҳамин тариқ, шиддатнокии таваллуд фишанги асосии аз нав бавуҷудоварии ин раванд
мебошад. Ӽолати аз навбавуҷудоварӣ бошад, асос дар бораи хусусияти сохтори синнусолии
аҳолӣ медиҳад. Аз рӯйи ҷадвале, ки демографӣ шведӣ Густава Зунберг пешниҳод мекунад, агар
навъи сохтори синну соли аҳолиро таҳқиқ кунем, гуфтан мумкин аст, ки гузариши мунтазами аз
намуди рушдёбандаи сохтори синну солӣ ба навъи одии (доимӣ) азнавбавуҷудоварӣ сурат
мегирад.
Шакли ҷадвали сину солӣ [5].
Ҷадвали № 2
С
Вазни қиёсии гурӯҳи синнусолӣ (%)
Ӽам
Навъи
сохтори
олҳо
аи аҳолӣ синну сол
(%)
014
2
010

34
,9

15

50-сола ва баланд

53,

11,3

-49
100

Рушдёбанда

8

34
52,
13,1
100
доими
,3
6
Ҷадвал аз тарафи муаллифон дар асоси маълумоти: Демографияи солонаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, соли 2018. Маҷаллаи омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2018 тартиб дода
шудааст.
Аз назари муаллифон ба вуҷуд омадани тағиротҳои ҷузъӣ дар сохтори таваллуд, ки
онро натиҷаи таҳлил муқарар намуд бештар ба урфу одат, анъанаҳои миллию динӣ ва
хусусиятҳои аҳолии кишвар вобастагӣ дорад. Ба андеша мо, тағйирёбии минбаъдаи сатҳи
таваллуд ва танзими он бошуурона ба амал меояд, ки асосан ба беҳтар гардидани ҳолати
саломатии репродуктивӣ ва нигоҳдории саломатии зан-модар равона гардидааст.
Ҳамзамон, дигар тағйироти иҷтимоӣ, аз ҷумла, сатҳи маълумотнокӣ дараҷаи тахасуснокӣ,
ҳолати шуғл ва омилҳои дигар то як андоза ба раванди таваллуд таъсир расонида ҳолати
онро низ метавонад тағйир диҳад. Чунин ҳолатро натиҷаи таҳлил муайян намуд.
2
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В статье анализируются статистические данные о демографической ситуации в
Республике Таджикистан, а также положительные аспекты демографических изменений
за последние годы. Показаны роль и значение индексного метода в демографической статистике. В процессе статистической практики демографическая карта часто основывается
на других методах, включая метод индекса, который обеспечивает эффектное представление события. С точки зрения шведского демографа Г. Зунберга который предпологает, что
при оценке типа возрастной структуры можно сказать, что регулярный переход от структурного возраста к нормальному типу (постоянному) будет восстановлен. Доказано, что
сложившаяся демографическая ситуация имеет свои особенности и оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое развитие общества.
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The article analyses statistical data on the demographic situation in the Republic of Tajikistan, as well as positive aspects of demographic changes in recent years. The role and value of
the index method in demographic statistics are shown. In statistical practice, the demographic
map is often based on other methods, including the index method, which provides an effective
representation of the event. From the point of view of the Swedish demographic G. Zunberg,
who suggests that when assessing the type of age structure, it can be said that the regular transition from structural age to the normal type (constant) will be restored. It has been proved that the
current demographic situation has its own characteristics and has a direct impact on the socioeconomic development of society.
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В статье рассматриваются институциональные аспекты перспективы развития
цифровой экономики при переходе к инновационному развитию экономики Таджикистана. Предлагаются практические предложения по переходу к инновационному развитию
экономики отраслей народного хозяйства Таджикистана на основе широкого внедрения
новых
технологий с
широким
использованием
информационнокоммуникационных технологий. Рассматривается экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях и проводимая в цифровом пространстве, ориентированная на повышение производительности труда и снижение себестоимости. Цифровая экономика при переходе к инновационному развитию экономики Таджикистана - экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях и проводимая в цифровом пространстве, в том числе с целью повышения производительности труда и снижения затрат.
Ключевые слова: информационное общество, институциональные аспекты,
инновационное развитие, цифровое пространство, цифровая экономика.
Глобализация экономической жизни и растущая роль технологических инноваций
развития экономики Таджикистана серьезно повысили роль информации как одного из
ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности в современной экономике.
Телекоммуникации стали интегральной частью бизнеса и обеспечивают внутренние и
международные потоки информации в процессе принятия деловых решений. Объем
информации,
передаваемый
через
информационно-телекоммуникационную
инфраструктуру, удваивается в мире каждые 2-3 года, что усиливает значение
телекоммуникаций, как на уровне компании, так и в целом в экономике мира, что в свою
очередь усиливает процессы глобализации.
В настоящее время для органов управления экономического сектора и экономического сообщества республики встала необходимость формирования ключевых институтов, в рамках которых должны создаваться базовые направления развития цифровой
экономики Республики Таджикистан.
Роль институтов и институциональных предпосылок, согласно принятым правилам и определениям [10] снижает неопределенности (структурирование повседневной
жизни) путем установления устойчивой (хотя и не обязательно эффективной) структуры
взаимодействия между людьми; организацию взаимоотношений между людьми; определение и ограничение набора альтернатив, которые имеются у каждого человека.
Институциональные предпосылки оказывают решающее влияние на то, какие
именно организации возникают, и на то, как они развиваются. Но, в свою очередь, и организации оказывают влияние на процесс изменения институциональных рамок.
Результаты проведённого анализа опубликованных научных исследований для
выявления институциональных вызовов с учетом масштабной цифровизации при взаимо135

действии человека, природы, социальных институтов в сфере приведенных задач в разрабатываемой концепции развития цифровой экономики Таджикистана, является темой настоящей статьи.
В данном случае определяются основные институциональные вызовы, с которыми столкнется Республика Таджикистан в условиях ускорения цифровизации производства и организации управления.
При этом необходимо рассматривать неотъемлемые компоненты цифровизации
в производственном процессе, во всех субъектах отраслевой системы.
В первую очередь, необходимо определить предмет цифровой экономики. На наш
взгляд, основной выбор должен быть сделан между пониманием цифровой экономики как
следующей фазы развития традиционных отраслей на основе интернет и цифровых технологий и исключительно цифровых объектов.
При этом, цифровое пространство представляет собой пространство, базирующееся
на едином экономическом пространстве, включающее цифровые процессы, средства
цифрового взаимодействия, цифровые ресурсы, а также совокупность цифровых инфраструктур, норм регулирования, механизмов организации управления и использования.
Цифровая экономика при переходе к инновационному развитию экономики Таджикистана - экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях и проводимая в цифровом пространстве, в том числе с целью повышения производительности
труда.
Цифровая экономика - результат внедрения информационных технологий во все отрасли и сферы деятельности, а также перенос бизнес-процессов в цифровое пространство.
Однако, согласно, до сих пор содержание этого понятия среди экономистов
менеджеров, управленцев, исследователей остается размытым, четкого определения нет
и в докладе ВБ [4]. В этом материале собраны наиболее общие представления о том, что
представляет
собой
цифровая
экономика.
Для начала, стоит вспомнить определение обычной "аналоговой" экономики – это
хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. Использование компьютера, интернета, мобильных телефонов уже можно считать "потреблением", в этом случае цифровую экономику можно представить как ту часть экономических отношений, которая опосредуется Интернетом, сотовой связью, ИКТ.
«Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность».
Мещеряков Роман — профессор РАН, доктор технических наук, проректор
по научной
работе
и инновациям
Томского
государственного
университета систем управления и радиоэлектроники считает, что к термину "цифровая
экономика" существует два подхода:
- Первый подход "классический": цифровая экономика — это экономика, основанная на цифровых технологиях и при этом правильнее характеризовать исключительно область электронных товаров и услуг. Классические примеры – телемедицина, дистанционное обучение, продажа меди контента (кино, ТВ, книги и пр.);
Второй подход — расширенный: "цифровая экономика" — это экономическое производство с использованием цифровых технологий.

Действительно, раньше виртуальная часть мира, которая располагалась
в мыслительной реальности человека, не была производительной силой, не была той средой, где создаются новые идеи и продукты.
Таким образом, цифровая экономика получила шикарный шанс обогнать "аналоговую", которая обязана каждый раз проводить
краш-тест, ломая машины в реальности, а не в виртуальной среде.
Александра Энговатова — кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, дает такое
определение: "Цифровая экономика — это экономика, основанная на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях".
Обобщая, можно сказать, что под цифровой экономикой можно охватить все то,
что поддается формализации, то есть, превращению в логические схемы. А жизнь сама
найдет возможность вписать это "нечто" в систему производства, распределения, обмена
и потребления.
На основе анализа сути и содержания определения цифровой экономики, нами
предлагается определение этого термина, который был принят в ходе настоящего
исследования.
Цифровая экономика - экономическая деятельность, сформированная в результате и на основе повсеместного внедрения цифровых информационных технологий в производственные, управленческие, государственные и иные процессы с целью обеспечения национальных интересов Республики Таджикистан, в том числе
повышения качества жизни граждан Республики Таджикистан и конкурентоспособности экономики страны.
На основе предложенного нами определения цифровой экономики необходимо
переработать следующие проблемные вопросы:
а) обеспечение прав граждан на доступ к информации;
б) обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией;
в) сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых)
форм получения товаров и услуг;
г) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и
распространении информации о гражданах и организациях;
д) обеспечение государственной защиты интересов граждан Республики Таджикистан в информационной сфере.
Поэтому активное развитие телекоммуникаций сегодня является необходимым
условием экономического прогресса и движения к постиндустриальному обществу в
странах с переходной экономикой [2]. Сегодня в большинстве стран телекоммуникации
развиваются опережающими темпами относительно экономики в целом, отчасти сглаживая колебания ВВП и обгоняя стадии общего развития многих стран.
Таким образом, невероятный технологический прорыв на стороне предложения соответствовал не менее стремительному росту спроса на традиционные и новые услуги, что
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позволило рынку телекоммуникационных услуг вырасти в несколько раз за последние 15
лет, увеличив свою долю как в ВВП в целом, так и в услугах.
Оценка размеров цифровой экономики связана с множеством трудностей и вызывает
много споров. Некоторые авторы, В.П. Куприяновский, Д.Е. Намиот, С.А. Синягов, Т.Н.
Юдина [7] делят электронную экономику на «прямую» (чистый онлайн-бизнес) и «косвенную» (цифровая деятельность смешанных предприятий).
Развитие цифровой экономики при переходе к инновационному развитию экономики Таджикистана — это прекрасная перспектива для Республики Таджикистан. Молодое
государство с высоким уровнем образования населения, которое борется за благосостояние всех слоев народа, может извлечь из цифровой экономики серьезную выгоду.
Но в то же самое время в республике крайне слабо развита инфраструктура поддержки инновационной деятельности, как важного фактора развития цифровой экономики, что препятствует формированию конкурентной среды и развитию предпринимательской инициативы.
В настоящее время отдельные функции инновационной инфраструктуры местами выполняют организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, которые не адаптированы к потребностям инновационно-активных организаций
и не обеспечивают необходимых результатов для развития инновационной деятельности
спектра услуг в сфере цифрового пространства.
Кроме того, организациям инновационной инфраструктуры в республике сложно
функционировать без государственной поддержки.
Таким образом, в целом республика характеризуется невысокой инновационной активностью и во многом это объясняется рядом сдерживающих развитие факторов
цифровизации
инновационной
деятельности,
таких
как:
1) недостаток у организаций собственных средств на инновации;
2) низкий инновационный потенциал организаций;
3) высокий экономический риск и длительные сроки окупаемости инноваций;
4) неразвитость системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров для инновационной сферы;
5) недостаток высококвалифицированных кадров для ведения инновационной деятельности;
6) недостаток инвестиционного и венчурного капитала;
7) неразвитость инновационной инфраструктуры;
8) низкий уровень развития конкурентных рынков;
9) слабо развитое взаимодействие между наукой и бизнесом.

Цифровая экономика открывает большие возможности для обмена информацией,
образования, прозрачного ведения бизнеса. Государственные органы должны сыграть
свою роль и следить за тем, чтобы соблюдались правила, а сделки в цифровом пространстве были максимально безопасными и надежными как для бизнеса, так и для потребителей[10].

Электронные средства массовой информации, информационные системы, социальные сети, доступ к которым осуществляется с использованием сети "Интернет", стали
частью повседневной жизни жителей Республики Таджикистан. Следует отметить, что
в Республике Таджикистан информационные и коммуникационные технологии медленными темпами становятся органической частью современных управленческих систем во
всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.
Переход к цифровой экономике неизбежен и является объективным процессом
в экономике и если представители власти готовы принять и поддержать это движение,
они смогут повысить собственные эффективность и гибкость. Приняв правильные меры,
государственные органы могут создать среду, которая будет более благоприятной для
развития цифровой экономики.
Ключевая роль государства [3,4] заключается в установлении четких, прозрачных и равных для всех правил и контроля их соблюдения. При этом, государство остаётся крупнейшим игроком в национальной экономике, выполняя роль одного из поставщиков услуг для бизнеса и граждан.
В данном случае, государство должно сделать все возможное, чтобы услуги
были доступны в любом месте, в любое время, без задержек и с равными правами для
всех. Такая трансформация — огромная проблема для государственных учреждений и
министерств, которые привыкли работать в изоляции, полностью управляя всеми системами и данными.
В этой связи, в Таджикистане должны распределять ресурсы так, чтобы улучшать доступ населения к цифровым технологиям. Это включает в себя интернет в школах,
в сельской местности, безопасный публичный доступ к сети во всех государственных
учреждениях.
Государству необходимо ввести открытые стандарты и правила, чтобы сделать
возможной конкуренцию на цифровых рынках, для чего нужна четкая, цифровая стратегия.
С ростом населения и мобилизации ресурсов, электронная экономика не ограничивается бизнесом электронной торговли и сервисов, а затрагивает каждый аспект жизни: здравоохранение, образование, интернет-банкинг и т. д.
Цифровая экономика сейчас пронизывает бесчисленные аспекты мировой экономики, воздействуя на такие разнообразные отрасли как банковская, розничная торговля,
энергетика, транспорт, образование, издательское дело, СМИ и здравоохранение. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) преобразуют способы социального взаимодействия и личные отношения, при этом происходит конвергенция стационарных,
мобильных и вещательных сетей, аппаратов и предметов, все больше подключенных
друг к другу для формирования Интернета вещей.
Интернет вещей состоит из слабо связанных между собою разрозненных сетей,
каждая из которых была развернута для решения своих специфических задач. К примеру,
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в современных автомобилях работают сразу несколько сетей: одна управляет работой
двигателя, другая — системами безопасности, третья поддерживает связь и т.д. В офисных и жилых зданиях также устанавливается множество сетей для управления отоплением, вентиляцией, кондиционированием, телефонной связью, безопасностью, освещением.
По мере развития Интернета вещей эти и многие другие сети будут подключаться друг к
другу и приобретать все более широкие возможности в сфере безопасности, аналитики и
управления. В результате Интернет вещей приобретет еще больше возможностей открыть
человечеству новые, более широкие перспективы. Интернет вещей (англ. Internet of
Things, IoT) — концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней
средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить
экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций
необходимость участия человека.
Глобальная торговля продукцией промышленного производства ИКТ и, в особенности, услугами ИКТ, продолжает расти. Деловые расходы предприятий на НИОКР [6] и
недавнее увеличение числа патентов, связанных с ИКТ, указывают на то, что сектор ИКТ
играет ключевую роль в инновациях.
Рынки широкополосной связи согласно данным ВБ растут, при этом увеличивается и
число беспроводных широкополосных абонентов, достигая почти 1 миллиарда абонентов
в зоне ОЭСР , компенсируя снижение стационарной телефонии. Качество коммуникационных сетей улучшается по мере внедрения оптоволокна и 4G, а цены снижаются, в частности на мобильные услуги.
Правительства в странах ОЭСР- Организация экономического сотрудничества
и развития [7] все больше отдают себе отчет в необходимости развития цифровой
экономики стратегическим образом, расширения ее преимуществ и ответа на ключевые
вызовы, такие как сокращение безработицы, неравенства и борьбы с бедностью.
Современные национальные цифровые стратегии касаются вопросов, начиная от
создания предприятия и роста производительности, до публичной администрации,
занятости и образования, здравоохранения и старения населения, окружающей среды и
развития.
В новом докладе ООН по электронному правительству говорится, что Таджикистан
занимает 139-ое место в рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства.
По информациям Центра новостей ООН, электронное правительство - эффективный
инструмент улучшения государственных услуг для населения и реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Однако пока не все государства мира могут
обеспечить доступ всего населения к новым технологиям и инновациям [8].
«Информационно-коммуникационные технологии способны превратить сектор по оказанию услуг населению в инструмент, способствующий устойчивому развитию. Усилия по повышению эффективности оказания услуг населению должны сопровождаться обеспечением социального равенства и доступа людей к новым информационно-коммуникационным технологиям», - заявил заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам У.
Хунбо, представляя новый доклад ООН по электронному правительству» [9].
Электронное правительство - это использование ИКТ для предоставления государственных услуг населению. Среди внедряющих его стран на сегодняшний день лидируют Великобритания, Австралия и Республика Корея. США занимают 12-е место, Казахстан -33-е, Россия-

35-е, Азербайджан - 56-е, Грузия в этом списке на 61-й позиции, Украина - на 62-й, а Армения на 87-й. Таджикистан в рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства - на
139 месте, а Туркменистан - на 140-м [8].
Для внедрения
повсеместно моделей, технологий цифровой экономики в
Республике Таджикистан необходимо:
Обеспечить дальнейшее развитие коммуникаций, повсеместный доступ к ШПД
посредством оптоволоконной инфраструктуры. Сократить цифровое неравенство в масштабе регионов республики.
Поэтому вопрос развития IT-сферы Правительство должно держать на особом контроле. Необходимо завершить создание портала государственных электронных услуг Эправительства Республики Таджикистан, т.к. оказание государственных электронных
услуг является одним из составных звеньев цифровой экономики.
Для того, чтобы выйти на соответствующие позиции в мировой экономике, сохранить экономический суверенитет, Республике Таджикистан необходима собственная
общегосударственная программа развития электронной (цифровой) экономики.
При этом необходимо предусмотреть пути реализации программы - дорожной
карты "Цифровая экономика Таджикистана", где должны быть предусмотрены институциональные аспекты, т.е. меры по созданию правовых, технических, организационных
и финансовых условий для развития цифровой экономики в Таджикистане. При этом
нужно предусмотреть ее интеграцию в пространство цифровой экономики государствчленов Евразийского экономического союза и экономик Центральноазиатских стран.
Цифровая экономика - это переход к новому укладу жизни, к новой региональной модели
ведения бизнеса и к новой модели построения производственных процессов.
Новой экономике нужны технологии, чтобы быть эффективными в условиях, когда
процессы распределены по разным регионам республики по соответствующим экономически уровням развитиям (ГБАО, СОГД, ХАТЛОН, РРП, г. Душанбе).
В связи с этим, необходимо подготовить и утвердить программу «Цифровая
экономика Республики Таджикистан», охватывающую наиболее развитые отрасли экономики, банковскую систему, здравоохранение, социальную сферу, позволяющую выстроить стабильно работающую экономику, обеспечивая рабочими местами увеличивающееся
население, принося доходы в бюджет. Для цифровой экономики характерно создание
новых квалифицированных рабочих мест, поскольку для успешного развития цифровой
экономики необходимы специалисты по информационным и коммуникационным технологиям.
Что касается использования населением новейших цифровых технологий, то Республика Таджикистан по данным показателям входит во вторую сотню стран. Пока
остается недостаточным использование электронных госуслуг, коммуникации государственных органов с гражданами через интернет, решение административных вопросов с
помощью электронной связи.
Информационно-коммуникационные технологии призваны решать вопросы исключения недопустимости доступности любой требуемой информации, быстро, экономя время чиновникам и гражданам, при этом исключают личный контакт с административным лицом, минимизируют коррупцию. Набор электронных услуг, предоставляемых
государственными органами, пока очень ограничен. Нет для этого и достаточной правовой базы, и мотивации у рядовых граждан, чтобы они требовали этого от законодателей.
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Информация в эру цифровой экономики играет важнейшую роль. Это основной
нематериальный актив, ценность которого огромна. Интернет-гиганты годами накапливают информацию о пользовательских запросах, которую затем превращают в знания о
своих пользователях. Эти знания помогают им открывать новые потребительские ниши и
более эффективно продавать свои услуги и услуги своих клиентов. Не у каждой компании
имеется столь масштабный потенциал, как у Google или Yandex. Однако операторы связи
такими возможностями располагают. Любой оператор накапливает информацию о потреблении услуг абонентами, но часто не использует ее.
Возможно, именно в этой недооцененной информации кроются огромные перспективы развития.
Цифровая экономика функционирует на рынках с большим количеством участников и высоким уровнем проникновения услуг. На этом фоне способы достижения успеха изменяются. Так, в условиях, когда стоимость услуг постоянно снижается, а их сложность возрастает, конкуренция становится весьма затратной для операторов связи. Поэтому место конкуренции способна занять кооперация, то есть взаимовыгодное сотрудничество. Успех оператора в таком случае определяется количеством коопераций, в которых
он участвует.
Одним из признаков цифровой экономики является высокая скорость. Возрастание скорости происходит везде, но в особенности это касается выполнения заказов,
создания, получения или отправки информации.
Рост скорости многократно сокращает жизненный цикл услуг. Сразу после вывода на рынок, услуга начинает дешеветь, и очень быстро ее цена достигает критического
уровня, ниже которого продавать становится невыгодно. Если оператор не снижает цену,
его клиенты уходят к конкурентам. В условиях, когда уровень цен жестко задается рынком, единственной возможностью для получения прибыли становится снижение издержек.
Большинство услуг приносят основной доход оператору в первое время после
появления. Потом у сервиса появляются конкуренты и цена начинает снижаться, а доход
сокращаться, вплоть до уровня себестоимости. Период, когда оператор связи получает
прибыль от предоставления услуги, становится очень коротким. Можно попробовать увеличить его искусственно, например, с помощью специальных маркетинговых компаний.
Но есть другой путь, при котором для увеличения дохода необходимо увеличить частоту
вывода на рынок новых услуг. В результате, когда доход от одной услуги начинает снижаться, ее место занимает новая, не исчерпавшая свой потенциал услуга.
Теоретические и практические аспекты цифровой экономики можно разработать только на основе использования междисциплинарного метода научного исследования, в частности, на стыке философии хозяйства, экономической теории и политической
экономии, а также прикладной математики, вместе со специалистами в области компьютерных наук. Главным способом обеспечения эффективности цифровой экономики ста-

новится внедрение технологии обработки данных, что позволит уменьшить затраты при
производстве товаров и оказании услуг.
В Таджикистане при организации обеспечения широкого доступа к информационным и коммуникационным технологиям актуальной остается задачи интенсификации
использования самих действующих технологий.
Вклад цифровой экономики Таджикистана в общую экономику – это те сегменты
рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых (информационных)
технологий. Как ранее было отмечено, оценка размеров цифровой экономики связана
со множеством трудностей и вызывает много споров, а именно:
1. Цифровая экономика может быть выражена как часть ВВП, однако большинство
исследователей подчеркивают, что помимо прямого вклада в ВВП, который можно подсчитать, существует косвенный вклад в ВВП, оценка которого затруднена.
2. Разные источники дают разную методику количественной оценки вклада цифровой экономики в ВВП. Например, BCG предлагает связывать ЦЭ с работой национальных
компаний, то есть учитывать экспорт, осуществляемый национальными компаниями в зарубежные страны, и не учитывать импорт ИКТ-продуктов и сервисов. Очевидно, возможны другие варианты.
3. Существует ряд методик, предлагающих численные коэффициенты, которые позволяют оценить зрелость цифровой экономики в стране, при этом разные аналитики пользуются разными коэффициентами, что не позволяет говорить об универсальном коэффициенте, однозначно определяющем уровень развития цифровой экономики.
4. Разговоры о доле цифровой экономики в ВВП без указания методики могут приводить к противоречивым оценкам.
5. Состояние цифровой трансформации на предприятиях играет главную роль для
оценки цифровой экономики в ВВП.
Надо полагать, что адекватная и понятная большинству участников рынка система измерения вклада цифровой экономики в ВВП страны будет создана в ближайшем
будущем.
Цифровая модель позволит повысить конкурентоспособность таджикской экономики на Центральноазиатском, Евроазиатском и, в конечном счёте, глобальных
мировых рынках, обеспечить условия для поэтапного перехода на уровень инновационной
экономики и экономики знаний, а также повысить качество и уровень жизни населения
Таджикистана.
Для повышения эффективности организации управления тpaнспopтнoй системой
стран Центральной и Южной Азии, на основе разрешения институциональных аспектов в регионе, необходимо решить задачу снижения барьеров на пути прохождения
груза, усилить информированность всех участников транспортного процесса. Эффектив143

ный информационный обмен, предварительное информирование и использование унифицированных электронных документов, современных средств телекоммуникаций, спутниковых и глобальных навигационных систем имеет большое значение в снижении издержек взаимодействия участников транспортного процесса, повышении безопасности перевозок, а также скоординированных действий участников за счет рационального планирования и управления [12].
В конечном счете, развитие инфраструктуры МТК Центральной и Южной Азии
должно обеспечивать создание единого информационно-коммуникационного транспортного пространства по всем важнейшим направлениям транспортного комплекса Республики Таджикистан.
Новые технологии уже сейчас активно внедряются в экономику, кардинальным
образом меняют процесс производства, подход к ведению бизнеса и сами бизнеспроцессы.
Чтобы сохранить позиции в мировой экономике, экономический суверенитет,
Республике Таджикистан необходима собственная общегосударственная программа развития электронной (цифровой) экономики.
Отставание Таджикистана от стран-лидеров цифровизации сейчас составляет
более 10 лет. Причина тому – отсутствие слаженных действий со стороны всех участников экономической системы Республики Таджикистан.
К настоящему времени в Республике Таджикистан без дополнительных
финансовых затрат, только за счёт системной организации технико-организационных
работ можно успешно реализовать ряд проектов - электронное правительство, электронная биржа труда, национальная платежная система, что позволит серьезно сократить
издержки для государства и бизнеса.
Для дальнейшего развития процесса цифровизации должно вносить свою
долю не только государство, но и отдельные отрасли и компании, согласно государственным заданиям и совместным соглашениям.
При этом, по мнению экспертов, такой цели можно достигнуть, государство
и компании должны играть роль на опережение — быстро адаптировать и внедрять
технологические достижения, сотрудничая между собой. В частности, роль государства в пропаганде инноваций, обширном развитии цифровых схем государственных слуг,
совместном финансировании перспективных проектов (через СП или госзаказ), повышении цифровой грамотности населения и подготовке специалистов для работы в системе цифровой экономики.
Кроме того, остро стоит вопрос подготовки «цифровых» кадров, составляющих цифровую экономику – инфраструктуру.
В заключение, следует отметить, что в Республике Таджикистан цифровая
экономика медленными темпами, но развивается. Это не разовое мероприятие, а
непрерывная работа по повышению эффективности бизнеса, работа, которая требует
ясного понимания целей трансформации, совместных усилий по достижению
поставленных целей, оценке результатов и постановке новых целей.
В
ближайшие годы,
согласно Концепции
развития
информационно-

коммуникационных технологий в экономике Республики Таджикистан [6] цифровая
экономика займет достойное место в её народном хозяйстве. Она будет иметь значительное влияние на дальнейший рост ВВП страны, прежде всего через создание новых
рабочих мест для молодых людей.
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ҶАНБАҲОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМИИ
ТОҶИКИСТОН
ХОЛМАТОВ МУАЗАМ МУҲАМАДАМИНОВИЧ,
пешбарандаи илмии Институти иқтисодиёт ва демографияи
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,
734025, Тоҷикистон, ш.Душанбе, кӯчаи Айни 44,
тел.; (+992) 918 62 6886, e-mail: azamhmm@rambler.ru
Дар мақола ҷанбаҳои институтсионалии рушди ояндаи иқтисоди рақамӣ дар
давраи гузариш ба рушди инноватсионии иқтисодиёти Тоҷикистон баррасӣ карда
мешаванд. Барои гузариш ба рушди инноватсионии иқтисодиёти миллии Тоҷикистон дар
заминаи татбиқи васеи технологияҳои нав бо истифодаи васеи технологияҳои
иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ пешниҳодҳои амалӣ пешниҳод карда мешаванд. Он
фаъолияти иқтисодиро дар асоси технологияҳои рақамӣ баррасӣ менамояд ва дар фазои
рақамӣ гузаронида мешавад, ки ба баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат ва кам
кардани хароҷот равона карда шудааст. Иқтисоди рақамӣ дар давраи гузариш ба рушди
инноватсионии иқтисодиёти Тоҷикистон фаъолияти иқтисодӣ мебошад, ки ба
технологияҳои рақамӣ асос ёфтааст ва дар фазои рақамӣ, аз ҷумла бо мақсади баланд
бардоштани ҳосилнокии меҳнат ва кам кардани хароҷот амалӣ карда мешавад.
Калидвожаҳо: ҷомеаи иттилоотӣ, ҷанбаҳои институтсионалӣ, рушди
инноватсионӣ, фазои рақамӣ, иқтисоди рақамӣ.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ХУСУСИГАРДОНИИ АМВОЛИ ДАВЛАТӢ ВА
РУШДИ БАХШИ ХУСУСӢ АЗ ТАШАККУЛИ ФАЗОИ МУСОИДИ ФАЗОИ
МУСОИДИ СОҲИБКОРИЮ САРМОЯГУЗОРИЮ САРМОЯГУЗОРӢ
ДАВЛАТОВ НАСИМҶОН САИДАҲТАМОВИЧ,
Муаллими калони кафедраи иқтисодиёти ҷаҳони ДДТТ
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон
734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Деҳоти 1/2,
тел.: (+992) 907-34-43-49,e-mail: nasimjon_davlaton@mail.ru
Дар мақолаи мазкур муаллиф як қатор масъалаҳои ташаккулёбии заминаҳои
рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳлил намуда, вобастагии фаъолияти
коргоҳу корхонаҳои хусигардонидашуда ва рушди бахши хусусиро аз фазоиди мусоиди
соҳибкорӣ нишон додааст.
Хусусан дар робита ба барҳамхурии субъектҳои соҳибкории инфиродӣ нишон дода
шудааст, ки соҳибкории хурду миёна ба дастгириҳои давлатӣ ниёз дорад. Зикр мегардад,
ки маҳз соҳибкорӣ ба ҳамаи бахшҳои фаъолияти иқтисодӣ паҳн гардида, суботи низоми
иқтисодии мамлакатро таъмин ва паст кардани шиддати иҷтимоӣ дар ҷомеа хизмат
менамояд.
Калидвожаҳо: хусусигардонӣ, корхонаҳо аз рӯи моликият, соҳибкории инфиродӣ,
фазои соҳибкорӣ
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар давраи соҳибистиқлолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон тавассутии амалисозии ислоҳоти фарогири иқтисодӣ тағйироти зиёди мусбӣ
ба вуқӯъ омада, иқтисоди миллӣ аз лиҳози сохтор ва таркиби институтсионалӣ азнавсозӣ
гардид ва муносибатҳои иқтисоди беруна устувор шуда, ҳамгироӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ
торафт тавсеа ёфта истодааст. Аз ҷумла:

заминаи меъёрию ҳуқуқии ба ташаккули механизмҳои бозории хоҷагидорӣ
мусоидаткунанда фароҳам оварда шуд;

хусусигардонии моликияти давлатӣ амалӣ карда шуда, рушди бахши хусусӣ
оғоз гардид;

заминаи меъёрии ҳуқуқии рушди соҳибкориву сармоягузорӣ давра ба давра
такмил дода шуд;

ҷиҳати устуворгардонии макроиқтисодӣ чораҳои муассир андешида шуд;

озодсозии нархҳо, савдои беруна ва амалиётҳои асъорӣ ба ташаккул ва
рушди соҳибкорӣ мусоидат намуд;

сиёсати молию қарзӣ ва андозу буҷетӣ ва танзими қарзи берунаи мамлакат
роҳандозӣ карда шуд;

ба хотири паст кардани сатҳи иқтисоди пинҳонӣ амнистияи маблағҳои пулӣ
ва молу амволи шаҳрвандон амалӣ карда шуд;

ислоҳоти фарогири иқтисодиву иҷтимоӣ амалӣ карда шуд.
Дар давоми солҳои 1991 – 2008 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалан ҷараёни
хусусигардонии иншооти хурду миёнаи давлатӣ анҷом дода шуд. Дар ин давра 10705
иншооти моликияти давлатӣ, аз ҷумла 9448 иншооти хурд ва 1257 иншооти миёна хусусӣ
гардонида шуд [1].
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Дар бисёр адабиётҳои иқтисодӣ рушди иқтисодиёти мамлакатҳои
оқибмонда ва дарҳоли гузариш қарордоштаро бо ташаккулёбии ҳуқуқи шаҳрвандон ба
моликият ва замин алоқаманд менамоянд. Ҳамин тавр, олими машҳури Э.де.Сото дар
заминаи таълимоти Адам Симит ҷараёни додани ҳуқуқҳо ба замин ва моликиятро
амалиёти табодули сармояи мурда ба сармояи зинда номгузорӣ кардааст [2].
Дар баробари ин, баъзе аз олимону иқтисодчиёни тоҷик зикр намудаанд, ки аз
ҷорисозии механизми моликияти хусусӣ самараи дилхоҳ ба даст наомада, баръакс аз
нигоҳи макроиқтисодӣ ҳатто пастравии истеҳсолнокии меҳнат ба вуқӯъ омада,
иқтидорҳои истеҳсолӣ бо ҳаҷми нопурра истифода гардиданд [3].
Аз нуқтаи назари мо ҳақ ба ҷониби Э.де. Сото буда, мушкилоти фаъолияти
ғайрисамараноки иншооти хусусишудаи мамлакат бештар ба таҳия нагардидани
механизмҳои мушаххасси таъминкунандаи фаъолияти пас аз хусусигардонии корхонаҳо
вобаста мебошад.
Бояд зикр намуд, ки ҳангоми гузариш ба иқтисоди бозорӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон масъалаҳои зиёде арзи ҳастӣ доштанд, ки ҳалли фавриро тақозо менамуд.
Сабаби объективии ин ба шароити солҳои аввали истиқлолият, ҷанги шаҳрвандии
таҳмилӣ, мухолифати қонуниятҳои иқтисоди нақшавӣ ва иқтисоди бозорӣ вобаста буда,
сабабҳои субъективии он, набудани таҷрибаи кофии фаъолият дар шароити бозорӣ,
ноуствуории вазъи молиявию асъорӣ, хусусан кашолёбии ба муомилот баровардани пули
миллӣ, муддати муайян арзи ҳастӣ кардани монполияи давлатӣ ба содирот ва иҷборан
табодул гардидани асъори хориҷӣ аз муомилоти савдои беруна ба асъори миллии
ноустувор ба ҳисоб меравад.
Дар ин ҷода ба тасвиб расидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими
ва назорати асъор» аз 4 ноябри соли 1995, № 112, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи озодсозии савдои берунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 27 июни
соли 1995 № 261 ва Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодсозии
амалиётҳои асъорӣ ва содиротӣ» аз 24 феврали соли 1996, №424 тағйироти куллие ба
вуҷуд оварда, бо баимзорасии созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ аз 27 июни
соли 1997 ва ба муомилот баровардани пулии миллии сомонӣ дар соли 2000 ба рушди
босуботи иқтисоди миллӣ замина бахшид.
Ҳамин тавр, таҳлилҳо собит менамоянд, ки шумораи корхонаҳои хусусӣ ва
колективӣ аз 24463 дар соли 2012 то ба 33361 дар соли 2018 зиёд гардида, дар соли 2018
77,2 фоизи шумораи корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба бахши хусусию коллективӣ
рост омадааст [4].
Ҷадвали 1.
Шумораи корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи моликият
Корхонаҳо / Солҳо 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ҳамагӣ
32684 39824 42206 42358 42347 42031 43252
Давлатӣ
7618
8856
9047
9161
9356
9098
8940
Хусусӣ
ва 24463 30364 32473 32507 32137 32197 33361
коллективӣ
Дигар
шакли 603
604
686
690
854
736
951
моликият
Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе, 2019. –С.208.

Таҳлили диаграммаи 1. нишон медиҳад, ки дар соли 2013 нисбат ба соли 2013
шумораи корхонаҳои хусусӣ ва коллективӣ наздик ба 20% афзоиш ёфта, дар соли 2016
нисбат ба соли 2015 кам гардидааст.
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Диаграммаи 1. Шумораи корхонаҳо аз рӯи моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тибқи маълумоти Агентии омор ба ҳолати 31 декабри соли 2018 дар ҷумҳурӣ
526004 субъекти соҳибкорӣ, аз ҷумла тибқи шаҳодатнома 74422, хоҷагиҳои деҳқонӣ
155809 ва тибқи патент 295772 ба қайд гирифта шудааст [4, 213].
Аз ҷониби дигар, таҳлили фаъолияти намудҳои соҳибкории инфиродӣ нишон
медиҳад, ки дар умум 284714 соҳибкорони инфиродӣ дар соли 2018 фаъолият дошта,
241290 соҳибкори инфиродӣ фаъолияти худро барҳам додааст. Яъне дар ин давра аз
шумораи умумии соҳибкорони бақайдгирифташуда 45,9 фоиз фаъолияти худро барҳам
додааснд.
Таҳлили фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар миқёси ҷумҳурӣ ва миқдори
субъектҳои хоҷагидори фаъолияткунанда дар Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон,
вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо муайян намуд, ки дар вилояти Хатлон аз
шумораи умумии субъектҳои соҳибкории инфиродии бақайдгирифташуда 36,3%, дар
вилояти Суғд 42,9%, ноҳияҳои тобеи марказ 46,6%, ВМКБ 57,4% ва шаҳри Душанбе
64,3% барҳам дода шудааст (ҷадвали 2).
Ҷадвали 2.
Шумораи субъектҳои соҳибкории фаъолияткунанда ба ҳолати 31.12.2018 c. дар
муқоиса бо 31.12.2017c. (бо адад).
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Таҳлилҳои овардашуда нишон медиҳанд, ки дар ташкили фаъолияти соҳибкорӣ
асосан саҳми соҳибкории хурд ва хоҷагиҳои кишоварзӣ назаррас буда, ҳолати мазкур ба
ҳадафи чоруми стратегии мамлакат – саноатикунонии босуръат ҷавобгӯй намебошад. Аз
ҷумла, бо вуҷуди он, ки дар рақамҳои оморӣ тамоюли камшавӣ ба мушоҳида мерасад,
вале дар соли 2018 31,5% фаъолияти инфиродии шаҳрвандон ба соҳаи савдо ва хуроки
умумӣ рост омода, дар бахши кишоварзӣ бо вуҷуди зиёдшавии шумораи хоҷагиҳои
кишоварзӣ, ки асосан ба таҷдиди хоҷагиҳои калон алоқаманд мебошад, андозаи миёнаи
масоҳати замин аз 35,1 гектар дар соли 2012 то ба 14,9 гектар дар соли 2018 кам
гардидааст.
Бо дарназардошти он, ки рушди соҳибкории хурду миёна омили пайдоиши табақаи
миёнаи аҳолӣ ва инчунин нишондиҳандаи рушди устувори иқтисоди миллӣ хизмат
мекунад, зарур аст, ки ба мушкилоти мавҷуда аҳамияти саривақтӣ дода шавад.
Хусусан, механизми маблағгузориҳо ва фармоишҳои давлатӣ бояд дар робита ба
мусоидати рушди соҳибкорӣ таҳия ва амалӣ карда шавад.
Соддаву осон кардани дастрасии маблағҳои қарзӣ, додани сабукиҳои андозӣ,
бартарафсозии монеаҳои маъмуриву сунъӣ, роҳандозии васеи шарикии давлат ва бахши
хусусӣ аз ҷумлаи самтҳои муҳими таъминкунандаи рушди соҳибкорӣ мебошанд.
Дар марҳалаи шиддат гирифтани хавфу таҳдидҳои глобалӣ ба иқтисоди давлатҳои
рушдёбанда иқлими мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ боиси пешрафти бахши хусусӣ
ва таъмини устувории рушд ва рақобатпазирии соҳаҳои иқтисоди миллӣ мегардад.
Ҳамзамон бо ин, мушкилоту масаъалаҳои мукаммалсозии муносибатҳои бозорӣ ва
ноилшавӣ ба тараққиёти босуботи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар давлатҳои дорои
низоми ноустувори иқтисодӣ нишон медиҳад, ки дар ҳалли онҳо ривоҷи соҳибкорӣ
тавассути фароҳамсозии фазои мусоиди соҳибкорӣ ва ҷалби сармояи хусусӣ нақши
калидӣ дорад.
Дар давоми солҳои истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
беҳтарсозии шарои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ як қатор чораҳои мушаххас амалӣ
гардида, марҳала ба марҳала мушкилоту муаммоҳои ҷойдошта ҳаллу фасл гардида
истодаанд. Дар баробари фароҳамсозии заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ, амалисозии

хусусигардонии амволи давлатӣ, таҳия ва татбиқи барномаҳои давлатӣ, инчунин бо
иқдоми бевоситаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2007
инҷониб дар назди Президенти мамлакат бо иштироки соҳибкорону сармоягузорони
ватаниву хориҷӣ, шарикони рушд ва институтҳои молиявии ҷаҳонӣ, инчунин ҷомеаи
шаҳрвандӣ шӯрои машваратӣ оид ба беҳтарсозии фазои сармоягузорӣ самаранок
фаъолият дорад.
Бояд зикр намуд, ки маҳз соҳибкорӣ ба ҳамаи бахшҳои фаъолияти иқтисодӣ паҳн
гардида, суботи низоми иқтисодии мамлакатро таъмин менамояд ва дар ҳалли масъалаҳои
қонеъсозии талаботи ҷомеа бо молу хизматрасониҳои гуногун, таъсиси ҷойҳои корӣ,
болоравии сатҳи некуаҳволии мардум, паст кардани шиддати иҷтимоӣ дар ҷомеа хизмат
менамояд. Яъне рушди соҳибкориву сармоягузорӣ имкон медиҳад, ки як қатор
уҳдадориҳои иҷтимоӣ бар души соҳибкорон вогузор гардад ва ҳамзамон давлат
сарчашмаҳои нави даромади буҷетиро пайдо намояд.
Манфиатҳои давлат ва ҷомеа аз рушди соҳибкориву сармоягузорӣ тақозо менамояд,
ки фазои мусоиди фаъолият фароҳам оварда шавад. Зеро сатҳи рушди соҳибкорӣ дар
иқтисоди дилхоҳ мамлакат, хусусан дар низоми иқтисодии ноустувор ба вазъи фазои
соҳибкорӣ вобастагии мустақим дорад.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА И РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ
БЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЛОВОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ДАВЛАТОВ НАСИМДЖОН САИДАХТАМОВИЧ,
Старший преподаватель кафедры мировой экономики Таджикского
государственного коммерческого университета,
734061, Таджикистан, Душанбе, ул. Дехоти 1/2,
(+992) 907 344349, e-mail: nasimjon_davlaton@mail.ru
В данной статье автор анализирует ряд вопросов, связанных с развитием предпринимательства в Республике Таджикистан и показывает взаимосвязь приватизированных предприятий и фирм в зависимости от развития частного сектора и благоприятного делового климата.
В частности, в отношении ликвидации субъектов частного предпринимательства показано, что МСП нуждаются в государственной поддержке. Отмечено, что
предпринимательство распространяется на все сферы экономической деятельности,
способствует стабильности экономической системы страны и снижению социальной
напряженности в обществе.
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SOME ISSUES OF STATE PROPERTY PRIVATIZATION AND PRIVATE
SECTOR DEVELOPMENT WITHIN THE CREATION OF A FAVORABLE BUSINESS
AND INVESTMENT CLIMATE
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734061, Tajikistan, Dushanbe, 1/2 Dehoti Str.,
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In this article, the author analyzes a number of issues related to the development of entrepreneurship in the Republic of Tajikistan and shows the interdependence of privatized enterprises and firms depending on the development of the private sector and a favorable business
climate.
In particular, with regard to the liquidation of private business entities, it has been
shown that SMEs need government support. It is noted that entrepreneurship extends to all areas
of economic activity, contributes to the stability of the country's economic system and helps to
reduce social tension in society.
Keywords: privatization, property of enterprises, individual entrepreneurship, entrepreneurial space.
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САМТҲОИ РУШДИ КИШОВАРЗИИ МАМЛАКАТ ДАР ҶОДАИ ТАЪМИНИ
АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ
ПИРИЗОДА ҶАЛИЛ САФАР,
академик, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, директори Институти иқтисодиёти
кишоварзии Академияи
илмҳои кишоварзии Тоҷикистон,
Тоҷикистон, ш. Душанбе,кӯчаи Ҳаёти нав,
тел: (992)907–72–16–80, e–mail: jalil–22@mail.ru
НЕЪМАТОВ БЕҲРУЗ ИКРОМИДИНОВИЧ,
унвонҷӯи Институти иқтисодиёти кишоварзии Академияи илмҳои
кишоварзии Тоҷикистон,
Тоҷикистон, ш. Душанбе,кӯчаи Ҳаёти нав,
тел: (+992)–901–70–58–75
Дар мақола баъзе ҷанбаҳои рушди кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи
таъмини амнияти озуқавории Тоҷикистон мавриди омузиш қарор гирифта шудааст.
Сатҳи таъмини асосӣ бо маҳсулоти хӯрокворӣ аз тарафи хоҷагҳои деҳқонӣ дар соли 2019
ба ҳисоб гирифтаанд. Дар мақолаи мазкур, афзоиши шумораи аҳолӣ ва дар робита ба ин
пешниҳодҳо доир ба таъмини афзоиши истеҳсоли маҳсулот барои ҳар як инсон аз болои
суръати афзоиши шумораи аҳолӣ ба ҳисоб гирифта шудаанд.
Калидвожаҳо: рушди соҳаи боғутокпарварӣ, баҳодиҳи, зинабог, обмонии қатрагӣ,
масоҳати умумии мева ва буттамевагиҳо, ҳосилнокии содироту воридот, гардиши молҳо,
бозор, нарх, коркард.
Дар оғози асри XXI омилҳои иқтисодӣ ва муҳитию иқлимӣ ба шиддатнок
гардидани буҳрони озуқа дар ҷаҳон мусоидат намуданд. Афзоиши табии аҳолии сайёра,
зиёд гардидани талабот ба озуқа дар ҷаҳон, дар бисёр давлатҳо аз ҳисоби истеҳсолоти
дохилӣ таъмин нагардидани аҳолӣ бо озуқаи асосӣ дар сатҳи меъёрҳои муносиби илман
асоснок, дар 30 соли охир кам шудани захираҳои ҷаҳонии ғалладона то сатҳи буҳронӣ,
норасогии захираҳои энергетикӣ, вайрон шудани баробарии муҳити сайёра дар натиҷаи
фаъолияти техногении инсоният дар 50 соли охир (гарм шудани ҳарорат дар сайёра) ва
дигар омилҳо барои таъмини кафолати дастёбии воқеӣ ба озуқа таъсири манфии худро
расонида истодааст.
“Ҳоло танҳо каме беш аз 1 млрд нафар аҳолии ҷаҳон дар давлатҳои инкишофёфта
бо даромади зиёд ба ҳар як нафар, 3 млрд бо даромади миёна ва зиёда аз 2 млрд нафар бо
сатҳи даромади паст умр ба сар мебаранд. Ҳамзамон, беш аз 800 млн. нафар аҳолии ҷаҳон
солҳои охир аз гуруснагӣ азият мекашанд. Тибқи таҳқиқоти ташкилотҳои байналмилалӣ
дар сурати то соли 2050 ба 9 млрд нафар расидани шумораи доимии аҳолии кураи замин,
теъдоди аз гуруснагӣ азияткашанда ба 1,5 млрд. нафар мерасад”.[1]
Амнияти озуқаворӣ аз ҷузҳои ба дараҷаи кофӣ дастраси воқеӣ будани озуқаи
бехавфу ғизонок, дастрасии иқтисодии ҳамаи табақаҳои аҳолӣ ба ҳаҷму сифати зарурии
озуқа, инчунин, мустақилияти давлат дар таъмини амнияти озуқаворӣ, истифодаи
имкониятҳо барои паст намудани таъсири мавсимии истеҳсоли озуқа, иқлим ва дигар
тағйирёбиҳо ба таъминоти аҳолии мамлакат иборат мебошад.
Барои таъмини амнияти озуқаворӣ самаранок истифода намудани захираҳои
мавҷудаи соҳаи кишоварзӣ дар асоси ба талаботи иқтисодиёти бозорӣ мутобиқ намудани
сохтори он зарур мебошад.[2]
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Дар натиҷаи ба даст овардани истиқлолият ва пайи ҳам гузаронидани ислоҳот
дар раванди хоҷагидории иқтисодиёти миллии мо бахши хусусӣ пайдо шуд ва ӯ то рӯз
мавқеи худро мустаҳкам карда истодааст. Дар ин ҷода дар Стратегияи миллии рушд то
соли 2030 таъкид карда шудааст, ки “ҳадафи олии рушди дарозмуҳлати Тоҷикистон
баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар бар пояи таъмини рушди устувори
иқтисодӣ маҳсуб меёбад. Барои ноилшавӣ ба ин ҳадафи олӣ ҳадафҳои зерини стратегии
рушд барои 15 соли оянда муайян шудаанд: …… Дар самти таъмин намудани амнияти
озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат: – пешбурди ислоҳоти аграрӣ ва
обтаъминкунии он; ... – таъмини дастрасии иқтисодӣ ва ҷисмонӣ ба озуқаворӣ бар пояи
пешрафти устувори бахши агросаноатӣ; – пешбурди низоми самарабахши равиши
бисёрсоҳагӣ ҷиҳати беҳтар намудани ғизохурии мукаммал тавассути ҳамоҳангсозии
сиёсат дар соҳаи кишоварзӣ, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ
дар бораи арзишҳои ғизо ва сиёсати самараноки маблағгузории онҳо; ... – инкишоф
додани бозори маҳсулоти кишоварзӣ ва аз байн бурдани мушкилоти дастрасии бозор
барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ; ... – дастгирӣ ва рушди соҳибкории
хурду миёна”.[3]
Алалхусус, ин раванд дар соҳаи кишоварзӣ баръало ба чашм мерасад. Ҳаминро
қайд намудан зарур аст, ки буҳрони иқтисодиву молиявии умумиҷаҳонии давомёбанда ва
муносибатхои бозори тағйирёбандаи маводи сӯзишворӣ, нуриҳои минералӣ, тағйирёбии
иқлим ва истифодаву идораи ноустувори захираҳои табиӣ ба истеҳсолоти кишоварзӣ
таъсири манфии худро расонида истодааст. Бинобар ин, дар соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ
«Барномаи ислоҳоти соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012–2020»
таҳия гардид, ки он бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1.08.2012, №383 қабул
гардид.
Дар Барномаи зерин қайд гаштааст, ки “бо мақсади истифодаи пурсамар ва
оқилонаи захираҳои замин ва об, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ,
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 1996, №522 «Дар бораи
таҷдиди корхонаҳо ва ташкилотҳои кишоварзӣ» қабул гардид ва дар раванди татбиқи он
супориши давлатӣ ва нархи маҳсулоти кишоварзӣ озод эълон гардид, ки ин ба
соҳибихтиёрии хоҷагидорон барои парвариши маҳсулот мусоидат намуд. .... Саҳми
бахши хусусӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ мустаҳкам гардида истодааст”.[4]
Дар натиҷа рушди сермаҳсул ва даромадноки соҳаи кишоварзӣ дар асоси
истифодабарӣ ва идоракунии устувори оқилонаи захираҳои табиӣ ва гузаронидани
ислоҳоти умумии соҳаи кишоварзӣ, бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси
замин имкон дод, ки ҳуқуқи истифодабарии замин якумра, меросӣ, қобили фурӯш, иваз ва
бозорӣ гардад ва дар оянда озодии интихоби зироат, диверсификатсияи соҳа, рушди
кооперативҳо, ислоҳот ва тағйири ниҳодии сохтори вазоратҳо, хоҷагиҳои деҳқонӣ
(коллективӣ) ба хоҷагихои хусусӣ ва оилавии истеҳсоли фоиданок, мусоидат ва тақвияти
рушди сохтори хусусӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, ҳамоҳангсозии санадхои меъёрии ҳуқуқӣ амалӣ
шуда истодаанд.
Дар натиҷаи ислоҳот ба ҷойи каме беш аз 560 хоҷагии давлатию ҷамоавӣ зиёда аз
170 ҳазор хоҷагии деҳқонию дигар навъҳои хоҷагиҳои шахсӣ таъсис ёфт, ки асоси бахши
хусусиро дар соҳа ташкил медиҳанд.
Ба ҳолати имрӯза беш аз 77,0 дарсади заминҳои таъиноти кишоварзӣ дар
истифодабарии хоҷагиҳои деҳқонӣ ва наздиҳавлигии аҳолӣ қарор дошта, 95 дарсади
маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар ин бахшҳо истеҳсол карда мешавад. Аз ҷумла, дар соли

2018 97,5 дарсади маҳсулоти чорводории соҳаи кишоварзӣ аз ҷониби ҳоҷагиҳои аҳолӣ ва
деҳқонӣ истеҳсол гаштааст.
Ин равандҳо ба мо имкон дод, ки новобаста аз суръати баланди зиёдшавии
шумораи аҳолии кишвар, барои ба даст овардани яке аз ҳадафҳои стратегии худ, амнияти
озуқаворӣ, наздик шавем.
Бояд қайд кард, ки дар давоми 28 соли Истиқлолияти давлатӣ аҳолии кишвари мо
ҳамасола беш аз 2,0 дарсад рушд дошта, дар ин муддат аз 5,3 ба 9,2 миллион расид, ки ин
қариб ду маротиба зиёдшавиро ташкил медиҳад.
Айни замон мо ба сари як нафар аҳолӣ 163,8 кг ғалладонагиҳо, 88,6 кг картошка,
210,4 кг сабзавот,71,6 кг меваю ангур, 28,2 кг гӯшт, 107,5 литр шир истеҳсол менамоем
(Ҷадвали 1).
Ҷадвали 1.
Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба як нафар аҳолӣ, кг
1991
2015 2016
2017
2018
Ғалладона
54,3
164,8
166,1
163,8
143,5
Картошка
32,3
105,0
103,9
88,6
106,9
Сабзавот
112,1
197,2
202,2
210,4
234,8
Полезӣ
31,2
70,1
68,7
71,4
71,1
Меваҳо ва буттамеваҳо 31,6
35,4 42,1
45,8
49,6
Ангур
21,6
24,1
24,8
25,8
26,7
Гӯшт
(дар
вазни 13,4
13,2
27,0
28,2
29,0
кушташуда)
Шир
104,9
105,2
106,2
107,5
108,9
Тухм, дона
81,1
42,3 39,0
38,6
49,9
Манбаъ: Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ, Душанбе, 2019
Ин кӯшишу ғайратҳо имкон дод, ки дараҷаи худтаъминкунии аҳолии кишвар бо
маҳсулотҳои асосии хӯрокворӣ ба беш аз 60 дарсад расонида шавад (Ҷадвали2).
Танҳо истеҳсоли тухм, моҳӣ ва равған дар сатҳи паст қарор дорад, ки ин ҳам
бошад, дар доираи Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва истеҳсоли маҳсулотҳои
воридотивазкунанда сол то сол ҳалли худро ёфта истодааст.
Ба ин мақсад, айни замон Барномаи амнияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои панҷ соли оянда дар асоси афзалиятҳои “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” (СМР–2030) ва супоришҳо, ки дар паёми
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2017 баён
шудаанд, таҳия гардидааст.
Зарурати таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи Барномаи мазкур аз амалӣ намудани
сиёсати иқтисодии давлат дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон, рушди комплекси агросаноатӣ ва таъҷилан эътино кардан ба хатарҳои беруна
ва дохилаи бозори озуқа, иштироки самарабахш дар ҳамкории байналмилалӣ дар ҳалли
масъалаҳои таъмини амнияти озуқаворӣ иборат мебошад.
Барои ба чунин мақсади гузошташуда расидан дар Барнома зарурати пайиҳамии
ҳалли вазифаҳои зерин пешбинӣ карда шудаанд:
– новобаста аз номусоидии боду ҳаво ва тағйирёбии иқлим, дар солҳои охир
тадриҷан зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли солонаи маҳсулоти кишоварзӣ;
– устувор ба роҳ мондани истеҳсоли ғалладонагиҳо ҳамчун масоили калидии
таъмини амнияти озуқаворӣ;
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– баланд бардоштани сатҳи таъминот бо номгӯйи маҳсулоти чорводорӣ аз ҷумла:
гӯшт, шир, тухм, моҳӣ, равғани маска ва дигар маҳсулоти коркарди шир;
– ба роҳ мондани истеҳсоли қанд ва равғани рақобатпазири растанигӣ дар дохили
кишвар;
– беҳтар намудани сохтор ва сифати ғизо;
–то ба сатҳи на кам аз 70 дарсад расонидани худтаъминнамоии аҳолии кишвар бо
маҳсулотҳои асосии кишоварзии ватанӣ;
– таъмини захираи зарурии давлатии ғалладонагиҳо дар сатҳи миллӣ.
Ҷадвали 2.
Дараҷаи таъминоти аҳолии ҷумҳурӣ бо маҳсулоти асосии кишоварзӣ дар соли 2019
мувофиқи меъёрҳои тавсиявӣ
бодарназардошти шумораи аҳолии ҷумҳурӣ 9,1 млн. нафар ба 01.01.2019

№
р/т

Номгӯйи маҳсулот

1
2
3
4
5
6
7

Нон ва маҳсулоти
нонӣ, ярмаҳо, лӯбиёгиҳо
Картошка
Сабзавот ва полезиҳо
Мева, ангур ва буттамевагиҳо
Гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ
Шир ва маҳсулоти ширӣ
Тухм, млн. дона

Меъёри
Истеҳсол
Дараҷаи
истеъмолӣ, кг и маҳсулот ба таъминот бо маҳсудар як сол як як нафар аҳолӣ, лоти
истеҳсоли
нафар
кг
ватанӣ , %
147,7
92,0
166,1

143,5
106,9
305,9

97,1
116,2
184,2

124,1
40,8
115,3

76,3
29,0
108,9
49,9

61,5
71,2
94,4
27,7

9,0

0,180

2,0

16,6

0,144

0,9

180дона
Моҳӣ ва маҳсулоти
моҳигӣ
9 Равған (рустанӣ, чарбу)
8

Ҳисобҳои муаллифон бо истифода аз: Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Маҷмӯаи оморӣ, Душанбе, 2019
Аз ин бармеояд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои пешрафти
минбаъдаи ҷумҳурӣ ва зина ба зина баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардумро
дар самтҳои таъмини истиқлолияти энергетикӣ, таъмини
амнияти озуқаворӣ ва
баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ тарҳрезӣ намуда, онро тадриҷан амалӣ
гардонида истодааст. Вобаста ба ин, ҷиҳати фароҳам овардани шароитҳои умумии рушд
бо назардошти дастрасии иқтисодӣ ба озуқа, диверсификатсияи истеҳсолоти кишоварзӣ,
низоми самараноки идора намудани хатарҳо дар соҳа, самаранок идора намудани
равандҳои инноватсионӣ, ҷалби сармоя, рушди неруи инсонӣ ва дар маҷмӯъ, беҳтар
намудани таъминоти аҳолии ҷумҳурӣ бо маҳсулотҳои асосии кишоварзии истеҳсоли
ватанӣ пайваста тадбирҳои мушаххас андешида шуда истодааст.
Таъмини амнияти озуқаворӣ аз самаранокӣ ва рушди устувори соҳаи кишоварзӣ
вобастагии калон дорад. Воқеан, кишоварзӣ яке аз бахшҳои пешбарандаи иқтисодиёти

Тоҷикистон ба шумор рафта, дар солҳои охир аз 18 то 21 дарсади маҷмӯи маҳсулоти
дохилӣ дар ин соҳа истеҳсол гардидааст.
Мутобиқи маълумоти оморӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи
категорияҳои хоҷагӣ ҳамасола беш аз 5 дарсад афзоиш ёфта истодааст.
Рушди босуботи соҳаи аграрӣ метавонад амнияти озуқаворӣ ва умуман, амнияти
миллиро таъмин намояд. Бинобар ин, рушди бахши хусусӣ дар соҳаи кишоварзии
ҷумҳурӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти
кишоварзӣ ва ба содирот нигаронидани он яке аз роҳҳои асосии
таъмини амнияти
озуқавории мамлакат маҳсуб меёбад.
Вобаста ба ин мо зарур мешуморем, ки:
– майдони боғу токзорҳо ба беш аз 250,0 ҳазор гектар расонида шуда, он ба яке аз
соҳаҳои сохтормуайянкунандаи кишоварзии кишвар мубаддал гашта, содироти меваи тару
тоза ва коркардшуда беш аз 200,0 ҳазор тонна гардад;
– коркарди нахи пахта то маҳсулоти ниҳоӣ дар дохили кишвар пурра ба роҳ монда
шуда, дар ин асос ҷойҳои нави корӣ бунёд гашта, даромад аз арзиши иловашудаи ин
маҳсулот ба буҷаи маҳалҳо ба маротиба афзояд;
– азхудкунии заминҳои нави корами обӣ вусъат ёфта, ба гардиши кишоварзӣ
ворид намудани заминҳои бекорхобида ба яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақоми
ваколатдор дар ин соҳа ҳисобида шавад;
– бо дарназардошти шароити мусоиди иқлимӣ ҳаҷми истеҳсоли сабзавоти
барвақтӣ ба беш аз 600,0 ҳазор тонна расонида шуда, содироти он на кам аз 300,0 ҳазор
тоннаро ташкил диҳад;
– ҷиҳати самаранок истифода намудани иқтидорҳои истеҳсолии соҳаи кишоварзӣ
ба мутаҳидшавии хоҷагиҳои хурд ба кооперативҳо, дарёфти шаклҳои рақобатпазири
хоҷагидорӣ, кластерикунонӣ ва усулҳои муосири идоракунии истенҳсолот шароити
мусоид фароҳам оварда шавад;
– бо мақсади таъмини аҳоли пойтахт ва маркази вилояту ноҳияҳо бо маҳсулоти
чорводорӣ, алалхусус гӯшт ва шир, ба интенсивонии соҳа аҳамияти аввалиндараҷа дода
шуда, бунёди фермаҳои гӯштию ширӣ дар атрофи шаҳрҳо амалӣ карда шавад;
– ҷиҳати баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва маҳсулнокии чорво ба
корҳои илмию таҳқиқотӣ аҳамияти аввалиндараҷа дода шуда, маблағгузории илми соҳавӣ
ба маротиб афзоиш дода шавад;
– ба мақсади афзун намудани содироти маҳсулоти кишоварзии ба талаботи бозори
муосир ҷавобгуй, ба бунёди марказҳои логистикӣ (на кам аз 5 марказ), сардхонаю
анборҳои ҳозиразамони нигоҳдории маҳсулот (барои беш аз 500,0 ҳазор тонна) ва
корхонаҳои муосири коркарди он (дар ҳар як ноҳия на кам аз ду корхона) диққати
аввалиндораҷа дода шавад.
Ин тадбирҳо дар маҷмӯъ, имкон медиҳанд, ки дастрасии аҳолии кишвар бо
маҳсулотҳои асосии кишоварзӣ тибқи меъёрҳои тавсияшуда ба на кам аз 80 дарсад
расонида шуда, амнияти озуқавории кишвар таъмин карда шавад.
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ИНДЕКСИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ ДЕВАЛЬВАЦИИ
РАХИМОВ НОЗИМДЖОН КАСЫМОВИЧ,
соискатель кафедры экономики предприятий и предпринимательства
Таджикского национального университета,
734025, Таджикистан, Душанбе, ул. С. Айни 37,
тел.: (+992) 938 10 84 84; (+992) 901 31 41 29,
e-mail: r.nozimjon84@mail.ru; r.nozimjon1984@gmail.com
Статья рассматривает влияние девальвационного фактора на
эффективность возврата иностранных инвестиций. Приведены примеры
отрицательного влияния падение курса валюты на получение дохода, на
индексацию амортизации инвестиций. Отображены статистические
данные, обосновывающие экономическую значимость иностранных
инвестиций.
Обоснован тезис разработки механизма индексации
стоимости продажи товаров/услуг при наличии инвестиционной
составляющей в проекте. Составлена имитационная модель динамики
девальвации и влияние данного фактора на срок окупаемости проекта.
Предложен ряд рекомендаций по индексации удельного веса стоимости
инвестиций в формировании ценовой цепочки товара/услуги. Приведены
пункты из соответствующего положения, регламентирующего процесс
ценообразования.
Ключевые слова: индексация, девальвация, возврат инвестиций,
ценовая цепочка, удельный вес, диверсификация.
Фактор непостоянности рынка и быстро изменяющиеся тенденции
развития конкурентоспособности между экономическими агентами в русле
выхода не только на местные рынки, но и для экспансии внешних рынков
обосновывает использования таких внешних ресурсов, как иностранные
инвестиции. Использование иностранного капитала (долгосрочный актив)
для формирования базы основных средств требует безоговорочного пересмотра некоторых подходов регулирования деятельности совместных
предприятий страны. На наш взгляд, при реализации совместных инвестиционных проектов, внешние партнеры изучают два основополагающих
критерия оценки местного рынка: первое – устойчивую нормативноправовую базу в области защиты прав инвесторов и самих инвестций;
второе – возврат инвестиционных ресурсов, который в свою очередь дифференциируется по таким критериям, как временной ракурс возврата ин161
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вестиций и величина конвертирования плановых ресурсов валюты и получение дохода, т.е. стоимость полученного дохода в местной валюте. Во
многом, вопрос срочности возврата инвестиций и высвобождение финансовых ресурсов для возврата инвестиций является определяющей стороной
в призме оценки местного рынка, т.к. импульсивные девальвационные
скачки отталкивают зарождающиеся начинания в программе привлечения
иностранных инвестиций для создания совместных предприятий с использованием элементов инновационной активности.
Таблица 1
Показатели развития МСП и СП
Показатель
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Количество малых и
средних
предприятий
2 865 3 367 3 890 4 810 5 394 5 176 4 919 4 455
Количество совместных предприятий
149
157
158
172
190
221
226
373
- СП к МСП
в%
5,2
4,7
4,1
3,6
3,5
4,3
4,6
8,4
Рассчитано автором с данных: официальный сайт НБТ (www.nbt.tj.);
статистический ежегодник Республики Таджикистан. АСПРТ. Душанбе,
2014. – с. 196, 225; Статистический ежегодник Республики Таджикистан.
АСПРТ. Душанбе, 2018. – с. 198, 230.
Сказанное выше говорит о том, что на местных рынках, как правило,
действуют регулирующие законы антимонопольных структур, которые
жестко регламентируют процесс ценообразования и создания ценовой цепочки, препятствуя повышению цен продажи продукта/услуг на рынке. К
примеру, в пункте 4 «Положения о порядке регулирования цен на продукцию, товары (услуги), изготавливаемые (оказываемые) хозяйствующими
субъектами-доминантами и монополистами» Антимонопольной Службы
при Правительстве Республики Таджикистан от 26 июля 2011 года, №85,
говорится следующее: - В целях недопущения, ограничения, устранения
конкуренции и ущемление интересов других хозяйствующих субъектов
(группы лиц) или физических лиц запрещается действия хозяйствующих
субъектов-доминантов и монополистов, в частности:
 повышение, снижение или поддержание цен (тарифов);
 установление (поддержание) цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок, затрат, прибыли или любых других компонентов;
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 повышение, снижение или поддержание цен на аукционах и торгах;
 навязывание (поддержание) покупных или продажных цен или других несправедливых условий сделки для получения монопольно высокой
прибыли, с целью устранения конкурентов;
 ограничение производства или реализации товаров с целью необоснованного повышения цен;
 изъятие товаров из обращения с целью или результатом которого
является создание или поддержание дефицита на рынке либо повышение
цен;
 необоснованное повышение (понижение) действующих цен на продукцию, товары (услуги), пользующиеся спросом;
 нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразования;
 установление, поддержание монопольно высоких (низких) цен;
 необоснованное экономическими, техническими и иными условиями установление.
Таблица2
Активность иностранных инвестиций РТ
Показатель
ВВП, млн. сомони
Иностранные
инвестиции,
млн. долл. США
Средний курс:
$/tjs
Иностранные
инвестиции,
млн. сомони
Иностранные
инвестици
к
ВВП

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

24707

30071

36163

40526

45607

48409

54479

61094

459

326

746

1012

909

978

843

1100

4,3873

4,5807

4,7615

4,7690

5,0410

6,1488

2015

1491

3554

4826

4584

6012

6314

9186

8,2%

5,0%

9,8%

11,9%

10,1%

12,4%

11,6%

15,0%

7,4932

8,3476

Расчитанно автором с данных: официальный сайт НБТ (www.nbt.tj.);
статистический ежегодник Республики Таджикистан. АСПРТ. Душанбе,
2014. – с. 196, 225; Статистический ежегодник Республики Таджикистан.
АСПРТ. Душанбе, 2018. – с. 198, 230.
Республика Таджикистан, к сожалению, не защищена от факторов
девальвационного характера, что, в свою очередь, обусловлено относительно слабой банковской системой и отсутствием у регулирующего органа
ясной антикризисной стратегии в период активного обесценивания отечественной валюты к основной валюте импорта, т.е. к долл. США. Необходимо также добавить отрицательный торговый баланс и «угрожающую»
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зависимость от импорта товаров. Девальвационный диапазон в нашей
стране достаточно нестабилен. По данным Национального банка Таджикистана за период с 2010 по 2017 гг. среднегодовой уровень девальвации отечественной валюты к основной валюте импорта в среднем составил 10%
(см. рис./таблицу), что не может не беспокоить инвесторов, изучающих
привлекательность местного рынка.
Таблица 3
Динамика изменения курса долл. США к сомони
р.
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 знач.

Показатель
Средний
курс: $/tjs 4,39 4,58
4,76
4,77
5,04
6,15
7,49
8,35 5,69
Динамика 1,04
1,04
1,00
1,06
1,22
1,22
1,11 1,10
Посчитано автором на основании: Официальный сайт Национального
банка
Таджикистана.
Курсы
валют.
Режим
ввода
https://nbt.tj/ru/kurs/kurs.php.
В спектре отрицательных плоскостей отечественного рынка, также
хотелось бы подчеркнуть сложность индексации стоимости товаров/услуг
на уровень девальвации. Процесс увеличения стоимости очень сложен,
требует долгого периода обоснования, и местные совместные предприятия
(далее СП) часто сталкиваются со «стеной недопонимания» со стороны регулирующих органов.
Окупаемость в рамках современной рыночной экономики предполагает, что полученный доход равен или превышает затраты на проект. При
этом наращенный чистый доход из минусового в начале проекта переходит
в положительное значение [6]. Оценка инвестиционных проектов базируется на таких показателях как: дисконтированный срок окупаемости (DPB);
чистое современное значение инвестиционного проекта (NPV) и внутренняя норма прибыльности (доходности, рентабельности) (IRR) [5].
Также, нельзя игнорировать такие множители как: возврат базовой
величины капитальных вложений и поддержание допустимого уровня
отдачи вложенного капитала.
На наш взгляд, государству необходимо разработать регламент и
процедуру индексации стоимости услуг СП, которая должна базироваться
не на субъективной оценке регулирующих органов, а формироваться на основе математических моделей и формул, с учетом уровня девальвации и величиной (удельным весом) инвестиционных ресурсов в себестоимости услуги.
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К примеру, в РФ для более объективного построения цены, используют две модели долгосрочного регулирования тарифов: первая —
RAB (от англ. Regulatory Asset Base), построенная на учете в тарифе дохода
на инвестированный капитал. RAB как модель ориентирована на компании
с большой инвестиционной программой, нуждающиеся в масштабных заимствованиях. Назначение RAB — создание условий окупаемости вложений инвестора; вторая – модель краткосрочного регулирования является
методом «затраты плюс», когда тариф рассчитывается исходя
из ожидаемых затрат на содержание активов и минимального уровня прибыли [8]. Обе модели базируются на построении определенного алгоритма
действий, учитывающих прогнозное изменение переменных, в категорию
которых обоснованно можно отнести и волатильность валюты инвестирования. По сути, приведенные модели определения прогнозной стоимости
услуги базируются на построении модели индексации.
Современная энциклопедия так определяет понятие «индексация» метод поддержания реальной величины денежных обязательств и различных доходов в условиях инфляции; при этом сумма платежей пересчитывается до исполнения обязательств. Используются индексы оптовых цен
(при индексации ценных бумаг), розничных цен (для расчетов по заработной плате, пенсиям, пособиям), реже индексы цен экспортных товаров,
изменения курса валюты [1]. Следует учесть тот факт, что в контексте
нашей страны изменение курса валют, т.е. девальвация признается, как одно из основных допущений макроэкономического характера, имеющее
непосредственное влияние на рост стоимости товаров и услуг. Эмпирический опыт построения прогнозных доходов и использование инструментов
инвестиционного анализа показывает, что в основном все прогнозные модели включают в себя составление дисконтированного потока денежных
средств, где уровень дисконта определяется на основе формулы «средневзвешенная стоимость капитала» (weighted average cost of capital, WACC).
Приведенные примеры составления инвестиционного прогноза не учитывают такой фактор, как «девальвация», который, безусловно, влияет на эффективность и срочность возврата иностранных инвестиций.
Как мы знаем, основные инвестиционные ресурсы иностранных
партнеров в основном формируют основные средства предприятий, такие
как технологические оборудования и программные обеспечения, которые, в
свою очередь, часто составляют 80% от совокупных инвестиций. В процессе создания ценовой цепочки и определения себестоимости товара/услуги, они также занимают определенный суммарный диапазон.
Таблица 4
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Экономические показатели малых и средних предприятий
Показатели
Выручка от реализации МСП, млн.
сомони
Выручка от реализации СП, млн. сомони
- выручка СП к
МСП, %
Розничный товарооборот, млн. сомони

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1836

2363

2850

4271

5502

6171

3793

4352

1735

1804

2361

3179

3283

3818

6395

7042

94,5

76,3

82,8

74,4

59,7

61,9

168,6

161,8

7530

10546

12223

14521

15493

16361

17343

18435

- выручка СП к розничному
товарообороту, %

23,0

17,1

19,3

21,9

21,2

23,3

36,9

38,2

Объем
платных
услуг, млн. сомони

6656

9462

10550

11457

11572

10693

10639

10884

- выручка СП к
объему
платных
услуг, %

26,1

19,1

22,4

27,7

28,4

35,7

60,1

64,7

Рассчитано автором с данных: официальный сайт НБТ (www.nbt.tj.);
статистический ежегодник Республики Таджикистан. АСПРТ. Душанбе,
2014. – с. 196, 225; Статистический ежегодник Республики Таджикистан.
АСПРТ. Душанбе, 2018. – с. 198, 230.
Мы предлагаем следующую формулу создания ценовой цепочки в
зависимости от уровня девальваций и удельного веса иностранных инвестиций (амортизация инвестиций) стоимости:
𝑭 = ∑𝒊𝒕=𝟏 𝑪 + ∑𝒊𝒕=𝟏 𝑫 + 𝑹
(1)
Где: F – цена продажи товара/услуги; С – переменные расходы; D –
постоянные расходы; R – наценка (маржа в процентном выражении).
В свою очередь, по нашему мнению, необходимо раздробить постоянные расходы на: зависящие от девальвационного восприятия (амортизация инвестиций) и не зависящие от девальвационного восприятия, т.е.:
D = ∑𝒊𝒕=𝟏 𝑱 + ∑𝒊𝒕=𝟏 𝑺(2)
Где: J – постоянные расходы, на которые влияет девальвация; S –
постоянные расходы, на которые не влияет девальвация.
Таким образом:
𝑭 = ∑𝒊𝒕=𝟏 С𝒊 + {(∑𝒊𝒕=𝟏 𝑺𝒊 + (∑𝒊𝒕=𝟏 𝑱 𝒙(𝟏 + 𝒕)𝒏 ))} + 𝑹(3)
Где: t –коэффициент уровня девальвации; n – количественный период для расчета.
Рассмотрим пример в рамках инвестиционного проекта Цементный
завод ООО «Мохир Цемент», реализованного в Яванском районе. Назван-
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ный инвестиционный проект был реализован в форме Совместного Предприятия.
Общая стоимость проекта составила 153,8 млн. долл. США, из них
стоимость отечественных инвестиции – 31,8 млн. долл. США или 300 млн.
сомони [9], стоимость иностранных инвестиций – 122 млн. долл. США или
1 151 млн. сомони [10]. Производственная мощность в год составляет 80
млн. готовой продукции (стандартная бумажная тара). При проведении
всестороннего анализа проекта, имеет смысл определить также такой знаменатель, как оптимальный срок окупаемости проекта. Оптимальный срок
может рассматриваться в качестве сравнительного при отборе приемлемых
проектов. В рамках рассматриваемого проекта рассчитывается срок окупаемости и сравнивается с оптимальным сроком Гордона. Для стандартного
чистого денежного потока возможно установление приемлемого срока окупаемости, который максимизирует значение чистого дисконтированного
дохода по проекту (NPV), — срока окупаемости Гордона [11]. Если срок
окупаемости по проекту меньше оптимального, то проект может быть принят. При стоимости капитала проекта 20% и сроке функционирования 4—7
лет оптимальный срок окупаемости находится в интервале 3—4 года [11].
В нашем примере, т.к. проект был реализован в рамках целевого финансирования, стоимость капитала как таковая отсутствует. Таким образом, примем срок окупаемости (возврат инвестиций) в 10 лет. При расчете производства 80 млн. единиц готовой продукции в год отнесем стоимость местных и иностранных инвестиций на единицу продукта (см. таблицу 5).
Таблица 5
Пример расчета амортизации инвестиций

122 000 тыс.
долл. США

Иностранные инвестиции, отраженные в млн. сомони по курсу =
9,44

Показатели для
расчета
Амортизация:

300 179,3 млн.
сомони

Итого, амортизация, млн. сомони

В год, в тыс.
На единицу, 80 млн.
штук

30017,9

122 000,0

1151 680,0

1 181 697,9

3,75

1,53

14,40

18,15

Рассчитано автором на основании эмпирического анализа и данных с
интернет-ресурса.
Согласно данным таблицы 5, видно, что величина амортизационных
отчислений на единицу составляет: в сомони – 3,75 сомони; в долл. США –
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1,53 долл. США или эквивалент – 14,40 сомони (курс: долл.
США/сомони=9,44), что в итоге составляет – 18,15 сомони.
Условно примем следующее допущение – остальные расходы составляют 70% от стоимости итоговых амортизаций (12,70 сомони), а уровень капитализации (наценка на товар) составляет 46% от общих расходов.
Таким образом, мы имеем следующую цену продажи – 45,0 сомони
[(18,15+12,70)+46%].
В следующей таблице мы отразили величину финансовых расходов
для возврата иностранных инвестиций:
Таблица6
Анализ возврата инвестиций в зависимости от девальвационных
колебаний

Рассчитано автором на основании эмпирического анализа.
Приведенные данные таблицы показывают следующую картину:
1. При среднем уровне девальвации =8% к 2030 году стоимость одного
долл. США к сомони составит 22,0 сомони за 1 долл. США;
2. Удельный вес стоимости амортизации местных инвестиций от общей величины, с 20,7% снизится до 10,1%;
3. Стоимость амортизаций общих инвестиций в себестоимости товара
с 18,15 сомони вырастет до 37,32 сомони;
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4. Стоимость местных финансовых ресурсов для возврата иностранных инвестиций (конвертация) с 1 151,6млн. сомони, вырастут до 2
685,2млн. сомони к 2030 году, т.е. на 233%. Предприятию, за период возврата инвестиций (10 лет) необходимо будет изымать больше финансовых
ресурсов из бизнеса для возврата инвестиций (общая величина переплаты
составит 1 533,6 млн. сомони).
Приведённые данные Таблицы 6 говорят о том, что: во-первых, инвестору, в случае невозможности повышения стоимость услуг, придется: а)
«растянуть» период возврата инвестиций, б) возвращать (амортизировать)
меньшую сумму; во-вторых, снижать пороговый диапазон уровня капитализации, т.е. прибыли, что не может в будущем не отразится на финансовых результатах предприятия.
Если брать в качестве единицы измерения амортизационную стоимость всех совокупных инвестиций, приведенную на единицу одного произведенного продукта/услуги, то видно, как в течение периода возврата инвестиционных ресурсов, учитывая изменение курса валюты в числе лет,
динамично изменяется удельный вес и величина амортизации иностранных
инвестиций на единицу продукта/услуги: с 79,3% до 89,9% или с 14,40 до
33,56 сомони (см. таблицу 7). Аналитические данные, приведенные в таблице 7, характеризуют основную суть рассматриваемого вопроса. Так, при
девальвационном пороге в 8% в год, среднее обесценивание сомони составило 114%, тогда как средняя динамика роста совокупных расходов, связанных с амортизацией иностранных инвестиций, составила 174%. Данная
разница, на наш взгляд, обусловлена разницей в абсолютных величинах
расчета: курс сомони и сумма амортизации, отнесенные на единицу продукта.
Таблица 7
Распределение амортизационных издержек на единицу произведенного товара/услуги с учетом девальвационного эффекта за
период лет

Год

Годовой
уровень
девальвации (8%),
сомони

2019
2020
2021
2022

9,4
10,2
11,0
11,9

Аамортизационная
стоимости
местных
инвестиций
на 1 ед. в
сомони
3,75
3,75
3,75
3,75

Удельный
вес амортизации местных инвестиций
20,7%
19,4%
18,3%
17,1%

Аамортизационная
стоимости
местных
инвестиций
на 1 ед. в
долл. США
1,53
1,53
1,53
1,53
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Аамортизационная
стоимости
местных
инвестиций
на 1 ед. в
сомони
14,40
15,55
16,79
18,13

Удельный
вес амортизации иностранных
инвестиций
79,3%
80,6%
81,7%
82,9%

Итого,
амортизация на 1 ед.
в сомони
18,15
19,30
20,54
21,89
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2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

12,8
13,9
15,0
16,2
17,5
18,9
20,4
22,0

3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75

16,1%
15,1%
14,1%
13,2%
12,3%
11,5%
10,8%
10,1%

1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53

19,58
21,15
22,84
24,67
26,64
28,78
31,08
33,56

83,9%
84,9%
85,9%
86,8%
87,7%
88,5%
89,2%
89,9%

23,34
24,90
26,60
28,42
30,40
32,53
34,83
37,32

Резюмируя вышеизложенные доводы, обосновываем необходимость
адаптирования регламента регулирования процесса ценообразования со
стороны антимонопольной службы и налогового комитета. Уместно создать действенный механизм расчета и прогнозирования ценовой цепочки с
целью не допущения оттока иностранного капитала и повышения инвестиционной привлекательности отечественной экономики. Иностранные инвестиции несут собой не только потенциал создания высокотехнологичных
производственных линий, но, самое важное, данный инструмент формирования и развития рыночной экономики сопровождается импортом современного менеджмента или другими словами притоком положительного
опыта агентов иностранного капитала.
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Дар мақола таъсири омилҳои беқуршавии асъори ватанӣ ба
самаранокии баргардонданисармоягузориҳои хориҷӣ баррасӣ гардидааст.
Мисолҳо доир ба таъсири манфии пастшавии қурби асъор дар ба
гирифтани
даромад
дар
вазъияти
барабарнамоии
фарсоиши
маблағгузориҳо мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор гирифтааст. Пешниҳод
оид ба фишангҳои баробарнамоии арзиши фурӯши маҳсулот/хизматрасонӣ
дар ҳолати маблағгузорӣ дар лоиҳа асоснок карда шудааст. Модели
тақлидии динамикаи беқурбшавии асъори ватанӣ ва таъсири ин омил ба
давраи хароҷотбарории маблағгузории лоиҳа тартиб дода шудааст.
Тавсияҳо ба баробарнамоии вазни қиёсии арзиши маблағгузориҳо дар
равиши ташаккулебии занҷираи нархи маҳсулот/хизматрасонӣ, оварда
шудааст.
Калидвожаҳо: баробарнамои, беқурбшавии асъор, баргардонидани
маблағгузориҳо, занҷираи нархӣ, вазни қиёсӣ, диверсификатсия.
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INDEXING THE COST OF SERVICES DEPENDING ON THE
AMOUNT OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE STRUCTURE OF
FIXED ASSETS AND THE LEVEL OF DEVOLUTION
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The article considers the impact of the devaluation factor on the efficiency of foreign investment return. Examples of the negative impact of the fall in the
currency of income on the indexation of investment depreciation are presented.
The thesis concerning development of the mechanism of indexation of cost of
sale of goods/services in the presence of the investment component in the project
is proved. A simulation model of the devaluation dynamics and the impact of this
factor on the payback period of the project is compiled. Recommendations on the
indexation of the share of the cost of investment in the formation of the price
chain of goods/services are suggested.
Key words: indexation, devaluation, the return of the investment price
chain, specific gravity, diversification

173

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _____________________________
УДК 621.395.74
РОЛЬ И МЕСТО ИНФОКОММУНИКАЦИИ В ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
КАЙЮМОВ СУХРОБ ТУХТАБОЕВИЧ,
кандидат технических наук, заведующий кафедрой сети связи и системы коммутации Таджикского технического университета
имени академика М.С. Осими,
734042, Таджикистан, г. Душанбе, ул. Академиков Раджабовых, 10,
тел.: 900-24-00-55, e-mail: kayumov_s.t@mail.ru
ДАМИНОВ ШАМШОД РАШИДОВИЧ,
старший преподаватель кафедры сети связи и системы коммутации
Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими,
734042, Таджикистан, г. Душанбе, ул. Академиков Раджабовых, 10,
тел.: 919-00-25-75, e-mail: d_shamshod@mail.ru
Статья посвящена роли инфокоммуникации в национальной экономике страны, значению связи и информатики в экономической и социальной жизни общества, перспективам перехода к цифровой экономике.
Ключевые слова: информационные технологии, цифровая экономика, инфокоммуникация.
В Республике Таджикистан разработана концепция цифровой экономики на основе Послания Президента Республики Таджикистан, Лидера
нации уважаемого Эмомали Рахмона «О направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан» от 26 декабря 2018 года и в соответствии с постановлением Республики Таджикистан от 31 января 2019 года, №39 «Об итогах социально-экономического развития Республики Таджикистан в 2018 году и задачах на 2019 год». Концепция основывается на
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до
2030 года и представляет собой общее видение использования современных цифровых технологий в целях достижения высшей цели долгосрочного развития Таджикистана, а именно
повышения уровня жизни
населения страны, скорейшего выхода на уровень жизни стран среднего достатка и значительного снижения бедности, а также достижение
приоритетных целей экономического развития республики, таких, как
обеспечение энергетической независимости и продовольственной безопасности, выход страны из коммуникационного тупика и превращения
ее в транзитную, с ускоренной индустриализацией и создание новых рабочих мест. Повсеместное внедрение цифровых технологий, в том числе
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«прорывных» технологий должно стать основой обеспечения устойчивого
экономического развития и роста международной конкурентоспособности
страны.
За последние десятилетия связь и информатика претерпели существенные изменения и трансформацию, при которых приемо-передающее
устройство и компьютер слились в один аппарат. Изменяется также и взаимодействие этих сфер.
Роль инфокоммуникации в национальной экономике определяется
их принадлежностью к производственной и социальной инфраструктуре.
Связь относится к тем всеобщим условиям, без которых невозможны нормальное функционирование производства и обращение товаров, а также
жизнедеятельность людей. Связывая производство и потребление товаров и
услуг, обслуживая и производителей, и потребителей, связь расширяет их
масштабы, активно воздействует на экономику, управление, развитие бизнеса и повышение благосостояния людей.
Сектор информатики (информационных технологий) объединяет
экономическую деятельность по обработке, накоплению и распространению информации, созданию программных продуктов и средств, развитию
информационных технологий. Применение программных продуктов и информационных технологий в жизнедеятельности людей существенно влияет на эффективность управления и организации производства товаров и
услуг, образование, культуру и другие социальные аспекты.
Значение связи и информатики состоит в том, что они являются инфраструктурным компонентом не только экономической и социальной
жизни общества, но и процесса информатизации. Во второй половине ХХ
века в ходе научно-технического прогресса наметился переход от индустриальной эпохи развития мировой цивилизации к информациональной
эпохе и созданию информационного общества [7]. Процесс информатизации характеризуется охватом всех секторов экономики, слоев общества,
аспектов производственной деятельности и социальной жизни людей; проникновением информационных технологий в производство, управление,
бизнес, образование, медицину, культуру и отдых; превращением информации в важнейший фактор производства.
Огромная роль в создании информационного общества принадлежит
отрасли связи, обеспечивающей доступ к информационным ресурсам и передачу информации, и отрасли информационно-вычислительного обслуживания, обеспечивающей информационное взаимодействие производств,
секторов экономики и людей с помощью информационных технологий.
Эффективное использование информационных ресурсов и технологий воз175
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можно только на основе создания информационного пространства, реализуемого
посредством
инфокоммуникаций
как
информационнокоммуникационной (инфокоммуникационной) инфраструктуры информационного общества.
Назначение инфокоммуникаций состоит в формировании нового
технологического уклада и инфокоммуникационной платформы социальной и производственной инфраструктуры на основе конвергенции связи и
информатики, применения в процессе производства товаров и услуг инфокоммуникационных технологий (ИКТ), объединения локальных вычислительных систем, персональных компьютеров, баз (банков) данных с помощью телекоммуникационных сетей. В ходе информатизации общества
функционирование организаций связи выходит за рамки отрасли связи,
приобретает конвергентный характер с информационно-вычислительным
обслуживанием и распространяется на явления и процессы смежной со
сферой инфокоммуникаций экономической деятельности.
Место любой отрасли в национальной экономике характеризуется
системой показателей, среди которых преобладает показатель значимости
экономической деятельности по ее доле в формировании валового внутреннего продукта (ВВП) Республики Таджикистан. С начала XXI века доходы отрасли инфокоммуникаций (ИК) постоянно повышались, что способствовало систематическому росту платежей в бюджет РТ и вкладу в
ВВП.
Сопоставление темпов прироста ВВП и доходов инфокоммуникаций
указывает на опережающий характер развития инфокоммуникаций по
сравнению с макроэкономикой республики. Согласно Национальной стратегии развития Республики Таджикистан, на период до 2030 года к 2015г.
годовой государственный бюджет увеличился почти в 9 раз, его дефицит
сохранен на уровне 0,5% ВВП [11].
В процессе перехода к информационному обществу, с повышением
роли информации в жизни людей, вошли в обиход новые термины, характеризующие изменяющуюся экономику: информационная экономика, электронная экономика, цифровая экономика, креативная экономика, webэкономика, интернет-экономика и др.
Для организации перехода экономики на цифровую необходимо раз
работать Государственную программу «Цифровая экономика
Республики Таджикистан». Эта программа должна носить стратегический характер, определять направления развития цифровой экономики и основные
подходы к её реализации, а также являться основой при разработке соответствующих документов отраслевого стратегического планирования. Гос176
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ударству отводится ключевая роль — установить четкие, прозрачные и
равные для всех правила и контролировать их соблюдение. Государственные органы должны предотвращать любого рода коррупционные сделки,
защищать права потребителей, интеллектуальную собственность и персональные данные, а также заботиться о должном уровне.
Данная программа должна быть принята к реализации и предусматривать меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в Республике Таджикистан и ее интеграции в пространство цифровой экономики государств-членов Евразийского экономического союза. Сегодня цифровая
экономика - это искусственный интеллект, роботизация, электронные деньги, промышленная биология, обработка больших массивов данных, беспилотный транспорт. Для широкой общественности “цифровая экономика”
будет означать новый уровень цифровых сервисов, когда в онлайн переходят оплаты коммунальных платежей, через смартфон можно регистрироваться в очереди, оплачивать покупки и т.п. А для промышленных предприятий переход в цифровую экономика будет определять индустриальную
революцию. Особенность же таджикского цифрового развития в том, что
пользователи и бизнес значительно опережают государство и промышленность. Малый и средний бизнес уже так или иначе работает в интернете и в
основном использует цифровые методы продвижения своих услуг. Но государство и крупная промышленность в Таджикистане кардинально отстали.
Безусловно, государство проводит технологические изменения, но пока
этого недостаточно. Еще сложнее ситуация в крупном промышленном секторе. Идея обновления старого промышленного парка не нова, но реализуется крайне медленно. Поэтому задача, которую ставит программа цифровая экономика - внедрить цифровые технологии в производство, образование, медицину.
Цифровая экономика - это любая деятельность, связанная с информационными технологиями. И в данном случае важно разделить термины:
цифровая экономика и IT-сфера. Ведь речь идет не о развитии ITкомпаний, а о потреблении услуг или товаров, которые они предоставляют
– онлайн-торговля, электронное управление и т.д. – с использованием цифровых информационных технологий. Отличие цифровой экономики от традиционной можно увидеть в простом примере. Если необходимо взять
справку в каком-то государственном органе, в рамках традиционной системы придётся идти, стоять в очереди, а затем получить справку. В цифровой
же это занимает несколько минут: необходимо зайти на сайт нужного ведомства, зарегистрироваться и получить справку в электронном виде, даже
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не выходя из дома. Так же будет и с банками. Раньше все ходили туда с
платежками. Теперь же с помощью е-подписи или е-банкинга все платежи
в электронном виде.
В цифровой экономике главное пространство – это сеть Интернет.
Но стоит понимать, что не только Интернет определяет ее направления
развития – речь идет о технологизации в целом: квартиры, работы, ухода
за здоровьем и даже воспитания детей. Как раз это и отличает цифровую
экономику от традиционной – она ориентируется на потребителя. Поэтому
часто можно услышать вместо "цифровая экономика" – экономика по требованию (on-demandeconomy). Рынок мгновенных заказов и неограниченного выбора – вряд ли бы вам хватило сил просидеть весь день в магазине,
выбирая себе мобильный телефон. А вот перед компьютером это можно
делать неделями. Результаты такого рода решений можно ощущать на себе
каждый день: онлайн-магазины, интернет-банкинг, мессенджеры
(Facebook, Telegram) и т.д.. При этом в Таджикистане ещё имеется неразвитая инфраструктура, низкая технологическая образованность и общий синдром “устаревших технологий”. Поэтому реальное внедрение решений
наподобие e-governance (е-управления) или полноценного 4G пока остается
на бумаге”.
Эксперты убеждают, что цифровая экономика открывает новые
мощные возможности для государства, общества и граждан. Что касается
медицины, реформа приведет к развитию телемедицины в регионах, которые недоступны для оперативного доступа (в основном когда речь идет о
сельской местности). Такая инициатива может и должна восстановить мостик между пациентом и врачом. А для горожан доступна опция отправки
результатов анализов или консультаций с врачом через Viber или G-mail,
вместо того, чтобы просиживать час или больше в очереди ради нескольких минут в медицинском кабинете. Если посмотреть на образовательный
сектор, то за последние годы постепенно происходит технологизация процесса обучения: массовые онлайн-курсы, вебинары, онлайн-конференции и
интернет-тестирования – все эти форматы уже стали неотъемлемой частью
самосовершенствования таджикистанцев. Основным тестом государства
на пути к успешному будущему должна стать система электронного управления. Потому что тотальная бюрократия и коррупция – это основные враги цифровой экономики.
Сегодня Таджикистан находится на уникальном этапе развития, когда есть шанс сделать так называемый «цифровой скачок» в ключевых сферах экономики. То есть, быстро перейти на новую ступень развития в этих
сферах, минуя промежуточные стадии и сразу начав использование совре178
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менных систем, минуя несколько поколений технологий. Таджикистан или
отстанет на всю жизнь от мира, или интегрируется в общий тренд. У республики есть возможность сразу взять лучшие технологии и начать их использовать для развития. Большой потенциал и толчок для развития небольших районных центров даёт, например, бесплатный тотальный доступ
к интернету через 4G. С введением цифровой экономики предприятия станут более конкурентоспособными на внешнем рынке. Пока это удается небольшому количеству предприятий в некоторых отраслях. Нужно обеспечить развитие собственной научной цифровой инфраструктуры, тем более,
что предпосылки, к примеру, для разработки современного оборудования и
т. п. в республике имеются. Для этого требуются соответствующие стимулы со стороны государства – финансовые, налоговые, таможенные и т.д. На
Западе же подобные стимулы применяют к бизнесменам, которые используют инновационные технологии. Для бизнеса – государство должно исключить из налоговых вопросов все затраты предприятий на инвестиции в
технологическое развитие. Надо создавать проекты по снижению стоимости импорта технологического оборудования, кредитовать из средств госбюджета проекты цифровизации бизнеса и промышленности и создавать
льготы для тех коммерческих предприятий, которые инвестируют в новые
технологии. Для развития внутреннего потенциала нам не подходит медленный сценарий. Реальные изменения и экономический эффект может
дать только форсированное движение с радикальными изменениями в действующем законодательстве: внести изменения в списки товаров, облагаемых НДС, акцизные списки, изменить принципы валютного регулирования, создать льготные налоговые периоды для развития бизнеса, инвестировать в технопарки. Бизнесу должно стать интересно инвестировать в развитие внутренних производств, и он справится с этой задачей. Для общества – нужно создавать онлайн-сервисы для всех услуг, которые предоставляет государство.
Существуют разные определения термина «цифровая экономика».
Вот некоторые из них. Цифровая экономика — это коммуникационная среда экономической деятельности в сети Интернет, а также формы, методы,
инструменты и результаты ее реализации [1]. Цифровая экономика есть результат трансформационных эффектов новых
технологий
общего
назначения в области информации и коммуникации [2]. Цифровая
экономика — это экономический уклад, характеризующийся переходом на
качественно
новый
уровень
использования
информационнотелекоммуникационных технологий во всех сферах социальноэкономической деятельности [3]. Неотъемлемой частью всех определений
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является признание ведущей роли информационных и телекоммуникационных технологий в современной экономике. Большинство авторов
исследований, придерживающихся данной позиции, утверждают [4], что
это такая модель, когда каждая из сторон получает явный выигрыш от
сделки. В целом информационное общество отличается мобильностью и
ориентировано на стремительный рост информационных ресурсов. Информатизация изменяет все сферы жизни человека: в технической сфере –
–из-за повсеместного внедрения цифровых информационных технологий;
в экономике –
–благодаря превращению информации в товар;
в социальной сфере –
–так как информация стала главным измерителем качества жизни;
в политической сфере –
–благодаря свободным доступу к информации и обмену мнениями;
в культурной сфере –
–из-за изменения форм, норм и ценностей общественной жизни и т.д.
Развитие информационного общества зависит от уровня цифровой
технологии:
1) этап компьютеризации на основе цифровых технологий, обработки данных обеспечил автоматизацию управленческого труда в соответствии с концепцией построения автоматизированных систем управления
(АСУ);
2) этап телекоммуникации на основе цифровых технологий распространения данных создал новую среду для массового информационного
взаимодействия людей в процессе деятельности;
3) этап инфокоммуникации на основе конвергенции цифровых технологий сохранения, распространения и обработки данных позволяет построить новое интегрированное цифровое информационное поле для реализации всех видов социальных отношений. Информационное общество
достигло очередного этапа развития – стало цифровым. Этот термин прямо
указывает на способ деятельностивсех общественных институтов: деятельность реализуется через цифровое представление объектов.
Цифровая экономика — это не только цифровизация производства,
распределения, обмена и потребления блага, а система более общих процессов, по отношению к которым экономика является одним из приложений [6].
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Переход к цифровой экономике изменяет жизненные устои людей,
поэтому все страны на пути к цифровизации должны решить схожие проблемы:
– преодоление административного сопротивления и общественной
оппозиции,
– изменение законодательства,
– создание цифровых моделей деятельности и бизнеса,
– создание цифровой инфраструктуры и сквозных технологий,
– обучение населения и подготовка специалистов с востребованными
компетенциями,
– обеспечение безопасности и приватности и др.
Последствия перехода к цифровой экономике затронут практически
все сферы деятельности человека. Кардинально изменятся: технология, организационная структура, компетенции персонала, отношения с поставщиками, модели деятельности, целевые рынки, портфели продуктов и услуг,
механизмы оплаты труда, права на интеллектуальную собственность, правовые договоры, налогообложение, бухгалтерский учет, отношения с клиентами и все другие области, где бизнес взаимодействует с людьми, обществом и государством. Известный пример внедрения таких инноваций –
мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Эти изменения ведут и к положительным, и к отрицательным последствиям [10]. Каждый крупный технологический прорыв такого рода в
прошлом приводил к опасным последствиям.
Политическое руководство РТ рассматривает создание цифровой
экономики в качестве приоритетной цели. Технологии стирают границы
материального, цифрового и биологического миров и, вслед за этим, человеческая деятельность становится исключительно творческой, информационной. Переход к цифровой экономике несет с собой много хорошего, но и
многие проблемы. Жизнь человека становится цифровой благодаря развитию инфокоммуникационных сетей и систем.
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Мақола бахшида шудааст ба нақши алоқа ва коммутатсия дар
рушди иқтисодиёти милли Тоҷикистон. Аҳамияти алоқа ва иттилоот дар
ҳаёти ичтимоию иқтисодии ҷомеа, ва дурнамои гузариш ба иқтисодиёти
рақами.
Калидвожаҳо: технологияи иттилоотӣ, иқтисодиёти рақамӣ, алоқа ва
коммутатсионӣ.
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В статье рассмотрены вопросы стратегического партнерства и
тенденции его изменения между Республикой Таджикистан и Республикой
Казахстан. Как отмечают авторы, Казахстан, начиная с 2018 года по
настоящее время, является вторым торговым партнером и важным инвестором в экономику Таджикистана. В статье уделено особое внимание не
только динамике развития интеграционных связей, но и недостаткам, препятствующим аккумуляции потенциала и необходимости совершенствования двусторонних и многосторонних связей. Несмотря на существующие
проблемы, на сегодня подписано более 93 межгосударственных, межправительственных и других соглашений, количество которых будет увеличиваться по мере расширения связей.
Рабочая встреча лидеров государств Центральной Азии 15 марта
2018 года в Астане послужила основой нового витка развития двусторонних и многосторонних связей, охвативших проблемы развития и совершенствования отношений в области экономики, миграции и экологии.
Необходимо использовать географическую близость наших стран с
целью снижения себестоимости производимой продукции, повышения эффективности интеграционных связей, роста конкурентоспособности
центрально-азиатских республик и СНГ, а также представления каждой
стране возможности занять достойное место в производстве ВНП и решения социальных проблем.
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Современный мир находится на перепутье выбора эффективных моделей и путей развития. В связи с ограниченностью всех экономических ресурсов одни страны вынуждены идти на объединение и формирование мирохозяйственных связей, другие из-за роста конкурентной борьбы и стремления
сохранения собственного сегмента рынка должны пойти на самоизоляцию и
использование инноваций, направленных на расширение как внутреннего, так
и внешнего рынка. Страны СНГ, в частности Таджикистан и Казахстан, с учетом перспективы дальнейшего развития и укрепления потенциала содружества стремились к региональному объединению в рамках центральноазиатского сотрудничества.
Со дня установления государственной независимости, Таджикистан и
Казахстан пошли на укрепление традиционных дружественных отношений,
основанных на взаимном уважении и доверии. Стороны приняли решение о
расширении двусторонних и многосторонних экономических, социальных и
политических связей, направленных на динамичное взаимовыгодное развитие.
Установление дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном от 7 января 1993 года является результатом реализации вышеупомянутых решений.
Интересы развития двусторонних и многосторонних связей нашли свое
отражение в Концепции внешней политики Республики Таджикистан о перспективе отношений между Таджикистаном с Казахстаном и другими странами региона. Данная концепция направлена на реализацию предусмотренных
задач по укреплению интеграционных связей и снижению издержек производства и оказываемых услуг.
«Общность целей и задач, стоящих перед государствами региона, - отмечается в концепции, - предопределяет необходимость расширения и
углубления отношений с Казахстаном, Туркменистаном и Кыргызстаном»
[1].
На основе утвержденной концепции Таджикистаном и Казахстаном
подписаны десятки документов в таких областях, как экономика, торговля,
инвестиции, наука, культура, политика и т.д.
На сегодняшний день в связи с инновационным этапом развития мировой экономики, наши отношения были направлены на качественно но185
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вый обоюдно выгодный уровень сотрудничества. Результатом этого является сохранение безвизового режима и свободного перемещения рабочей
силы и организация всех форм коммуникационных связей. Сохранение
подчеркнутых связей является условием динамичного развития всех отраслей экономики стран Центральной Азии.
Новый этап развития экономических отношений между странами
региона приходится на 2017-2020 годы. Состоявшиеся встречи руководителей Таджикистана с руководителями Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана способствовали углублению межгосударственных связей. В феврале
2019 года в городе Душанбе состоялось 14-ое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан, которое стало новой вехой интеграционных процессов. На заседаниях комиссии были приняты решения
о дальнейшем углублении разделения труда, специализации производства и
услуг в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, водных
ресурсов, инвестиций, миграции, банковско-финансовой системы, транспорта, гражданской авиации, торговли, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, образования и науки, здравоохранения, культуры, спорта,
туризма и охраны окружающей среды,
На основе решения Межправительственной комиссии в марте 2019
года был подписан основополагающий документ - Договор об основах отношений между Казахстаном и Таджикистаном.
В рамках улучшения двусторонних отношений между правительствами двух стран были подписаны соглашения в области миграции и занятости, здравоохранения и социальной защиты населения, а также соглашение
между министерствами иностранных дел на период 2018−2019 годы.
В этом контексте были приняты соответствующие меры, направленные на решение экологических проблем Арала, Сарезского озера, сохранения ледников, развития гидроэнергетики, совместного инвестирования в
инновационное развитие реального сектора экономики, сотрудничество в
области просвещения и науки. Интересы развития региона с целью усиления потенциала региона и решения проблемы водопользования, продовольственной безопасности на долгосрочной основе, требуют решения по
переброске вод северных рек, а также предотвращения высыхания Аральского моря.
Интересы стран СНГ и особенно республик Центральной Азии требуют углубления разделения труда и формирования новых интеграционных связей не только между республиками Центральной Азии и странами
СНГ, но и странами Южной Азии. Взаимовыгодное углубление разделения
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труда между странами указанных регионов должно привести к новому витку инновационного развития, способствующего реализации стратегических
целей всех стран, вовлеченных в сферу экономического сотрудничества.
Для этого необходимы новые раунды переговоров и подписание соответствующих документов. Все эти встречи и переговоры могут сохраниться в
виде мечты о благих намерениях, если не будет разработана программа по
обучению практическим навыкам трудовых ресурсов в работе на инновационных промышленных предприятиях. Подготовка кадров должна быть
целенаправленна и организована внутри каждой страны и в странах, входящих в интеграционные связи, а также в странах, выпускающих средства
производства для отраслей экономики.
Вся проблема Центральной Азии заключается в недостаточности
высококвалифицированных кадров, способных работать и творить в отраслях машиностроительной промышленности, обеспечивающей экономическую безопасность в каждой стране и СНГ. Данную проблему можно решить путем организации стажировки на функционирующих машиностроительных предприятиях, насосных станциях, мастерских по изготовлению
запчастей внутри страны и на таких предприятиях стран СНГ, не имеющих
аналогов в Таджикистане.
Интересы по подготовке кадров в области промышленности напрямую взаимосвязаны с необходимостью индустриализации страны и развития интеграционных связей. Организация и развитие народных промысел
являются первым этапом реализации поставленной задачи. На наш взгляд,
было бы более правильным развивать народные промыслы в различных отраслях с использованием совершенно новых технологий, с целью снижения
себестоимости изготовляемой продукции и нахождения собственного сегмента рынка и организации интеграционных связей Таджикистана с Казахстаном и другими странами СНГ.
Не менее важной является подготовка кадров для добывающих и обрабатывающих отраслей промышленности с целью производства конечной
продукции на предприятиях всех форм собственности. Нынешний уровень
организации интеграционных связей и развития производительных сил
позволил обеспечить товарооборот между двумя странами. В 2018 году товарооборот между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан составил 836,5 млн. долл. США и уменьшился по сравнению с 2017 годом на 2,5
млн. долл. США [2]. После России, Казахстан является вторым торговым
партнером Таджикистана. В 2018 году доля Казахстана в торговом обороте
Республики Таджикистан составила 19,8%, в экспорте 27,9%, в импорте
17,0%. Разница в экспорте и импорте в пользу Казахстана равнялась 236,7
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млн. долл. США, что составляет 78,9% уровня экспорта Таджикистана в
Казахстан.
За исследуемый период товарооборот между двумя странами динамично развивался. Наблюдается более быстрый темп экспорта продукции
из Таджикистана по отношению к импорту. Казахстан в основном вывозит
из Таджикистана разнообразные виды концентратов цветных металлов, в
основном руду, содержащую серебро и свинцовые, цинковые, медные
концентраты, необходимые для промышленности республики. Кроме того,
экспортировались овощи, фрукты и сухофрукты. Действующая структура
внешнеэкономической торговли носит ярко выраженный потребительский
характер, не соответствующий возможностям отраслей экономики обоих
стран по организации строительства новых промышленных предприятий,
обеспечивающих интеграционные связи, подготовку квалифицированных
кадров и укрепление потенциала стран региона.
Основная доля импортируемой продукции из Казахстана приходится
на продовольственную продукцию, нефтепродукты и сжиженный газ.
Сведения о внешней торговли между двумя странами за годы государственной независимости, проиллюстрированные на рис. 1., показывают,
что в 1991 году в начале установления экономических отношений товарооборот между двумя странами составил 12,7 млн. долл. США и только в
2003 году (за 13 лет) достиг уровня 100 млн. долл. США. В дальнейшем за
более короткий срок, с 2003 по 2010 (за 7 лет) данный показатель утроился
и составил 312,6 млн. долл. За последние 7 лет (2011-2018гг.) товарооборот
установился на уровне 836,5 млн. долл. или увеличился в 2,7 раза [3].
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Рис. 1. Товарооборот между РТ и РК за 1991-2019 гг.
Показатели импорта и темпы его роста почти дублируют по срокам
темпы роста товарооборота, что характеризует более высокий потенциал
экономики Казахстана относительно экономики Таджикистана.
Показатели экспорта характеризуют потенциал экономики Таджикистана в данных интеграционных связях. Таджикистану для достижения
100-миллионного рубежа потребовалось более 21 года (1991-2012гг.), с
2013 по 2019 г. доля экспорта утроилась. Но, необходимо отметить, что
данное утроение на 78,9% меньше, чем доля импорта из Казахстана. Данное соотношение ставит перед нами задачу поиска новых путей развития
промышленности и заключения новых интеграционных обоюдовыгодных
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связей, направленных на инновационное развитие. На увеличение объема
товарооборота частично повлияли повышение мировых цен, тарифов импортируемой продукции и оказываемых услуг, а также факт не вхождения
Таджикистана в состав ЕАЭС.
Приведенные данные свидетельствуют о неиспользованных огромных резервах во внешнеторговом обороте относительно ВВП стран, вовлеченных в сферу интеграционных связей.
В рейтинге стран по ВВП в мировом масштабе за 2018 год центрально-азиатские страны и Россия характеризуются следующими показателями: Казахстан (170,5 млрд. долл. США), Узбекистан (50,5 млрд.),
Туркменистан (40,8 млрд.), Кыргызстан (8,1 млрд.), Таджикистан (7,5
млрд.) и Россия (1,7трлн. долл. США) [4]. Объем внешнеторгового оборота
Таджикистана с указанными странами относительно произведенному ВВП
находятся на уровне 0,004, 0,003%. Приведенные данные свидетельствует
об отсутствии разделения труда и кооперации производства в области промышленности, строительства и инновационной технологии. Человечество
пошло на использование роботов и манипуляторов в производстве материальных благ. У представителей Центральной Азии должны быть намерения
организовать производство роботов и манипуляторов, использовать генную
инженерию и т.д.
Установленные торгово-экономические отношения между странами
Центральной Азии не соответствуют современному уровню развития производительных сил стран с развитой экономикой. Нынешнее состояние
связей не соответствует интересам формирования потенциала и обеспечения конкурентоспособности стран СНГ. Мы в стратегических планах
должны предусмотреть новый уровень развития и кооперации труда,
направленный на выпуск инновационной технологии. Сложившиеся условия дают возможность развитым странам использовать это для диктовки
своих внешнеэкономических амбиций относительно стран Содружества.
Поддержка и содействие реализации Национальной стратегии Республики Таджикистан на период до 2030 года по индустриализации РТ на
инновационной основе, были бы коллективно выгодны каждой республике,
входящей в СНГ (к примеру, было бы выгодно построить в Таджикистане
промышленное предприятие с целью выхода на южно-азиатский рынок).
Для этого уже сегодня нужно приступить к подготовке кадров из Таджикистана для будущих строящихся предприятий и усиления уровня квалификации, особенно среди населения сельской местности, где проживает около
90% населения. Подготовка высококвалифицированных кадров является
залогом успеха всех стран СНГ. Разобщение стран по подготовке высоко190
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квалифицированных кадров приводит к зависимости от подготовленных
квалифицированных зарубежных кадров, имеющих практические навыки.
В интересах СНГ содействовать Таджикистану в решении подготовки кадров, которые способны обеспечить экономическую безопасность страны.
По данным таблицы №2, в 2018 году объем экспорта в Казахстан
достиг 299,3 миллиона долларов США. В настоящее время Казахстан занимает первое место среди основных экспортных партнеров Таджикистана.
Структура импорта из Республики Казахстан в Республику Таджикистан находится в постоянном динамичном движении с тенденцией роста
доли продуктов сельского хозяйства, нефтеперерабатывающих отраслей, на
которых приходится более 50% импорта, и она будет иметь тенденцию роста в связи с ростом численности населения.
На долю импорта оборудования машиностроительных отраслей
приходится 0,01%. Интересы роста промышленного потенциала СНГ и
укрепление его южных рубежей требует строительства новых промышленных предприятий на новой инновационной основе.
800

700

680,4
626,3
555,6

600

481,1

500
400

514,6

324,3

536,6

299,9

300

177,7

200
100

194,9

146,5

82,6

0
2013

2014

2015
Экспорт

2016

2017

2018

Импорт

Рис. 2. Экспорт и импорт товаров между Таджикистаном и Казахстаном за 2013-2018гг. (млн. долл. США)
Необходимо использовать географическую близость наших стран с
целью снижения издержек продукции промышленности и повышения ее
конкурентоспособности и завоевания определенного рыночного сегмента в
интересах ЕАЭС. Нужно организовать строительство новых промышленных предприятий на базе обогатительных и обрабатывающих предприятий
РТ с тем, чтобы минимизировать издержки выпуска конечной продукции
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отраслей цветной металлургии, являющейся основой цифровой технологии.
Уровень развития промышленности Таджикистана и стран Содружества требует координации работы в области индустриализации с целью
повышения конкурентоспособности всех стран СНГ [5].
В сложившихся финансово-экономических отношениях по реализации внешнеэкономической деятельности отсутствуют проблемы задолженности.
Необходимо отметить, что в первые годы приобретения государственной независимости страны СНГ не имели возможность инвестировать
в экономику других стран. Начиная с первого десятилетие ХХ века некоторые страны СНГ, в частности Россия и Казахстан получили возможность
инвестировать в экономику других стран. За 2007-2018 годы в экономику
Республики Таджикистан поступило инвестиций из 56 стран мира. Среди
стран СНГ Россия и Казахстан занимают первые два места. Доля инвестиций Казахстана составила 8,5% от общего объема иностранных инвестиций, что было направлено на такие сферы, как финансы, геологоразведка,
добычи полезных ископаемых и промышленность.
Необходимо подчеркнуть, что в Таджикистане функционируют 47
таджикско-казахских фирм и совместных предприятий. На наш взгляд,
данное количество не соответствует нынешнему потенциалу Казахстана и
является упущенной выгодой. Было бы более целесообразно с расширением свободных экономических зон Таджикистана (в настоящее время функционируют 5 СЭЗ - Согдийская, Пянджская, Дангаринская, Ишкашимская
и Кулябская) в будущем построить совместные предприятия на данных зонах с целью выпуска импортозамещающей и экспортоориентируемой продукции.
Необходимо приступить к созданию исследовательского центра по
выпуску конечной промышленной продукции из базальта, так как будущее
человечества зависит от освоения и использования данного ресурса. Целесообразно размещение данного центра в Согдийской СЭЗ.
Фармакологическая отрасль Таджикистана тоже имеет колоссальный потенциал, заслуживающий внимание казахских и других центральноазиатских инвесторов. Стратегически разумной была бы организация совместных научно-исследовательских работ на базе ботанического сада АН
РТ в городе Хороге или Ходженте по изучению химико-биологического
состава всех растений Центральной Азии с правом использования каждой
страны-участницы результатов исследования в производстве лекарственных препаратов. Параллельно необходимо организовать совместные пред192
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приятия по выпуску различных видов продукции из лечебных растений Таджикистана, а в последующем на равноправных основах организовать собственные филиалы фабрик по производству лекарств из растений местного
происхождения. Это позволит обеспечить лекарственную безопасность
СНГ и смягчить проблему импортозамещения лекарствами.
Интересы центрально-азиатских стран и стран СНГ требуют организацию производства синтетических волокон по выпуску тканей из местных
источников сырья и предотвращения вывоза сырьевых ресурсов из данного
региона и обратного ввоза в виде конечной продукции из вывезенного сырья.
Налаживание и расширение выпуска вино-водочной, спирто-лекероводочной продукции позволит обеспечить высокорейтинговый сегмент
рынка.
Хотя в пространстве СНГ имеются интеграционные связи, однако их
реальная эффективность находится на крайне низком уровне, что способствовало тому, что каждая страна СНГ в отдельности является сырьевым
придатком развитых в рыночном отношении стран. Стратегическое сотрудничество Таджикистана и Казахстана не должно повторить те упущения, которые имели место в намеченных и реально не существующих связей стран СНГ. Наоборот, это сотрудничество должно быть целесообразно
направлено на обоюдовыгодное единение, индустриализацию и выход из
сырьевого придатка, что позволит укрепить потенциал стран СНГ и Центральной Азии в частности.
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Дар мақола масъалаҳои шарикии стратегӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Ҷумҳурии Қазоқистон баррасӣ гардидаанд. Чӣ тавре ки муаллифон қайд
намудаанд, Қазақистон соли 2017 ба шарики тиҷоратии дуюми Тоҷикистон
табдил ёфт ва дар ин ҷода комёбиҳои назаррас ба даст овард. Тавассути
саъю кӯшиш тарафҳо байни ду кишвар 93 созишномаи байнидавлативу
байниҳукуматӣ ва дигар санадҳои муҳим ба имзо расиданд.
Мулоқоти сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ, ки 15 марти соли 2018
дар шаҳри Остона (Нурсултон) баргузор гардид, ҳамкориҳои мавҷударо
таҳким бахшида, ба роҳнамои ҳамкориҳои минбаъдаи кишварҳои минтақа
дар роҳи наздиктар гардидани муносибатҳои дӯстонаи онҳо гардид.
“Наздикии халқҳои мо, анъанаҳои умумӣ, инфрасохтори амалкунанда,
захираҳои табиӣ, – зикр намудаанд муаллифон, – имконият медиҳад, ки
маҳсулоти хушсифат ва ба рақобат тобовар истеҳсол ва содир карда
шавад”.
Калидвожаҳо: ҳамкориҳои стратегӣ, инфрасохтори амалкунанда,
режими бевиза, фарогирии босифат, иродаи сиёсӣ, содирот, воридот,
комиссияи байнидавлатӣ, меморандум, захираҳои табиӣ, рушди устувор.
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The article considers the issues of strategic partnership and the tendency of
its change between the Republic of Tajikistan and the Republic of Kazakhstan. According to the authors, from 2018 to the present, Kazakhstan has been the second
trading partner and an important investor in the Tajik economy. The article pays
special attention not only to the dynamics of the development of integration ties, but
also emphasizes the disadvantages that hinder the accumulation of potential and the
need to improve bilateral and multilateral ties. Despite the existing problems today,
the signing of more than 93 interstate, intergovernmental and other agreements, the
number of which will increase as relations expand.
A working meeting of the leaders of the Central Asian states on March 15,
2018 in Astana, served as the basis for a new round of development of bilateral and
multilateral ties, covering the problems of development and improvement of relations in the field of economy, migration, ecology
It is necessary to use the geographical proximity of our countries in order to
reduce the cost of production, increase the efficiency of integration ties, increase the
competitiveness of the economy of the Central Asian republics and the CIS, as well
as give each country the opportunity to take its rightful place in the production of
GNP and solve social problems.
Keywords: strategic partnership, effective models, effective cooperation, regional association, intergovernmental commission, raw materials appendage, natural resources, stable development, common goals, a new round of integration development, pharmacology, basalt, foreign policy concept, increased competitiveness,
import substitution, export-oriented production.
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В статье рассмотрены роли инновационных технологий в системе
инновационного развития промышленных предприятий. Определены
факторы, препятствующие внедрению инновационных технологий в
промышленность.
Разработана модель инновационного цикла
производства продукта и выхода ее на рынок, а также произведен
подробный обзор каждой стадии предлагаемой модели.
Ключевые
слова:
инновация,
технология,
инновационные
технологии,
инновационное
развитие,
предприятия,
управление
инновационным развитием.
Инновационная экономика стала требованием экономической политики Таджикистана на ближайшие десятилетия. Она реализуется в условиях глобализации и увеличения числа отечественных компаний, выходящих
на международные рынки. Кроме того, развитие научных знаний, новых
технологий, новых инновационных продуктов и услуг является решающим
фактором для формирования новой модели экономического роста в XXI
веке.
Основными задачами государственного продвижения инноваций являются: создание системы комплексного продвижения инноваций; совершенствование системы информационной поддержки, системы сертифика196
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ции и поддержки развития; совершенствование системы конкурсного отбора инновационных проектов и программ; выбор сравнительно небольшого
числа наиболее важных базовых технологий, оказывающих решающее влияние на повышение эффективности и конкурентоспособности продукции в
отраслях экономики; закупка оборудования для реализации инновационных проектов; развитие лизинга высокотехнологичного оборудования; совершенствование образовательного механизма и использование внебюджетных источников для реализации инновационных проектов; создание резерва основных научных идей и подготовка соответствующих специалистов для разработки новых технологий [1].

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на уровень внедрения инновационных технологий
Инвестиционно-инновационные процессы в РТ представляют собой
комплексную систему формирования ресурсов, порядок и механизмы реализации инновационной деятельности по темам национальной экономики.
Механизмы реализации этой деятельности представлены в Национальной
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года и в
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Программе инновационного развития Республики Таджикистан на период
2011-2020 годов, которая призвана содействовать процессу инновационного развития в стране в долгосрочной перспективе.
Комплексная система формирования ресурсов, механизм и порядок
реализации инновационной деятельности субъектов национальной экономики РТ представляет собой инвестиционно-инновационные процессы.
Механизмы реализации этой деятельности представлены в НСР РТ на период до 2030 года и в ПИР РТ на период 2011-2020 годов, которая призвана
содействовать процессу инновационного развития в стране в долгосрочной
перспективе [2].
Переход к инновационному пути развития является объективной
необходимостью для многих существующих предприятий в нынешних
экономических условиях, когда необходимо в первую очередь повысить
предпринимательскую активность, улучшить инвестиционный климат и
создать новые продукты и рабочие места.
Несмотря на инновационный потенциал, инновационную инфраструктуру, технопарки и различного рода центры трансферта технологий
существенных результатов промышленные предприятия страны пока
не достигли.
В этом контексте становится ясно, что важнейшей задачей успешного развития отечественных промышленных предприятий является формирование принципиально нового производственно-инновационного подхода для решения практических задач, имеющих социально-экономический,
социально-экологический, социально-психологический и финансовый эффект в инновационной экономике.
Этот подход основан на эффективности производственной и инновационной деятельности промышленных предприятий, направленных на
создание, внедрение, распространение, потребление и обновление инноваций.
Интерес к проблемам теории и практики инноваций значительно
возрос в последние годы, о чем свидетельствует большой объем публикаций на эту тему. Обзор зарубежной и отечественной литературы показывает, что большинство ученых и практиков сегодня рассматривают путь инновационного развития как главный выход экономики из технологического
тупика и обеспечивающий устойчивое развитие промышленных предприятий.
Анализ экономических механизмов, регулирующих инновационную
деятельность предприятий, также показывает, что отечественным предприятиям для повышения конкурентоспособности продукции необходим ряд
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взаимосвязанных мер, как стимулирования инновационной составляющей,
так и целевого использования финансовых ресурсов, для повышения конкурентоспособности и модернизации производства отечественной продукции.
Исходя из этого, интенсификация инноваций в Республики Таджикистан является важнейшей предпосылкой использования научного и технического потенциала, повышения конкурентоспособности промышленной
продукции, преодоления экономического кризиса и повышения уровня
жизни населения.
Современный этап развития социально-экономических систем
включает в себя непрерывность и циклическую реализацию инновационного процесса, что может быть использовано для уточнения следующих проблем:
–на каком этапе инновационного цикла разрабатывается продукт
или технология;
– сколько ресурсов было потрачено и все еще требуется для достижения ожидаемого результата инновационных процессов;
– соотношение ожидаемого эффекта и риск финансирования инновационного проекта.
На сегодняшней день в современной литературе нет единства концепций жизненного цикла инноваций и инновационных этапов. Как правило, используются разные версии моделей инновационного цикла [3]. Таким
образом, ряд авторов придерживается концепции жизненного цикла инноваций, которая основана на жизненном цикле продукта. Некоторые авторы,
которые не отвергают концепцию жизненного цикла инноваций, основанную на цикличности всех экономических процессов, вводят концепцию
инновационного цикла. Инновационный цикл - это фаза и результат внедрения инновационного процесса от начальной фазы (рождение идеи) до конечной фазы (устаревание инноваций) [4].
Эти определения отражают базовое понимание постепенного преобразования инноваций (от создания идеи до отказа от инноваций), но между
ними также есть характерные различия.
Основой эффективности любой национальной экономики наряду с
природными и трудовыми ресурсами является ее инновационный потенциал или способность масштабно разрабатывать и внедрять инновации. Инновационный потенциал подразумевает не только наличие соответствующей научно-технической и технологической базы. Его развитие предусматривает реализацию полномасштабной инновационной системы государства
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в целом, которая обеспечивает реализацию полного жизненного цикла инноваций с выходом на международной рынок [5].
Концепция жизненного цикла инноваций показывает постепенную
трансформацию инноваций, а инновационный цикл отражает практическую
реализацию инновационного процесса и включает все фазы (исследования,
разработки, испытания, производство, распространение) в связи с конкретными результатами их внедрения (знания, идеи, инновации, инновационные продукты и технологии).
Инновации в основном подразделяются на следующие виды: процессные, продуктовые. Процессные инновации в свою очередь делятся на организационно-управленческие и технологические [6]. Структура
цикла может различаться по составу и количеству уровней, продолжительности и стадиям инновационных процессов в зависимости от типа, вида
инновации и полученного результата.
Инновационные циклы могут и имеют разные фазы инновационного
процесса разной продолжительности. Это зависит от типа инноваций и этапов научных исследований, необходимых для улучшения способа удовлетворения конкретной потребности. Таким образом, автор предлагает модель инновационного цикла, которая учитывает и отражает разделение инноваций на основные типы (процессные, продуктовые) и представляет основные типы инновационных процессов: технологические, организационные и административные. В этом направлении основные этапы постановки
изготовления нового продукта считаются важными (рис2.).
Для полного понимания инновационных технологий можно выделить отдельные этапы на рисунке 2. Общим для всех типов инноваций является последовательность фаз цикла, а различия обусловлены количеством и функциональным содержанием отдельных фаз.
По мнению автора, начальная фаза инновационного процесса «исследования» делится на две фазы: фундаментальные (научные исследования) и поисковые (прикладные исследования). Ход инновационного процесса на предприятиях может начаться на первом или втором этапе, если
имеющиеся знания позволяют им формулировать идеи для разработки инновационных продуктов или новых технологий для процесса производства
и управления.
На втором этапе «Разработка» идеи превращаются в инновации путем разработки качественно новых свойств продуктов или повышения эффективности процессов производства и управления. Кроме того, проводится маркетинговое исследование в отношении инновационных продуктов с
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целью определения их актуальности и возможной доли рынка для разработанных продуктов.

Концептуальные основы зарождения инновационных идей

Ретроспективный анализ
рынка продукции

Оптимальный
выбор идей

Разработка
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Рисунок -2. Модель инновационного цикла производства продукта и выхода ее на рынок
Составлено автором.
На третьем этапе «Апробирование» во время реализации четвертой
стадии, когда новшество превращается в нововведение, различия между
типами инноваций очевидны. Для продуктовых инноваций эта стадия
предполагает изготовление прототипа. При создании технологических инноваций проверяются изменения в производственном процессе и создаются
новые формы управления в рамках организационных и управленческих ин201
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новаций. Пятая последняя стадия является для всех видов инноваций общей. Тут идет доработка продуктов или адаптация нового процесса на основе результатов предыдущей стадии. Если в ходе анализа достигнутых
результатов будет принято решение о принципиальном изменении созданной инновации, следовательно, необходимо обратно возвратиться к третьей
стадии инновационного цикла.
Четвертый этап - «Внедрение, Производство» - проводится только
тогда, когда инновационный продукт (инновационная технология) по всем
параметрам соответствует требованиям СМК. Шестая стадия для инновационных продуктов включает массовое производство новых продуктов, а
для инновационного процесса - внедрение. Одновременно начинаются технологические инновации в производствах новой продукции и организационно-управленческие работы (процессы) в управлении производственной
деятельностью предприятия. Седьмой этап включает в себя регистрацию
продукта или бренда для инновационных продуктов, а для технологических
инноваций - регистрация интеллектуальной собственности для полученной
технологии и последующее внедрение лицензии на инновации.
Пятый этап «Диффузия» будет завершать инновационный цикл и
делится на три стадии, которые являются общими для всех типов инноваций. Выход на рынок и распространение инноваций на рынке происходит
на восьмом этапе, который связан с серией рекламных и маркетинговых
мероприятий с максимально возможным охватом рынка.
На девятом этапе, во время практического использования инноваций
клиентами, путем опроса определяется, что продукты или технологии нуждаются в улучшении или нет. «На основании результатов анализа информации, полученной в ходе опроса, может быть принято решение о создании
улучшающей инновации, которая будет востребована на рынке в будущем.
Если будет принято решение создать более совершенную инновационную
продукцию, то на второй этап инновационного цикла, с которой начинается
новый инновационный проект, возвращается.
Последняя, десятая, стадия находит временный характер инновации.
В процессе использования инновация постепенно превращается в потребительский продукт или технологию, которая используется повсеместно. Если в будущем спрос на инновационные продукты упадет, а технологию
придется заменить на более эффективную, инновация будет окончательно
отклонена.
Инновационный цикл может быть выполнен частично или полностью.
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Частичный инновационный цикл включает в себя только те стадии
цикла, которые необходимы для достижения запланированных результатов
инновационного процесса.
Полный инновационный цикл охватывает все стадии инновационного процесса от фундаментальных исследований до устаревших инноваций и
отказа от производства и продажи продуктов или технологий. В зависимости от поставленных задач и объема, выделенного на инновационную деятельность ресурсов, может быть выполнен полный или частичный инновационный цикл.
Предлагаемая модель позволяет структурировать выполнение инновационных проектов в процессе их планирования. «Перед началом инновационного процесса необходимо:
– составить календарные планы работ с распределением по стадиям
необходимых ресурсов (человеческих, материальных, финансовых);
– рассчитать риски выполнения проекта (с оптимистичным
и пессимистичным прогнозом);
– составить сетевой график работ для оптимизации использования
оборудования и персонала при выполнении проекта».
В ходе реализации инновационного процесса, когда запущено несколько вариантов инновационных проектов, необходимо собирать информацию о сроках выполнения работ,
об использование ресурсов,
о характеристике получаемых результатов в сравнении с ожидаемыми,
а в случае необходимости, произвести перерасчет показателей рискованности проекта. Такая информация будет способствовать принятию обоснованного управленческого решения о модификации схемы инновационного
цикла на основе предложенной модели.
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Дар мақола нақши технологияҳои инноватсионӣ дар системаи
рушди инноватсионии корхонаҳои саноатӣ муҳокима карда мешавад.
Омилҳое, ки ба татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар саноат монеъ
мешаванд, муайян карда шуданд. Модели сикли инноватсионии истеҳсоли
маҳсулот ва ворид шудан ба бозор таҳия карда шуд ва ҳар як марҳилаи
модели пешниҳодшуда таҳлили муфассал карда шуд.
Калидвожаҳо: инноватсия, технология, технологияи
инноватсионӣ, рушди инноватсионӣ, корхонаҳо, рушди идоракунии
инноватсионӣ.
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В статье обоснован тезис о том, что мультикультурность мира
сегодня вполне оправданно диктует необходимость перехода в политикоэкономической и культурной сфере жизни современного общества от
принципа одно- или многополярного мира к принципу мультиплексного мира и мультиидейного общества. Для осмысления этой необходимости автором проанализирована суть основных понятий и принципов, которые
могут способствовать плавному продвижению по этому пути.
Ключевые слова: однополярный мир, многополярный мир, полицентричный мир, неполярный мир, неополярный мир, постамериканский мир,
Джи-зеро (G-zero) мир, мультиплексный мир, мультиидейное общество,
религия, демократия, либерализм, тип культуры.
Разрабатывая тему о типах культур и принципах их взаимоотношений в современности, нами было процитировано мнение профессора Американского университета в Вашингтоне Амитава Ахарии о том, что сегодня «однополярный мир прекратил свое существование: начинается эпоха
даже не многополярного мира, а мультиплексного мира» [2]. Исходя из
вышеизложенной идеи А. Ахарии, нами было доказано, что мультикультурность мира сегодня вполне оправданно диктует необходимость перехода в политико-экономической и культурной сфере жизни современного
общества от принципа одно- или многополярного мира к принципу мультиплексного мира [5]. Для осмысления этой необходимости в данном исследовании мы постараемся разъяснить суть основных понятий и принципов, понимание и соблюдение которых могут способствовать плавному
продвижению по этому пути.
Ключевое слово в понятии «мультиплексный мир» - «мультиплекс»
(лат. multiplex - сложный, многократный или англ. - смесь, смешанное),
которое вполне соответствует духу современного «информационного общества», заимствовано из области телевидения. В этой сфере упомянутое
слово (согласно справочным источникам) означает объединение в еди206
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ный цифровой пакет телевизионных каналов при цифровом телевещании,
смешиваемых (мультиплексируемых) перед передачей по транспортному
каналу и разделяемых (демультиплексируемых) на конечной приёмной
установке - абонентском ресивере или телевизоре с выделением одного или
нескольких телеканалов. Кроме того, в сфере топографии понятие «мультиплекс»
означает универсальный стереофотограмметрический прибор
для создания топографических карт по аэрофотоснимкам.
В области политологии, социологии и культурологии термин «мультиплекс» впервые применен, как было уже отмечено, указанным нами в
начале данной статьи, американским ученым Амитавом Ахарией в составе
понятия «мультиплексный мир». Он в этом направлении «сравнивает новый миропорядок с мультиплексным кинотеатром: множество кинозалов
внутри одного комплекса, в которых идут самые разные фильмы от голливудских до китайских. У аудитории, таким образом, есть большой
выбор, и ни один режиссер не захватывает ее внимание надолго. Мультиплексный мир… состоит из множества взаимосвязанных участников (причем не только стран, но и международных институтов, организаций
и корпораций). И только вместе, а не поодиночке участники этого сообщества смогут решить насущные мировые проблемы [1]».
А. Ахария вместе с другими журналистами и своими коллегами обращает внимание на то, что США, несмотря на вкладывание немалых
средств в обеспечение безопасности и поддержку сотни военных баз
и форпостов по всему миру, сегодня бессильны в борьбе с мировыми беспорядками, и «навязывании своей воли» другим странам. По их мнению,
США в современности, если и не переживают упадок, то во всяком случае
не способны больше, как прежде, устанавливать правила и главенствовать
в международных институтах власти именно по той причине, что однополярный мир прекратил свое существование и началась эпоха мультиплексного мира [7].
В мультиплексном мире, как отмечает А. Ахария, «мы будем иметь
несколько продюсеров и актеров (государств, регионов, транснациональных групп), которые ставят собственные шоу одновременно» [10]. Объясняя предложенный термин «мультиплексный мир», он также ведет речь о
том, что еще в девяностые годы прошлого столетия, формирующиеся тогда
многосторонности в отношениях стран Азии японский дипломат Юкио Сатох называл многополярным подходом. Однако ни этот термин, ни такие
понятия, как многополярный, полицентричный, неполярный, неополярный,
постамериканский мир или Джи-зеро мир (G-zero - G-0 [9]) не могут пол207
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ностью характеризовать состояние нынешнего, именно мультиплексного
мира [10].
Один из крупных факторов формирования мультиплексного мира А.
Ахария и его сподвижники видят в пробуждении Азии, в особенности в
развитии отношений Китая с его азиатскими соседями [10]. Другим фактом, подтвердившим наступление мультиплексного мира, с нашей точки
зрения, стали события на Украине с 2014 г. и поведение России, а затем
Германии и Франции в отношениях друг с другом, с одной стороны и с
США - с другой. Создание и расширение таких международных организаций, как ШОС, БРИКС и т.д., поведение США, начиная с 2016 г. и другие
события современного мира также подтверждают наступление новой эры
во взаимоотношениях стран. С другой стороны, сегодня отношения Запад Восток, Север - Юг или даже Восточное полушарие - Западное полушарие
теряют свою значимость в плане ориентации стран или их союзов.
Вышеперечисленные факты и события воочию показывают, что сегодня назрела необходимость более полного изучения характеристик нового миропорядка. При этом, по нашему глубокому убеждению, мультиплексный мир должен исследоваться именно в его связи с другим феноменом современности, который можно было бы назвать мультиидейным обществом.
Говоря о понятии «мультиидейное общество», следует отметить, что
оно как первый термин - «мультиплексный мир» еще не сложилось, хотя
указания в литературе на его содержание, в какой-то мере близкое или
схожее к предложенному ниже нашему пониманию, имеются. Например,
русская исследовательница японской культуры Скворцова Е.Л. говорит о
«мультиидейной ситуации». По этому поводу, она, анализируя произведения японского художника Мори Огай и причины кризиса культурной идентичности Японии при встрече с западной цивилизацией, отмечает, что художник «хорошо понимал сложившуюся в мире к концу ХIХ в. мультиидейную ситуацию (выделено нами – Х.З.) и мучительно искал новую
национальную идентичность, новый образ родины на фоне многоцветной
палитры мировых культур» [6].
В другом примере некоторые историки сравнивают Немецкую слободу в Москве (места поселения иностранцев в Москве и других городах
России в XVI-XVIII вв.) с «модернизационным центром России, эдаким
мультиидейным Сколково» [2], где петровские реформы распахнули страну
для европейцев, сделали их желанными гостями и соратниками. В области
менеджмента ведется речь о том, что один из гуру этой области - Том Питерс «обнаруживает явные признаки «мультиидейного» развития»
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[3]. Кроме того, у некоторых авторов-блогеров знаменитый роман М.А.
Булгакова
«Мастер
и
Маргарита»
назван
«произведением мультиидейным», или же у других специалистов в этой сфере, хотя и
редко, но встречается понятие «мультиидейное сообщество», которое используется наряду с мультиэтническим и мультикультурным сообществом
в противовес моноэтническому сообществу и т.д.
Итак, двумя основными понятиями в данном исследовании для нас
являются «мультиплексный мир» и «мультиидейное общество». Ввиду того, что все характеристики понятия «мультиплексный мир», которые были
приведены выше, являются разрозненными, а характеристики второго термина еще не указаны, мы здесь должны окончательно определиться с их
понятийными границами. Другими словами, для четкого разграничения
сферы их применения этим терминам предварительно дадим следующие
условные определения:
1) мультиплексный мир - это такой миропорядок, при котором ни
одно государство или группа государств и их союзы, ни один из общественных институтов не претендует и не признается в качестве полюса мира, а все страны при своей ориентации имеют свободу выбора из многовариантности действий в политической, экономической и культурной сферах;
2) мультиидейное общество - это общество, в котором ни одна идеология, и ни одна концепция в понимании режимов правления, форм собственности и экономическо-хозяйственной деятельности не может стать
доминирующей, а в культурной сфере допускается многовариантность выбора каждого конкретного коллективного или индивидуального члена социума.
Как видно из данных определений, понятие мультиплексный мир
имеет только глобальное, общемировое значение и охватывает политические, правовые, экономические и культурные явления только в данном
масштабе. Что касается мультиидейного общества, то оно применимо как в
общемировом масштабе, т.е. для глобального миропорядка, так и в локальном масштабе – в отдельной стране или группе стран.
На основе вышеприведенных определений можно выявить и некоторые особенности современного мультиплексного мира, в котором могут
существовать разные формы мультиидейного общества. Например, всем
известно, что в современном мире постепенно выявляются страны, которые
следуют США, РФ, ЕС, Китаю, некоторым странам Аравийского полуострова и т.д. Имеются и страны, которые, не следуя никаким другим странам,
существуют, в какой-то мере, обособленно. Это Северная Корея, Куба,
Иран и др. Однако для осмысления такого поведения стран необходимо
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понимание их общественных идей в рамках глобального мультиидейного
общества. А основой таких идей, как правило, выступают концепции демократии и либеральности, капитализма и социализма (коммунизма), а также
принадлежность к различным типам культуры, религии и т.д. Но здесь
необходимо будет включать и приверженность стран и народов международному праву, вернее тем его юридическим актам, которые одобрены всеми без исключения сторонами.
Для понимания сути становления мультиидейного общества в мировом и локальном масштабе необходимо, в первую очередь, обратить внимание на следующие принципы:
1. В современном мире не стоит преувеличивать возможности демократии, стараясь по всему свету насадить правдами и неправдами эту форму политического режима. Как говорил крупнейший французский филолог
и историк-эллинист, член Французской академии, почетный доктор многих
университетов мира Жаклин де Ромийи (1913-2010) в истинной прямой демократии «народ правил в полном смысле этого слова, а не просто выбирал
людей, чтобы они им управляли» [8]. Другими словами, в начале политической культуры человечества действовала прямая, а не представительная
демократия. Прямая демократия, по мнению большинства исследователей,
и «есть подлинная демократия, так как в ней выполняются и соблюдаются
все основные нормы режима, основывающегося на изначальной логике самого этого термина» [4].
Что касается современной представительной, или непрямой, опосредованной демократии, то, по мнению некоторых ученых, уже сама эта идея
несет в себе «определенное противоречие, искажение изначальной концепции, некую подмену народного волеизъявления системой посредников,
узурпирующих власть народа под тем или иным предлогом. Для греков непрямая демократия, существующая сегодня, возможно, была бы названа
иным термином - возможно «аристократией», возможно даже «тиранией»
[4].
С другой стороны, хотя кроме демократии до сих пор человечество
не придумало, может быть, более совершенного режима правления, но, всетаки, она не может быть в одной и той же форме всеобщей ценностью для
всех народов и стран. В этом плане примечательны следующие слова: «Не
может существовать никакой универсальной теории демократии, никаких
универсальных рецептов или правовых норм, так как каждый народ, как
особое органическое единство, с необходимостью имеет свои неповторимые исторические, национальные, религиозные и этические черты, которые
при демократическом строе ложатся в основание юридических, правовых,
210

_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
политических и экономических нормативов» [4]. По этой причине в мультиплексном мире добровольный демократический выбор должен стать
непременным правом любого народа или государства.
2. Не стоит также сегодня преувеличивать либеральность в экономических отношениях или либеральную демократию как форму политикоэкономического режима. Как известно, еще в своем зародыше теория свободы для индивидуума «сталкивалась с логическим противоречием: свобода одного индивидуума с необходимостью ограничивается свободой другого» [4]. Поэтому либералы сразу же свели все другие аспекты индивидуальной свободы к экономической сфере. Именно по этой причине «либерализм исторически, концептуально, политически, философски и экономически представляет собой нечто совершенно отличное от демократии. Если в
центре демократического мировоззрения стоит «демос» (народ – Х.З.), то в
центре либерального – «индивидуум» (отдельный человек – Х.З.); если демократия основана на верховенстве коллективного интереса (общинное
мировоззрение – Х.З.) над частными, то либерализм - на верховенстве
частного (индивидуалистско-эгоистическое мировоззрение – Х.З.) над коллективным…» [4].
Другими словами, сегодня не существует либеральной демократии,
ибо либерализм и демократия «стали по разные стороны политического
фронта» [4]. Все это говорит о том, что либерализм или либеральная демократия также не являются панацеей от всех общественных проблем и поэтому выбор в этом направлении в условиях становления мультиплексного
мира должен оставляться на усмотрение самих народов и стран.
3. Формы собственности или экономические формации, такие как
капитализм и социализм (или коммунизм), плановая или рыночная экономика и т.д. также должны выбираться самими государствами самостоятельно. Практика показывает, что по уровню развития чувства коллективизма или индивидуализма народы и страны резко отличаются друг от друга. Это становится основной причиной их предпочтения той или иной формы хозяйствования. Поэтому свобода выбора в этом направлении также в
современном миропорядке должна быть обеспечена, а регулирование подобных отношений государств и народов должно проводиться только с помощью всеми ратифицированных юридических актов, в рамках, например
таких структур, как существенно реформированной Всемирной торговой
организации или других подобных институтов.
4. Как известно, религия и в прошлом и в современности все-таки
определяет не только стержень культуры любого народа, но и его менталитет, психологию. Поэтому общества, опирающиеся в своей политической
211

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _____________________________
ориентации на религию, имеют основания для занятия такой позиции.
Наряду с этим, по отношению к обществам, которые являются вполне светскими или светскими с соблюдением некоторых предписаний религии
(например, запрет на однополые браки и т.д.) также должны поступать толерантно.
5. Типы культуры должны выбираться народами в полной предоставленной им свободе. Как известно [5], согласно таким критериям в типологии культур, как ментальность народа (или его психология), его типы
религии и стержневые виды искусства, отношения людей к семейным узам
и наиболее устойчивым бытовым традициям, особенно к одежде и интимным взаимоотношениям членов общества, а также образ жизни представителей народа в сельской местности и т.д., в мире сегодня существует
условно шесть типов культур - европейская культура, евразийская культура, мусульманская культура, индуистская культура, конфуцианскобуддийская культура и племенная (или примитивная) культура, а также их
смеси. Поэтому в связи с тем, что все эти основные типы культуры отличаются друг от друга в корне, а подтипы внутри них, которых великое
множество - по существенным своим элементам, то всем следует признать,
что их объединение представляется невозможным в принципе. С другой
стороны, необходимо осознать, что человечество сегодня способно избегать и обратный процесс - столкновение этих типов или подтипов культур
и цивилизаций, о котором ведут речь С. Хантингтон и приверженцы его
теории.
Исходя из вышеперечисленного, по нашему мнению, сегодня назрела необходимость не только перехода в политико-экономической сфере
жизни современного общества от принципа одно- или многополярного мира к принципу мультиплексного мира, но и необходимость перехода в сфере культуры - от принципов «столкновение цивилизаций» или «диалога
культур» к наиболее толерантному принципу - «сосуществование культур и
цивилизаций». Сосуществование культур и цивилизаций же имеет в виду
мирное взаимоотношение различных народов, носителей разных типов
культур и их отказ от навязывания своей культуры или ее принципиальных
элементов другим. Иными словами, это должно стать одним из основных
столпов культурного развития народов и стран в мультиидейном обществе
как в мировом, так и в локальном масштабе.
6. Отношения между странами и народами в мультиплексном мире и
мультиидейном обществе в глобальном и локальном масштабах должны
регулироваться только на основе международного права. Особенность
международного права как системы юридических принципов и норм, регу212
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лирующих отношения между народами и государствами и определяющих
их взаимные права и обязанности, как известно, состоит именно в том, что
его нормы создаются в результате соглашения между независимыми друг
от друга и равными субъектами международного права - суверенными государствами. Нормы международного права, обычно, содержатся в двусторонних и многосторонних межгосударственных договорах, а также складываются в виде общепринятых международных обычаев. В большинстве
стран примат международного права над внутренним правом соблюдается,
однако при регулировании отношений между народами и странами в условиях мультиплексного мира и мультиидейного общества этот принцип
должен получать более широкое распространение. Но в любом случае, при
всем этом должны действовать только те международные юридические акты, которые одобрены всеми без исключения сторонами, а не навязаны им
со стороны какой-либо одной страны или блока таких стран.
Говоря о сути исследуемой проблемы, мы прекрасно понимаем, что
вышеперечисленные и другие подобные принципы, которые должны лежать в основе реализации идей мультиплексного мира и мультиидейного
общества, могут дополняться, существенно видоизменяться или некоторые
из них даже могут быть опровергнуты. Но в любом случае, современное
состояние отношений между разными странами и современный уровень
культурного соприкосновения различных народов показывают, что в этом
направлении должны быть сделаны заметные шаги. Это требует не только
соблюдения вышеизложенных принципов, но и заметного изменения мышления современного человека, в особенности миропонимания политиков.
Другими словами, мы сегодня должны менять себя, чтобы изменить окружающий нас мир. Для этого требуется отказ от обычного мировоззрения и
продвижение к всеобъемлемующему - инклюзивному миропониманию [6],
суть которого необходимо понять в русле изменений современного человеческого сообщества.
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ҶАҲОНИ МУЛТИПЛЕКСӢ ВА ҶОМЕАИ ГУНОГУНҒОЯ
ЗИЁӢ ХУРШЕД МАХШУЛЗОДА,
директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон доктори илми фалсафа, профессор
734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 40,
тел.: 992-372-27-67-28; e-mail: kziyoev@yandex.ru
Дар мақола тезис дар бораи он асоснок шудааст, ки
гуногунфарҳангии олам имрўз ботақозо нишон медиҳад, ки гузариш дар
соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ-иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеаи муосир аз принсипҳои
яккақутбӣ ё бисёрқутбӣ ба принсипҳои ҷаҳони мултиплексӣ ва ҷомеаи
гуногунғоя зарурати ногузир гаштааст. Бо мақсади фаҳмиши моҳияти ин
зарурат муаллиф мафҳум ва принсипҳои асосиеро мавриди таҳлилу
баррасӣ қарор додааст, ки барои гузариши мавзун дар ин роҳ мусоидат
менамоянд.
Калидвожаҳо: ҷаҳони яккақутбӣ, ҷаҳони бисёрқутбӣ, ҷаҳони
бисёрмарказӣ, ҷаҳони беқутб, ҷаҳони навқутбӣ, ҷаҳони баъдиамрикоӣ,
ҷаҳони Ҷи-зеро (G-zero), ҷаҳони мултиплексӣ, ҷомеаи гуногунғоя, дин,
демократия, либерализм, навъи фарҳанг.

214

_____________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
MULTIPLEX WORLD AND MULTI-IDEA SOCIETY
ZIYOI KHURSHED MAKHSHULZODA,
D. Sc. in Philosophy, director of the Center for Strategic Research under
the President of the Republic of Tajikistan,
734025, Tajikistan, Dushanbe, Rudaki ave, 40,
tеl.: 992-372-27-67-28; e-mail: kziyoev@yandex.ru
The article justifies the thesis that the multiculturalism of the world today
justifiably dictates the need to transition in the political, economic and cultural
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УДК 331+314
НЕРУИ КАДРӢ – ОМИЛИ МУҲИММИ
СОЛИМИИ МИЛЛАТ
ХУДОЙДОДОВА ФАРЗОНА ИСЛОМИДИНОВНА,
муовини сардори Раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоии
Маркази тадқиқоти стратегии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, хиёбони Рудакӣ 40,
тел.: (+992 37) 227-59-80, (+992) 937 01 06 83,
Е-mail: Farzon2705@mail.ru
Дар мақола масъалаи тайёр намудани кадрҳои соҳаи тандурустӣ,
ки яке аз вазифаҳои муҳимми ҳаёти иҷтимоии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад,
мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шудааст. Дар солҳои аввали
истиқлолият қисми зиёди мутахассисони соҳаи тиб, ки мансубияти
миллии гуногун доштанд, бо сабабҳои гуногун, аз ҷумла вобаста ба авзои
сиёсии давлат ба дигар кишварҳо рафтанд, ки ин боиси кам гардидани
кадрҳои соҳаи тиб ва халалдор гардидани сифати хизматрасонии тиббӣ
дар мамлакат гардид. Ҳамзамон, таҳлилҳо ва мушоҳидаҳо собит месозанд,
ки солҳои охир сатҳи дониши теъдоди муайяни хатмкунандагони
муассисаҳои таълимии тиббӣ аз талаботи имрӯза ва сатҳи стандартҳои
муқарраршуда паст меистанд. Бинобар ин, масъалаи мазкур дар шароити
кунунӣ хеле муҳим арзёбӣ шуда, паҳлуҳои гуногуни он дар мақола инъискос
ёфтаанд.
Калидвожаҳо: сиёсати иҷтимоӣ, тандурустӣ, хизматрасонии
тиббӣ, «фирори мағзҳо», табибон, корманди миёнаи тиб, кадрҳои соҳаи
тандурустӣ, кумаки тиббию санитарӣ ва ғ.
Дар ҷаҳони муосир ҳифзи саломатии мардум ба яке аз соҳаҳои
муҳимми ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии миллӣ табдил ёфта, талабот ба
тандурустӣ дар маҷмӯи эҳтиёҷоти инсон ҷойи махсусро ишғол мекунад.
Саломатӣ, бешубҳа соҳаи ҳаётан муҳим маҳсуб шуда, аз
арзишмандтарин сармояҳои инсониест, ки ҳаёти ӯ аз он вобастагӣ
дорад.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш ба
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2019 таъкид
намуданд, ки: “Барои ҳар як давлат солимии аҳли ҷомеа зарур
мебошад. Аз ин рӯ, мо бояд халқамонро солим нигоҳ дорем ва барои
тандурустии он тамоми шароитро фароҳам оварем”. Аз ин рӯ, соҳаи
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тандурустӣ ҳамчун ҷузъи сиёсати иҷтимоӣ бо фароҳам овардани
шароити мусоид зимни амалӣ намудани муносибатҳои оқилона ва
таъмини адолатнокӣ дар ҷомеа ба вазъи солимии ҳамаи қишрҳои ҷомеа
таъсири муайян мерасонад.
Боиси ифтихор ва сарфарозист, ки бо вуҷуди тағйирёбии вазъи
сиёсиву иқтисодӣ ва амниятии ҷаҳон кишвари мо зери роҳбарии
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи пешрафти
иқтисодӣ, расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва ба ин васила таъмин
намудани зиндагии шоистаи аҳолӣ бо қадамҳои устувор пеш рафта
истодааст. Дар тӯли солҳои истиқлоли давлатӣ, роҳбари давлат дар
қатори дигар соҳаҳои иҷтимоӣ соҳаи тандурустиро низ самти
афзалиятнок шуморида, онро яке аз омилҳои муҳимтарини таҳкими
давлат ва наҷоти миллат номидааст. Чунонки, дар солҳои вазнини
ибтидои истиқлол тамоми фикру андешаи ӯ, дар баробари
таъминсозии сулҳу оромии кишвар, боз ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ
ва дастгирии соҳаҳои мухталифи он, ки барои ҷомеа ва давлат муҳим
маҳсуб мешуданд, банд буд.
Бояд гуфт, ки маҳз бо таваҷҷуҳи махсуси Президенти ҷумҳурӣ ба
соҳаи тандурустӣ ва маҳз бо шарофати вохӯриҳову суҳбатҳои ошкорои
ӯ бо кормандони соҳаи тандурустӣ, имрӯзҳо тибби муосири Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар роҳи рушд қадам гузошта истодааст, ки ин
суханрониҳои пурмуҳтавои роҳбари давлат бори дигар ғамхорӣ,
чораҷӯйӣ аз муаммоҳо, фикру нақшаҳои пурсамар ва дурандешонаи он
касро нисбат ба халқи тоҷик нишон медиҳанд: “Ҳадафи стратегии
давлату ҳукумат дар соҳаи тандурустӣ бо роҳи ташвиқу тарғиби тарзи
ҳаёти солим таъмин намудани солимии аҳолӣ, беҳтар гардонидани
нишондиҳандаҳои дарозумрии инсон, паст намудани сатҳи беморӣ,
маъюбӣ, фавти модару кӯдак, пешгирӣ кардани бемориҳои гуногуни
сироятӣ, баланд бардоштани сифати кумаки тиббиву санитарӣ,
назорати бехатарии маводи доруворӣ ва тарбияи кадрҳои
баландихтисоси соҳа мебошад” [4].
Таҳлилҳо собит месозанд, ки тайёр намудани мутахассисони
соҳаи тиб ва таъмини муассисаҳои тандурустӣ бо мутахассисони
баландихтисос самти муҳимми сиёсати иҷтимоии кишвар маҳсуб
мешавад. Дар солҳои аввали истиқлол қисми зиёди мутахассисони
соҳаи тиб, ки мансубияти миллии гуногун доштанд, бо сабабҳои
гуногун, аз ҷумла вобаста ба авзои сиёсии давлат ба дигар кишварҳо
фирор карданд, ки ин боиси кам гардидани кадрҳои тиббӣ ва халалдор
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гардидани сифати хизматрасонии тиббӣ дар мамлакат гардид.
Шумораи табибон оид ба ҳамаи ихтисосҳо ва кормандони
миёнаи тиб, тайёр намудани кадрҳои тиббӣ дар маҷмӯъ
нишондиҳандаҳои асосии соҳаи тандурустӣ маҳсуб мешаванд, ки
воқеъияти вазъи рушди соҳаро метавонанд инъикос намоянд. Барои
ҳосил намудани таассурот оид ба соҳаи мазкур дар поён ҷадвалҳо ва
диаграммаҳо оварда шудаанд, ки вазъи таъминоти кадриро дар давраи
солҳои 1991 то 2018 инъикос менамоянд.
Ҷадвали 1
Шумораи табибони ҳамаи ихтисосҳо дар минтақаҳои ҷумҳурӣ [5; 6]
(нафар)

Чунонки, аз натиҷагирии ҷадвали 1 бармеояд, айни замон дар
ҷумҳурӣ шумораи умумии табибон оид ба ҳамаи ихтисосҳо 19085
нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин 7450 нафарро занҳо ташкил
медиҳанд. Афзоиши шумораи табибон нисбат ба соли 2017 қариб дар
ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ мушоҳида карда мешавад, ки он дар
вилояти Хатлон ба 3,3 фоиз ё 120 нафар, дар шаҳри Душанбе ба 2,8
фоиз ё 189 нафар, дар вилояти Суғд ба 2,3 фоиз ё 118 нафар, дар ВМКБ
ба 1,8 фоиз ё 9 нафар рост омадааст. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ
бошад, баръакси ин раванд мушоҳида карда мешавад, ки тибқи он ба
2,5 фоиз ё 67 нафар табиб нисбат ба соли 2017 кам шудааст.
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Бояд гуфт, ки шумораи умумии табибон дар ҳамаи самтҳои
ихтисосҳо нисбат ба солҳои пешин майли зиёдшавиро дорад. Масалан,
агар қиёсан ба соли 1995 нигарем афзоиш 1,5 баробар ё ба 6520 нафар,
нисбат ба соли 2005 ба 43,8 фоиз ё 5817 нафар, нисбат ба соли 2015 ба
7,2 фоиз ё 1288 нафар ва нисбат ба соли 2017 ба 2,0 фоиз ё 369 нафарро
ташкил мекунад.
Диаграммаи 1
Шумораи табибон оид ба ҳамаи ихтисосҳо аз рӯйи ҷинс

Манбаъ: Диаграмма аз тарафи муаллиф дар асоси маълумотҳои
маҷмӯаҳои омории “Тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 25-соли
истиқлолияти давлатӣ” – с.2016 ва “Тандурустӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон” - с.2019 тартиб дода шудааст.
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Ҷадвали 2
Шумораи кормандони миёнаи тиббӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ [5; 6]
(нафар)

Аз рақамҳои дар ҷадвали 2 овардашуда бармеояд, ки шумораи
умумии кормандони миёнаи тиббӣ дар соли 2018 ҳамагӣ 53991 нафарро
ташкил менамояд, ки 45331 нафари онҳоро занҳо ташкил медиҳанд.
Ҳамчунин, ин рақамҳо собит месозанд, ки қариб дар ҳамаи минтақаҳои
ҷумҳурӣ шумораи кормандони миёнаи тиббӣ нисбат ба соли 2017 рӯ ба
афзудан дорад. Масалан, тибқи ин нишондод дар вилояти Хатлон ба
6,3 фоиз ё 1064 нафар, дар вилояти Суғд ба 4,4 фоиз ё 734 нафар, дар
шаҳри Душанбе ба 4,3 фоиз ё 347 нафар ва дар ВМКБ ба 3,1 фоиз ё 61
нафар рост омадааст. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад, баръакс, ин
нишондиҳанда нисбат ба соли 2017 ба 0,04 фоиз ё 3 нафар корманди
миёнаи тиббӣ коҳиш ёфтааст.
Нишондиҳандаи мазкур нисбат ба солҳои пешин ба таври
мунтазам рушд ёфта истодааст, ки дар муқоиса бо солҳои 1995, 2005,
2015 ва 2017 зиёдшавӣ мутаносибан ба 48,9 фоиз ё 17719 нафар, 1,5
баробар ё ба 25114 нафар, ба 17,3 фоиз ё 7954 нафар ва 4,3 фоиз ё 2203
нафар рост омадааст.
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Диаграммаи 2
Шумораи кормандони миёнаи тиббӣ дар ҷумҳурӣ
(ҳаз. нафар)

Манбаъ: Диаграмма аз тарафи муаллиф дар асоси маълумотҳои
маҷмӯаҳои омории “Тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 25-соли
истиқлолияти давлатӣ” – с.2016 ва “Тандурустӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон” - с.2019 тартиб дода шудааст.
Аз натиҷагирии диаграммаҳои 1 ва 2 бармеояд, ки дар оғози
солҳои соҳибистиқлолӣ теъдоди умумии табибон оид ба ҳамаи самтҳои
ихтисосҳо ва кормандони миёнаи тиб коҳиш ёфтааст. Аммо баъд аз 10
солаи аввали соҳибистиқлолӣ нишондиҳандаи зерин рӯ ба афзоиш
ниҳода, дар 10 солаи дуюм аллакай дар сатҳи афзоиши назаррас қарор
гирифта, он то кунун ба таври мунтазам сол то сол афзоиш ёфта
истодааст.
“Масъалаи тайёр кардани кадрҳои соҳаи тандурустӣ яке аз
вазифаҳои аввалиндараҷаи Ҳукумат ба ҳисоб меравад” - иброз
намуданд Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо устодону донишҷӯёни
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва кормандони соҳаи
тандурустӣ ба муносибати Рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил, ки
санаи 1 сентябри соли 2018 дар шаҳри Душанбе баргузор гардида буд.
Дар воқеъ, тӯли солҳои Истиқлоли давлатӣ Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба рушду инкишофи соҳаи маориф ва илм, сатҳу сифати
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дониши хонандагону донишҷӯён дар ҳама зинаҳои таҳсилот, сифати
тайёр кардани кадрҳои баландихтисосу унвондор таваҷҷуҳи хоса зоҳир
мекунад. Барои бартараф намудани норасоии кадрҳои соҳаи
тандурустӣ низ аз тарафи давлату ҳукумат чораҳои зарурӣ андешида
мешавад. Бо ин мақсад дар ҷумҳурӣ барои тайёр намудани
мутахассисони касбии соҳаи тиб 3 адад муассисаи таълимии тиббии
касбии олӣ якҷоя бо дарназардошти факултети тиббию фарматсевтии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият намуда истодааст.
Муассисаҳои тиббии таҳсилоти миёнаи касбӣ бошад 25 ададро ташкил
медиҳанд, ки дар ҷадвалҳои 3 ва 4 маълумотҳои зерин ба таври
мушаххас пешниҳод шудаанд.
Ҷадвали 3
Муассисаҳои таҳсилоти олии касбии тиббӣ [5; 6]
(дар аввали соли таҳсил)
(нафар)

маълумот нест
2) то соли 2006 – Филиали Донишгоҳи давлатии тиббӣ дар
ш.Хуҷанд
3)
Бо дарназардошти факултети тиббию фарматсевтии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Мавриди зикр аст, ки 1-уми сентябри соли 2016 дар таърихи
навини Тоҷикистони соҳибистиқлол дар ноҳияи Данғараи вилояти
Хатлон аввалин маротиба дуюмин муассисаи олии касбии тиббӣ ба
фаъолияти таълимию тарбиявӣ, илмӣ ва муолиҷавӣ оғоз намуд, ки дар
самти ҳарчи бештар тайёр намудани мутахассисони олии касбии тиббӣ
нақши муҳим мебозад. Дар асоси маълумотҳои ҷадвали 3 мушоҳида
намудан мумкин аст, ки солҳои охир нишондиҳандаҳои аз қабили
шумора, қабул ва хатми донишҷӯён нисбат ба солҳои пешин афзуда
истодааст. Масалан, дар аввали соли таҳсили 2018/2019 шумораи
1)
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умумии донишҷӯён ҳамагӣ 12526 нафарро бо дарназардошти
донишҷӯёни факултети тиббию фарматсевтии Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон ташкил намуд, ки он нисбат ба солҳои таҳсили 1995/1996 2,8 баробар ё ба 8022 нафар, 2005/2006 - 2,8 баробар ё ба 7984 нафар,
2015/2016 - ба 26,5 фоиз ё 2621 нафар ва 2017/2018 - ба 4,5 фоиз ё 541
нафар донишҷӯ зиёд шудааст.
Дар ҷадвали 3 нишондиҳандаҳои қабул ва хатми донишҷӯён
ҷолиби диққат мебошад. Чунонки, аз рӯйи маълумотҳои овардашуда
дидан мумкин аст, ки дар аввали соли таҳсили 2018/2019 шумораи
умумии қалбули довталабон ҳамагӣ 2136 нафарро ташкил намудааст,
ки нисбат ба соли таҳсили 2017/2018 ба 6,1 фоиз ё 139 нафар довталаб
кам мебошад, вале нисбат ба солҳои таҳсили 1995/1996, 2005/2006,
2015/2016 бошад, баръакс чанд маротиба афзудааст, ки мутаносибан
3,3 баробар (1489 нафар), 2,5 баробар (1265 нафар) ва ба 37,4 фоиз (581
нафар) зиёдшавиро ташкил намудааст.
Дар аввали соли таҳсили 2018/2019 шумораи умумии хатми
мутахассисони омодашуда ҳамагӣ 2026 нафарро ташкил намудааст, ки
нисбат ба солҳои таҳсили 1995/1996 - 2,5 баробар (1205 нафар),
2005/2006 - 3,7 баробар (1474 нафар), 2015/2016 - 1,6 баробар (725
нафар) ва 2017/2018 - ба 4,8 фоиз (92 нафар) зиёд шудааст.
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Ҷадвали 4
Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббӣ [5; 6]
(нафар)

маълумот нест
Бояд гуфт, ки дар самти рушди соҳаи тандурустӣ нақши
кормандони миёнаи тиб низ аҳамияти хосса дорад. Чунки дар ҳар
давру замон табобати самараноки беморон дар беморхонаҳо бевосита
аз фаъолияти дуҷониба - табибони касбӣ ва кормандони миёнаи тиб
вобастагии калон дорад.
Аз натиҷагирии ҷадвали 4 мушоҳида кардан мумкин аст, ки
ҳамаи нишондиҳандаҳои тайёр намудани кадрҳои миёнаи тиббӣ дар
ҷараёни даҳсолаи сеюми соҳибистиқлолии давлат нисбат ба солҳои
аввали соҳибистиқлолӣ чанд маротиба афзудааст.
Шумораи умумии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббӣ
дар аввали соли таҳсили 2018/2019 ҳамагӣ 25 ададро ташкил намуда, он
нисбат ба солҳои таҳсили 1995/1996 ва 2005/2006 мутаносибан 2,3
баробар ё ба 14 адад, 1,9 баробар ё ба 12 адад ва нисбат ба солҳои
таҳсили 2015/2016 ва 2017/2018 ба 8,7 фоиз ё 2 адад муассиса афзудааст.
Шумораи умумии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи
касбии тиббӣ дар аввали соли таҳсили 2018/2019 ҳамагӣ 44887 нафарро
ташкил намуда, он нисбат ба солҳои таҳсили 1995/1996 - 5,8 баробар ё
1)
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ба 37190 нафар, 2005/2006 - 3,7 баробар ё ба 32695 нафар, 2015/2016 - ба
29,6 фоиз ё 10241 нафар ва 2017/2018 - ба 12,0 фоиз ё 4792 нафар
афзудааст.
Дар баробари зиёд шудани миқдори муассисаҳои таҳсилоти
миёнаи касбии тиббӣ афзоши босуръати нишондиҳандаҳои қабул ва
хатми донишҷӯён низ ба чашм мерасад. Масалан, шумораи умумии
қабули донишҷӯён дар аввали соли таҳсили 2018/2019 ҳамагӣ 15054
нафарро ташкил намуда, он нисбат ба солҳои таҳсили 1995/1996 - 6,2
баробар (12633 нафар), 2005/2006 - 3,8 баробар (11057 нафар), 2015/2016
- ба 39,6 фоиз (4268 нафар) ва 2017/2018 - ба 16,0 фоиз (2078 нафар)
афзудааст.
Шумораи умумии хатми мутахассисони миёнаи касбии тиббӣ
дар аввали соли таҳсили 2018/2019 ҳамагӣ 10885 нафарро ташкил
намуда, он нисбат ба солҳои таҳсили 1995/1996 - 2,8 баробар (6953
нафар), 2005/2006 - 4,1 баробар (8262 нафар), 2015/2016 - 1,6 баробар
(3998 нафар) ва 2017/2018 - ба 9,1 фоиз (905 нафар) афзудааст.
Таҳлилҳо дар самти тайёр намудани кадрҳо нишон медиҳанд, ки
солҳои охир аз тарафи Ҳукумати ҷумҳурӣ барои омодасозии
мутахассисони тиббии ҳам миёна ва ҳам олии касбӣ шароитҳои мусоид
фароҳам оварда шуда истодааст, ки боиси ҷалби ҷавонон ба соҳаи тиб
мегардад. Аммо, мутаассифона, таҳлилҳо ва мушоҳидаҳо собит
месозанд, ки солҳои охир сатҳи дониши теъдоди муайяни
хатмкунандагони муассисаҳои таълимии тиббӣ аз талаботи имрӯза ва
сатҳи стандартҳои муқарраршуда паст меистанд. Ҳатто чунин ҳодисае
ҷой дорад, ки табиби дандон дар ҷойи муолиҷаи дандони осебёфта
дандони сафеди солимро бо решааш кандааст ва ин гуна мисолҳо
зиёданд. Аз бесаводию бетаҷрибагии бархе табибони ҷавон, баъзе
беморон ҳангоми зарурӣ ба табибон муроҷиат накарда, худсарона дар
такя ба тавсияҳои барномаҳои интернетӣ ё дигар усулҳо худро муолиҷа
мекунанд.
Бояд зикр намуд, паст будани сатҳи касбияти мутахассисони
соҳаи тиб сабабҳо ва омилҳои мухталиф дошта, таҳлили ҳамаҷонибаро
мехоҳад. Аммо, ба андешаи мо яке аз сабабҳои сатҳи пасти
мутахассисони ҷавон дар он аст, ки солҳои охир дар раванди таҳсил
сатҳи дарсазхудкунии донишҷӯён аз тариқи тест муайян карда
мешавад. Чунин тарзи супоридани имтиҳонҳо барои донишҷӯён хеле
осон ва қуллай буда, интихоб намудани як ҷавоб аз чанд ҷавоби
пешниҳодшуда ягон душворие намеорад. Усули анъанавии супоридани
имтиҳонҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ, ки донишҷӯй бо мутолиа ва
225

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _____________________________
омӯзиши адабиёти зарурӣ ба имтиҳон омода шуда, ба андешаронӣ ва
суханронии мантиқӣ фикрашро баён мекард, дар муқоиса бо шакли
муосири имтиҳонсупорӣ аз тариқи тест афзалият дорад. Илова бар ин,
дар натиҷаи беадолатона гирифтани холҳои баланди донишҷӯёни
беистеъдод дар имтиҳонҳои тестӣ ба завқ ва майлу хоҳиши донишҷӯёни
боистеъдод таъсири манфӣ расонда, ба бетафовутии ин қишри
донишҷӯён нисбат ба натиҷаҳои имтиҳонҳо мусоидат мекунад.
Мушкилоти дигаре, ки айни замон ба сатҳи хизматрасонии
тибби ватанӣ таъсири манфӣ мерасонад, ин аз даст додани кадрҳои
касбии ботаҷрибаи ин соҳа мебошад, ки бо сабабҳои гуногун
ҷумҳуриро тарк мекунанд. Бояд ёдовар шуд, ки масъалаи “фирори
мағзҳо”, яъне аз кишварҳо рафтани неруҳои ақлонӣ раванди ҷаҳонӣ
буда, танҳо хоси Тоҷикистон нест. Вале, дар шароити имрӯзаи
ҷумҳурии мо раванди мазкур таҳлил ва муносибати ҷиддиро тақозо
мекунад. Хусусан, дар самти тандурустӣ таъсири манфии ин зуҳурот
бараъло эҳсос карда мешавад. Айни ҳол тамоми муассисаҳои соҳаи
тандурустии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз нарасидани мутахассисони
ботаҷриба танқисӣ мекашанд.
Тавре ки аз таҳлилҳо бармеояд, рӯзгори мураккаб ва навмедона
дар зодгоҳ боиси ба мамлакатҳои бегона кӯч бастани мутахассисони
варзида, хусусан насли ҷавон мегардад. Набудани шароити мусоиди
кор ва маоши арзанда олимону мутахассисонро маҷбур месозад, ки
макони мувофиқтарро интихоб намоянд. Мутахассисони варзидаро
бошад, кишварҳои рушдёфта харидорӣ карда, бо шароити хуби корӣ ва
маоши мувофиқ таъмин менамоянд.
Масалан, айни ҳол теъдоди зиёди табибони тоҷик дар
кишварҳои рушёфта фаъолият мекунанду фикри ба ватан баргаштанро
надоранд. Қайд кардан ҷоиз аст, ки теъдоди зиёди донишҷӯёни тоҷик,
ки хоҳиши дар хориҷа таҳсил кардан доранд, ҳамасола меафзояд, вале
тақдири минбаъдаи онҳо номуайян мемонад. Албатта, шароити
мусоиди таҳсил ва зиндагию меҳнат дар кишварҳои пешрафта онҳоро
ба худ ҷалб мекунад ва ин сохторҳои дахлдори давлатӣ ва аҳли ҷомеаи
Тоҷикистонро водор месозад, ки барои аз даст надодани ҷавонони
боистеъдод ва ҳимояи “мағзҳо”-и миллат тадбирҳои саривақтӣ
андешида шавад [2].
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
ХУДОЙДОДОВА ФАРЗОНА ИСЛОМИДИНОВНА,
заместитель начальника Управления
анализа социальных проблем Центра стратегических исследований
при Президенте Республики Таджикистан,
734025, Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 40,
тел.: (+992 37) 227-59-80, (+992) 937 01 06 83,
Е-mail: Farzon2705@mail.ru
В статье анализируется и обсуждается вопрос подготовки
кадров сферы здравоохранения, являющейся одной из важных задач
социальной жизни республики. В первые годы независимости многие
медицинские работники различных национальностей по разным причинам,
в том числе и в связи с политической ситуацией в государстве,
эмигрировали в другие более развитые страны, что привело к снижению
медицинских кадров и нарушению качества медицинского обслуживания в
стране. В то же время, анализы и наблюдения доказывают, что в
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последние годы уровень знаний некоторых выпускников медицинских
образовательных учреждений низкий по сравнению с уровнем современных
требований и установленных стандартов. Так как в настоящее время
этот вопрос является очень важным, в данной статье подробно
отражены его различные аспекты.
Ключевые слова: социальная политика, здравоохранение,
медицинские услуги, «утечка мозгов», врачи, средний медицинский
персонал, кадры сферы здравоохранения, медико-санитарная помощь и др.
HUMAN RESOURCES AS AN IMPORTANT FACTOR
OF HEALTH OF THE NATION
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the President of the Republic of Tajikistan,
734025, Tajikistan, Dushanbe, 40 Rudaki ave.,
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e-mail: Farzon2705@mail.ru
The article analyzes and discusses the issue of training healthcare
professionals, which is one of the important tasks of the social life of the
republic. In the first years of independence, many medical workers of various
nationalities emigrated to other more developed countries for various reasons,
including the political situation in the state, which led to a decrease in medical
personnel and a violation of the quality of medical services in the country. At the
same time, analyses and observations prove that in recent years the level of
knowledge of some graduates of medical educational institutions is low
compared to the level of modern requirements and established standards. Since
this issue is currently very important, this article details its various aspects.
Keywords: social policy, health care, medical services, "brain drain",
doctors, secondary medical personnel, personnel in the health sector, health
care, etc.
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ВАЗИФАҲОИ АСОСӢ ВА АФЗАЛИЯТҲОИ СОҲАИ
МАОРИФ ДАР РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНӢ
НАЗИРОВА МАРҲАМАТ НАЗАРОВНА,
сармутахассиси Раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоии Маркази
тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 40.
тел.: (+992 37) 2-27-59-80, (+992) 918-42-91-84,
е-mail: nmarxamat@mail.ru
Дар мақолаи мазкур вазифаҳои асосии соҳаи маориф ҳамчун самти
афзалиятноки ҳаёти иқтисодӣ–иҷтимоии ҷумҳурӣ мавриди омӯзиш ва
таҳлил қарор дода шудааст. Муаллиф ба афзалиятҳои соҳаи мазкур таваҷҷуҳ намуда, паҳлуҳои гуногуни онро тибқи нишондодҳои Стратегияи
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020 дар рушди
сармояи инсонӣ нишон додааст. Ҳамзамон, вобаста ба афзалиятҳои соҳаи
маориф рушди зинаҳои гуногуни таҳсилот дар шароити кунунӣ баррасӣ
гардида, муаллиф кӯшиш намудааст, ки бо истифода аз маълумотҳои
оморӣ вазъи соҳаро таҳлил намояд.
Калидвожаҳо: маориф, афзалиятҳо, таҳсилот, зинаҳои таҳсилот,
таҳсилоти томактабӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёна, касбӣ, олӣ, омӯзгорон, кадрҳои омӯзгорӣ.
Дар рушди сармояи инсонӣ афзалиятҳои соҳаи маориф ба таъмин
намудани баробарӣ ва дастрасӣ ба таҳсилот; баланд бардоштани сифати
таълим дар тамоми зинаҳои таҳсилот; беҳтар намудани устувории молиявӣ
ва самаранокии соҳаи маориф; таъсис ва рушди шабакаи миллии касбии
тадқиқотҳои илмию техникӣ бо такя ба технологияҳои каммасрафи захираҳо дар шароити зиёд будани қувваи корӣ ва қӯҳсор будани кишвар;
таҳким ва истифодаи самарабахши татбиқи нерӯи илмии кишвар нигаронида шудааст.
[7, с.45]
Ба ҳамагон маълум аст, дар ҳар давру замон, бахусус дар ҷаҳони муосир соҳаи маориф пешрафти иҷтимоию иқтисодии ҷомеаро муайян мекунад. Айни замон маориф на танҳо омили муайянкунандаи рушди самараноки иқтисодӣ, балки омили муҳимтарини таҳкими сиёсати давлатӣ дар
соҳаҳои гуногуни иҷтимоии кишварҳо ба ҳисоб рафта, нақши он пайваста
бо рушди сармояи инсонӣ меафзояд.
Аз ин рӯ, вазифаи асосии соҳаи маорифи кишвар ташаккули шахсияти озод, яъне шахси аз ҷиҳати маънавӣ, ақлонӣ ва ҷисмонӣ рушдёфта бу229
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да, рушди сармояи инсонӣ аз он вобаста мебошад. Ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки
имрӯз ҳамчун ҷомеаи иттилоотӣ баромад менамояд, дар он техникаю технология босуръат рушд ёфта истодааст. Ин барои рушди соҳаи маориф, аз
ҷумла, барои баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва дастрасии он,
тайёр намудани мутахассисон дар самтҳои гуногун хеле муҳим мебошад ва
дар ин самт илму маориф нақши калидӣ дорад. Чи тавре, ки Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 декабри соли 2018 дар Паёми худ ба Маҷлиси
Олии кишвар таъкид карда буданд: «Таҳким бахшидани иқтидори илмии
кишвар, ҷорӣ кардани ихтироот дар истеҳсолот, устувор гардонидани
пояҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҷалби боз ҳам васеи истеъдодҳои
ҷавон ба омӯзиши технологияҳои муосир ва корҳои эҷодиву техникӣ вазифаи муҳимтарини соҳаҳои илму маориф мебошад».[6]
Сарвари кишвар дар суханрониҳои дигари худ низ таъкид карда буданд, ки баланд бардоштани самаранокии истифодаи боигарии кишвар, ки
дар сармояи инсонӣ, табиӣ ва моддӣ муаррифӣ мегардад, самти афзалиятноки амалҳо дар стратегияю барномаҳои давлатии рушд барои давраи то
соли 2030 маҳсуб мегардад. Ҳадафи асосии давлат дар ин марҳилаи рушд
аз он иборат мебошад, ки дар фазои таҳсилоти ватанию ҷаҳонӣ барои
таъмини раванди мақсадноки таълиму тарбия ба манфиати шахсият ва
ҷомеа шароити мусоид фароҳам созад.
Айни замон вазифаи асосӣ ва афзалиятноке, ки таъмини амнияти
соҳаи маорифи кишварро муайян месозанд, дар самтҳои гуногун тайёр
намудани мутахассисони баландихтисос ва рушди заминаи моддию техникии соҳа мебошад. Ҷузъи муҳимтарини навсозии соҳаи маориф ҳалли проблемаи таъминот бо кадрҳо ва баланд бардоштани мақоми иҷтимоию иқтисодии кормандони соҳаи маориф, дар навбати аввал омӯзгорон, инкишофи
заминаи моддию техникӣ ба ҳисоб меравад.
Таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф ба
ҳисоб рафта, фарогирии кӯдакон дар ин зинаи таҳсилот давра ба давра зиёд
шуда истодааст. Дар ин самт Президенти кишвар дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 26.12.2018 қайд карда буданд: “Мо
пеш аз ҳама, ба инкишофи зинаи таҳсилоти томактабӣ диққати ҷидӣ дода,
бояд шумораи муассисаҳои томактабиро ба маротиб зиёд намоем ва барои
рушди қобилияти зеҳнии кӯдакон шароити мусоид фароҳам созем”.[6]
Дар ҳақиқат, рушди зинаҳои таҳсилот, дар умум рушди соҳаи
маориф, пеш аз ҳама, аз инкишофи зеҳнии кӯдакон сарчашма мегирад, ки
он аз оила ва муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ вобастагии калон дорад.
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Тибқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
давраи то соли 2030 шумораи кӯдакони синни аз 3 то 6 сола ба 1137400
нафар мерасад, ки нисбат ба соли 2015 – 255000 нафар кӯдак зиёд мегардад. Аз ин рӯ, бояд фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бояд аз 14,5% то ба 40% расонида шавад.
Тибқи маълумоти омории Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ соли
2019 миқдори муассисаҳои томактабӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ 659 ададро ташкил медод, ки дар онҳо ҳамагӣ 98030 нафар кӯдакон фаро гирифта шудаанд. [8,с.294] Ин миқдор дар муқоиса бо соли 2015 – 81 адад муассисаҳои
томактабӣ ва 6006 нафар кӯдак зиёд (дар соли 2015 шумораи муассисаҳои
томактабӣ 578 адад ва шумораи кӯдакон 92024 нафар [3,с.12]) мебошад.
Шумораи умумии муассисаҳои томактабӣ ва дар он фарогирии кӯдакон дар
сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ дар шакли ҷадвал нишон дода мешавад.
Ҷадвали 1
Муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва фарогирии
кӯдакон дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ

Ҷумҳурӣ
ВМКБ
Вилояти Хатлон
Вилояти Суғд
ш.Душанбе
НТҶ

соли 2015
муассисаҳои шумораи
томактабӣ
кӯдакон
578
92024
22
1617
128
15987
237
38691
122
27499
69
8230

соли 2019
муассисаҳои шумораи
томактабӣ
кӯдакон
659
98030
26
2162
147
15679
270
42878
135
27885
81
9426

Манбаъ: ҷадвал аз тарафи муаллиф дар асоси маълумоти омории
соҳаи маориф дар соли 2019 ва ҳисоботи солонаи Вазорати маориф ва
илмии ҶТ дар соли 2019 тартиб дода шудааст.
Шумораи муассисаҳои томактабии хусусӣ ва Марказҳои хусусии
инкишофи кӯдак дар сатҳи ҷумҳурӣ 153 ададро ташкил медиҳад, ки дар он
8200 нафар кӯдак фаро гирифта шудааст.
Айни замон тибқи маълумотҳои омории Вазорати маориф дар
муассисаҳои томактабии минтақаҳои гуногуни кишвар 11682 нафар
корманди педагогӣ фаъолият менамоянд.[8, с.294] Сатҳи маълумотнокии
кормандони педагогии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар шакли ҷадвал
оварда мешавад, ки ба онҳо ҳамаи кормандон (роҳбарони муассисаҳои
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таҳсилоти томактабӣ, мушовирон, омӯзгорон, мураббиён, ёрдамчиёни
мураббиён) дохил мегарданд.
Ҷадвали 2
Шумораи кормандони педагогии муассисаҳои таҳсилоти
томактабӣ дар шаҳру деҳоти кишвар

Ҳамагӣ, нафар
олӣ
олии нопурра
миёнаи махсус
миёнаи пурра

соли 2014
соли 2016
5969
7964
Сатҳи маълумотнокӣ, бо %
36,0
27,0
6,5
6,6
46,6
30,8
10,9
35,6

соли 2018
9445
30,9
6,6
27,5
34,9
Ҷадвали 2 б

Соли 2019 (сатҳи маълумотнокӣ, нафар)
миёнаи
миёнаи
Ҳамагӣ
олӣ
олии нопурра
касбӣ
пурра
10845
3810
802
3441
2792
Манбаъ: ҷадвали 2 б аз тарафи муаллиф дар асоси ҳисоботи
солонаи Вазорати маориф ва илмии ҶТ дар соли 2019 тартиб дода шудааст.
Таҳлилҳои мазкур нишон медиҳанд, ки шумораи муассисаҳои
таҳсилоти томактабӣ ва фарогирии кӯдакон дар онҳо давра ба давра рӯ ба
беҳбудӣ оварда истодааст, вале ҳанӯз ҳам дар ин самт, бахусус дар сатҳи
деҳот мушкилоти зиёд мавҷуд аст. Дар аксарият деҳоти дурдаст солҳои
зиёд аст, ки биноҳои мавҷудбудаи томактабӣ таъмирталаб ҳастанд ва
фарогирии кӯдакон дар онҳо хеле кам ба назар мерасад.
Таъмиру бунёди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва дар онҳо фаро
гирифтани кӯдакон бо таълиму тарбия як тарафи масъала мебошад. Тарафи
дигар ин маблағгузорӣ ва тайёр намудани мутахассисон дар ин самт,
таъмин бо ашёи таълимӣ, мизу курсиҳо, таҷҳизоти варзишӣ ва асбобҳои
аёнӣ, ки завқи ҷисмонию зеҳнии кӯдакро бедор месозанд, инчунин таъмин
намудан бо маводи ғизоии босифат аз масъалаҳои ҳалталаб мебошанд, ки
асосан, дар сатҳи деҳот ба назар мерасанд. Вобаста ба вазъи ҷойдошта дар
ин самт аз тарафи Вазорати маориф санҷиш гузаронида шудааст, ки тибқи
он як қатор мушкилот муайян гардидаанд. Аз ҷумла, сатҳи пасти фарогирии
кӯдакони синну соли томактабӣ бо барномаҳои таҳсилоти томактабӣ; аз
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меъёр зиёд будани тарбиягирандагон дар гурӯҳҳои муассисаҳои томактабии
шаҳру ноҳияҳо; мушкилоти дастрасии кӯдакони дорои имконияташон
маҳдуд ба таҳсилоти томактабӣ; нарасидани кадрҳои баландихтисоси
педагогӣ дар муассисаҳои томактабӣ; ниёз доштани бинои кӯдакистонҳо ба
таъмири асосӣ, ба талаботи ҳолати беҳдоштӣ–санитарӣ ҷавобгӯ набудани
баъзе аз муассисаҳои томактабӣ, махсусан дар деҳот; ғайримақсаднок
истифода шудани биноҳои муассисаҳои таълимии томактабӣ дар миқёси
ҷумҳурӣ [8, с.294], ки бояд ҳалли худро ёбанд.
Мактаб ё ин ки таҳсилоти миёнаи умумӣ яке аз марҳилаҳои асосии
иҷтимоигардии шахс мебошад. Низоми таҳсилоти миёнаи умумии кишвар
айни ҳол аз 3 зина, яъне зинаи ибтидоӣ, умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ
иборат мебошад. Зинаи аввал, ки таҳсилоти ибтидоӣ мебошад, синфҳои аз
1 то 4 дар бар гирифта, дар он кӯдакони аз 7 то 10 сола ба таҳсил фаро
гирифта мешаванд. Дар зинаи дуюм, яъне таҳсилоти асосӣ хонандагон дар
синфҳои 5 – 9 таҳсил менамоянд ва зинаи сеюм бошад, таҳсилоти миёнаи
умумӣ мебошад, ки мактаббачагони синфҳои 10 – 11 фаро гирифта, дар он
таълими равиявӣ ва тахассусӣ пешбинӣ мегардад. Дар ҷумҳурӣ
муассисаҳои таълимии давлатӣ ва хусусӣ фаъолият менамоянд, ки аз рӯи
мавқеи худ онҳо ба мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва литсею гимназияҳо
ҷудо мегарданд. Дар муассисаҳои таълимии мазкур муддати таҳсил барои
гирифтани маълумоти миёнаи пурра 11 солро дар бар мегирад.
Айни замон (соли хониши 2019/2020) тибқи маълумотҳои Вазорати
маориф шумораи муассисаҳои таълимӣ дар кишвар ба 3884 адад мерасад
(дар соли хониши 2014/2015 – 3836 ададро ташкил медод), аз ҷумла
муассисаи таҳсилоти умумии ибтидоӣ 315 адад, муассисаи таҳсилоти
умумии асосӣ 442 адад ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ 3127 ададро
ташкил медиҳад. Ҳамзамон, дар кишвар шумораи муассисаҳои таълимии
типи нав ба 146 адад мерасад, ки аз ин теъдод 75 ададро гимназия ва 71
адади онро литсейҳо ташкил медиҳанд.
Шумораи мактаб–интернатҳо бошад, 64 ададро ташкил медиҳад, ки
дар он кӯдакони ятим, нимятим, бепарастор, кӯдаконе, ки падару
модарашон гирифтори бемориҳои сироятии барои кӯдакон хавфнок,
имконияташон маҳдуд, барои кӯдакони аз деҳаҳои навбунёд ва дурдаст, ки
муассисаи таълимӣ надоранд, кӯдаконе, ки муҳити носолими оилавӣ
доранд ба таҳсил фаро гирифта шудаанд, фаъолият менамояд. Шумораи
таълимгирандагон дар ин муассисаҳои таълимӣ 8275 нафар, аз ҷумла 2501
нафар духтарон мебошанд.
Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ғайридавлатӣ бошад, дар
соли 2019 – 60 ададро ташкил медиҳад, ки дар онҳо 23138 нафар хонанда
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таҳсил менамояд ва 7965 нафари онҳо духтарон мебошанд. Дар муқоиса бо
солҳои пеш шумораи ин муассисаҳо низ зиёд гардида, фарогирии
хонандагон меафзояд.
Аз сабаби он ки афзоиши табиии аҳолӣ дар кишвар босуръат боло
рафта истодааст, шумораи хонандагон низ дар мактабҳои таҳсилоти миёна
сол аз сол зиёд ба назар мерасанд. Тибқи маълумотҳои оморӣ дар соли
хониши 2019/2020 ҳамагӣ 2 033 900 нафар хонандагон (980 766 нафар
духтарон) ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. Ин шумора дар соли хониши
2018/2019 – 1 970 002 нафарро ташкил медод, ки аз онҳо 948 722 нафар
духтарон мебошанд. Дар муқосиа бо солҳои хониши пештара кӯдакон дар
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҳарсол, тақрибан 63 ҳазор нафар зиёд ба
таҳсил фаро гирифта мешаванд. Зиёдшавии шумораи умумии хонандагон
дар шакли диаграмма тибқи соли хониш дар аввали соли таҳсил нишон
дода мешавад, ки он аз рӯи маълумотҳои оморӣ тартиб дода шудааст.
Диаграммаи 1
Шумораи хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ
(ҳазор нафар)
980,7
1053,1

2019/2020

2033,9

2018/2019

948,9
1022,0

2017/2018

914,54
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2016/2017
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960,5

Духтарон
1970,9

851,6

2015/2016
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Манбаъ: диаграммаи мазкур
аз тарафи муаллиф тибқи
маълумотҳои омории соҳаи маориф тартиб дода шудааст.
Дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ шумораи умумии хонандагон дар
соли таҳсили 2019/2020 ба таври зайл мебошад:
 вилояти Хатлон – 752 686 нафар (362 772 нафар духтар);
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вилояти Суғд – 547 926 нафар (267 888 нафар духтар);
ВМКБ – 38 123 нафар (18 555 нафар духтар);
шаҳри Душанбе – 205 103 нафар (96 119 нафар духтар);
НТҶ – 490 062 нафар (235 432 духтар).
Дар соли таҳсили 2019/2020 ба муассисаҳои таҳсилоти умумии
ҷумҳурӣ 232 208 нафар (112176 духтар) ба синфи 1 фаро гирифта шуд, аз
ҷумла, дар ВМКБ 3954 нафар (1904 духтар), вилояти Хатлон 86285 нафар
(41665 духтар), вилояти Суғд 61235 нафар (29730 духтар), шаҳри Душанбе
22632 нафар (10703 духтар) ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 58102 нафар
(28174 духтар)-ро ташкил медиҳад. Шумораи фарогирии хонандагони синфи 1 нисбат ба соли таҳсили 2018/2019 – 2756 нафар зиёд мебошад.[8,
с.294]
Тибқи маълумоти оморӣ фарогирии кӯдакон дар синфи 1–4-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар соли хониши 2018/2019 ҳамагӣ 889 657
нафар мебошад, ки аз инҳо 431 080 нафар духтарон мебошанд. Дар синфи
10–11 бошад, ҳамагӣ 249 426 нафар кӯдакон таҳсил менамоянд, ки аз онҳо
116 016 нафарашон духтарон мебошанд. Аз ин шумора дар шароити деҳот
теъдоди кӯдакони ба синфи 1–4 фарогирифташуда ба 631 225 нафар баробар аст, аз ин миқдор 308 715 нафар духтарон ҳастанд. Хонандагони
синфҳои 10-11 бошад, 176 760 нафар мебошанд, шумораи духтарон 83 646
нафарро ташкил медиҳанд. Фарқ байни шумораи умумии хонандагони
синфҳои 1–4-ум ва синфҳои 10–11-ум 640 228 нафар буда, аз онҳо 315 064
нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд.
Аз рӯи ин маълумоти оморӣ фарогирии кӯдакон ба таҳсилот асосан аз
синфҳои 1 то 9 хуб ба роҳ монда шуда, дар умум, қариб 99% ба таҳсил фаро гирифта шудаанд.
Ҷадвали 3
Фарогирии хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ
аз рӯйи гурӯҳҳои синфҳо (нафар)

Соли
хониш

Ҷамъи
хонан.

20142015
20182019

1 741
628
1970
002

Фарқ
байни
син. 1-4
10-11
1-4
ва 10-11
ҲАМАГ
233
331
452 799
280
378
431
249
640 228
080
429
Хонандагони шаҳрӣ

Дар синфҳои
1-4

5-9

686
079
889
657

22
269
30
916
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Аз ҷумла, духтарон
5-9

10-11

392
579
401
626

106
428
116
016

Фарқ
байни
син.1-4
ва 10-11
224 950
315 064
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Хонандагони деҳот
20142015

1 242
308
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385

20182019

1 393
217
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5
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459
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232
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464
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822
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Манбаъ: ҷадвали мазкур аз тарафи муаллиф дар асоси маълумоти
омории соҳаи маориф тартиб дода шудааст.
Аз ҷадвали мазкур маълум мегардад, ки имрӯз фарогирии хонандагон
дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ то синни 15 солагӣ ё синфи 9
хуб мебошад, зеро дар низоми маорифи кишвар зинаи дуюми таҳсилот,
яъне зинаи асосӣ то синфи 9 ба роҳ монда шудааст. Аз ин рӯ, хонандагон
баъди хатми зинаи дуюми таҳсилот (синфи 9) метавонанд ба ягон
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дохил гарданд.
Албатта, қайд кардан зарур аст, ки қисме аз хонандагон баъди хатми
синфи 9 ба ягон муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дохил гардидаанд. Аз
ин рӯ, мо ба теъдоди умумии донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти
миёнаи касбӣ назар кардем, ки он ҳамагӣ 86 497 нафарро ташкил медиҳанд.
Аз ин миқдор 53 756 нафар духтарон таҳсил менамоянд. Дар байни инҳо
донишҷӯёне низ ҳастанд, ки баъди хатми таҳсилоти умумӣ, яъне
хатмкунандагони синфҳои 11 низ таҳсил менамоянд. Аз ин ҷо хулоса
баровардан мумкин аст, ки теъдоди зиёди хонандагони синфҳои 10-11 ба
таҳсил фаро гирифта намешаванд. Ҳамин тариқ, таҳлилҳои боло нишон
медиҳанд, ки дар ҷумҳурӣ қисмати зиёди кӯдакон то синни 15 солагӣ, яъне
то синфи 9 таҳсилро идома медиҳанд.
Захираҳои кадрии соҳаи маориф, бахусус дар зинаи таҳсилоти миёнаи
умумӣ сатҳу сифати таълим ва ҳавасмандии ҳайъати омӯзгоронро тавсиф
менамояд. Аз ин рӯ, омӯзгорон яке аз омилҳое мебошанд, ки сифати
таълим аз онҳо вобаста буда, насли оянда маҳз тавассути онҳо донишу
малакаи хубро ба даст оварда метавонанд. Ҳамзамон, омӯзгор нафаре
мебошад, ки ба хонандагон, на танҳо донишу малака меомӯзад, балки дар
ташаккули шахсияти онҳо, яъне дар иҷтимоигардии шогирдон низ иштирок
мекунад.
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Маълумотҳои омории маориф нишон медиҳад, ки айни замон
шумораи омӯзгорон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ 124 593
нафарро ташкил медиҳанд, ки аз онҳо 74 046 нафар занон мебошанд. Аз
шумораи умумии омӯзгорон 5 632 нафар (3 346 зан) дар ВМКБ, 44 423
нафар (23 131 зан) вилояти Хатлон, 38 714 нафар (25 360 зан) вилояти Суғд,
8 863 нафар (6 888 зан) шаҳри Душанбе ва 26 961 нафар (15321 зан) дар
шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ фаъолият менамоянд. Аз рӯйи сатҳи
маълумотнокӣ 74,1% бо маълумоти олӣ, 24,5% бо маълумоти миёнаи касбӣ
ва 1,4% бо маълумоти миёнаи умумӣ ба хонандагон дарс меомӯзанд, ки ба
ҳар яки онҳо 16,3 нафар хонанда рост меояд. Таносуби хонандагон ва
омӯзгорон аз рӯйи синфҳо дар шакли ҷадвал нишон дода мешавад.
Ҷадвали 5
Ҳиссаи хонандагон ба як нафар омӯзгор
(солҳои таҳсили 2018/19)
Шумораи омӯзгорон

Шумораи
гон

хонанда-

Ҳамагӣ
Синфҳои 1 – 4

123053
38130

1970002
889657

Синфҳои 5 – 11

84923
Ба як нафар омӯзгор

1080345

Дар умум
Синфҳои 1 – 4
Синфҳои 5 – 11

16,3
23,3
12,7

Манбаъ: аз тарафи муаллиф тибқи маълумоти омории соҳаи маориф
тартиб дода шудааст.
Тибқи ҷадвал маълум мегардад, ки дар синфҳои 1 – 4 ба ҳар як
нафар омӯзгор 23,3 нафар хонанда ва дар синфҳои 5 – 9 ва 10 – 11 бошад,
ба як нафар омӯзгор 12,7 нафар хонанда рост меояд.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар зинаи аввали таҳсилот сарбории
омӯзгорон аз ҳисоби хонандагон зиёд мебошад. Дар натиҷаи дар як синф аз
меъёр зиёд ба таҳсил фаро гирифтани хонанда сатҳи дониши хонандагон
паст мегардад. Солҳои охир дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии
кишвар, махсусан дар шаҳрҷойҳо аз 35 то 45 нафар хонанда ба таҳсил фаро
гирифта шудаанд. Ҳол он, ки тибқи талабот бояд дар як синф то 25 нафар
хонанда фаро гирифта шавад, зеро он вақти муайяне, ки барои ҳар як фан
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ҷудо мегардад ба ҳамин миқдор хонанда рост меояд. Ғайр аз ин, худи
омӯзгор низ дар вақти аз меъёр зиёд будани хонанда хастагӣ эҳсос намуда,
ба онҳо якхел муносибат намекунад, ки ин боиси рӯҳафтодагии хонанда
гардида, барномаи таълимиро аз худ карда наметавонад.
Ҷадвали 6
Эҳтиёҷот ба кадрҳои омӯзгорӣ дар солҳои 2008 – 2019
Эҳтиёҷот ба кадр
дар соли
дар соли
2015
2016

дар соли
2008 [4]

дар соли
2012

дар соли
2017[5]

дар соли
2019 [8]

ВМКБ

255

23

20

-

7

134

ш.Душанбе

68

9

6

5

8

227

НТҶ

1163

24

93

94

70

1012

Суғд

1102

0

-

-

-

660

Хатлон

1012

106

122

138

98

727

Ҳамагӣ

3600

162
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183

2760

Доир ба эҳтиёҷоти кадрие, ки дар соли 2019 (2760 нафар) шӯъбаҳои
маорифи шаҳру ноҳияҳои кишвар ба Вазорати маориф ва илм пешниҳод
намудаанд, аз тарафи вазорат бо роҳхат ба муассисаҳои таълимии шаҳру
ноҳияҳои кишвар 4217 нафар мутахассиси ҷавон фиристода шуаанд, ки аз
онҳо 2969 нафар ё 70,4% ба ҷойи кор ҳозир гардиданд. Тибқи рақамҳои ба
ҷойи кор ҳозир гардидани мутахассисони ҷавони соҳа бояд мушкилоти норасоии кадрҳо дар ин самт ҳалли худро ёбад.
Мутаасифона, ҳамасола дар баробари бартараф намудани мушкилоти
норасоии омӯзгорон ва таъмини муассисаҳои таълимии кишвар бо кадрҳои
омӯзгорӣ, нафарони зиёде ҳастанд, ки бо сабабҳои гуногун аз кор мераванд. Аз ҷумла, соли 2017 тибқи омори Вазорати маориф, ки шумораи
омӯзгорон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии рӯзона 120635 нафарро ташкил медоданд, аз онҳо 8035 нафар (164 нафар фавтиаанд) аз кор рафтаанд.
Ин омил боиси мушкилот дар таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо
омӯзгорон мегардад, зеро мутахассисони ҷавоне, ки ба ин самт равона мегарданд, ҳавасмандиашон нисбати касби омӯзгорӣ паст мегардад. Аз ин рӯ,
барои бартараф намудани мушкилоти ҷойдошта, мақомотҳои дахлдор бояд
бо ҳар восита кадрҳои ботаҷрибаи соҳаи омӯзгориро ҳавасманд гардонда,
сади роҳи аз кор рафтани онҳо гарданд, чунки тарбияи насли наврас маҳз аз
омӯзгори ботаҷриба вобаста мебошад.
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Бо вуҷуди ин, дар ҳисоботи Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи
маориф (ҳоло Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон) соли 2019 нишон дода шудааст, ки тибқи
санҷиш дар як қатор муассисаҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ норасоии
омӯзгорони дорои маълумоти олӣ ба назар мерасад. Норасоии омӯзгорон
асосан, аз фанҳои дақиқ, аз ҷумла, математика, физика, химия, биология ва
забонҳои русиву англисӣ мебошанд. Тибқи санҷишҳои гузаронидашудаи
хадамот дар аксарият муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳо омӯзгорони
ғайриихтисос фаъолият менамоянд, ки ин бевосита ба сифати таълим ва
азхудкунии барномаҳои таълимӣ таъсири манфии худро мерасонад.
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В данной статье основные задачи в сфере образования были изучены и проанализированы как приоритетное направление социально–
экономической жизни республики. Автор, уделяя особое внимание приоритетам данной отрасли, показал их разнообразные виды в соответствии с
показателями национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2020 года в развитии человеческого капитала. В то же
время, в зависимости от приоритетов сферы образования, в современных
условиях рассматривается развитие различных ступеней образования, и
автор попытался проанализировать состояние отрасли, используя статистические данные.
Ключевые слова: образование, приоритеты образование, уровни
образования, дошкольное образование, среднее, профессиональное, высшие
учебные заведения, учителя, педагогический кадры.
MAIN OBJECTIVES AND BENEFITS OF EDUCATION SPHERE
IN HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
NAZIROVA MARHAMAT NAZAROVNA,
Chief specialist of the Department of Analysis of Social Problems
of the Center for Strategic Research under the President
of the Republic of Tajikistan,
734025, Tajikistan, Dushanbe, 40 Rudaki Ave.,
tel.: (+992 37) 2-27-59-80, (+992 ) 918-42-91-84,
e-mail: nmarxamat@mail.ru
In this article, the main tasks in the field of education were studied and
analyzed as a priority direction of socio–economic life of the Republic. The author paid special attention to the priorities of this industry and showed their various types in accordance with the indicators of the national development strategy
of the Republic of Tajikistan for the period up to 2020 in the development of human capital. At the same time, depending on the priorities of the sphere of education, the development of various stages of education is considered in modern
conditions, and the author tried to analyze the state of the industry using statistical data.
Keywords: education, education priorities, education levels, preschool
education, secondary, vocational, higher education institutions, teachers, pedagogical staff.
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УДК: 711.52 (575.3)
ҶЕНТРИФИКАТСИЯ ҲАМЧУН ВОСИТАИ
ТАҒЙИРДИҲИИ МУҲИТИ ШАҲР ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОН
ТАВАЛЛОЕВ МУЗАФФАР ТАВАКАЛШОЕВИЧ,
номзади илмҳои сотсиологӣ, ассистенти
кафедраи сотсиологияи ДМТ,
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17,
тел: (+992) 93-599-32-32; е-mail: muz_tv83@mail.ru
МАЙСАРА ШАРОФ,
ассистенти кафедраи таърих ва ҷамъиятшиносии
Коллеҷи омўзгории ба номи Х.Махсумоваи,
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, хиёбони Садриддин Айнӣ 73,
тел: (+992) 918-25-32-32; е-mail: muz_tv83@mail.ru
Дар мақола муаллиф мафҳуми ҷентрификатсияро, ки дар ғарб хеле
маъмул аст шарҳ дода, истифода мебарад ва равишҳои методологии онро
номбар намуда, хусусиятҳои онро таҳлил менамояд. Инчунин, муаллиф
вазъи кунунии шаҳри Душанберо таҳлил намуда, хулосаҳои назаррас
намудааст. Муаллиф саривақтӣ будани сохтмони манзилҳои наву замонавии пойтахтро қайд менамояд.
Дар мақола пешниҳод мешавад, ки барои аҳолии шаҳр бояд, фазои
эҷодӣ – яъне ҷой, макон, муҳити эҷодӣ, ки барои ифодаи озоди фаъолияти
эҷодӣ ва алоқамандии одамон нигаронида шудааст, ташкил карда шавад,
зеро рўз аз рўз муҳити шаҳр мавзеҳои озодро аз даст медиҳад.
Калидвожаҳо: ҷентрификатсия, муҳити эҷодӣ, шаҳр, Душанбе, табақа,
урбанистика, сотсиологӣ, меъморӣ, географӣ.
Марҳилаи муосири рушди шаҳрҳо, тағйирёбии шаҳру шаҳракҳои
тамоми кишварҳои собиқ Шўравӣ, аз ҷумла, Тоҷикистонро ба амал овард,
ки дигаргуниҳои амиқи сохтори шаҳрсозиро тақозо намуд. Дар шаҳри
Душанбе ин раванд бо тамоми шукўҳу шаҳомати бесобиқа оғоз гардида,
идома меёбад.
Албатта, симои пойтахт ба замони имрўза ҷавобгў набуда,
тағйироти ҷиддиро талаб менамояд. Аз тарафи дигар пойгоҳҳои зиёди
нақлиётӣ (автобаза), корхонаҳои аз фаъоият бозмонда, ки бо мурури замон
зарурати худро аз даст додаанд ё муфлис гардидаанд, имконият медиҳад, то
дар ҷои онҳо биноҳои наву замонавӣ сохта ба истифода дода шаванд.
Гузашта аз ин дар пойтахт манзилҳои зиёди шахсии якошёна ва хонаҳои
нообод (баракҳо)-е мавҷуданд, ки қисми онҳо умуман ба талаботҳои
санитарию эпидемологӣ ҷавобгў нестанд. Ҳавлиҳо бошанд, рўз аз рўз бо
бузург гаштани фарзандон ва оиладор шудани онҳо тақсим шуда, «ҳавлӣ»
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буданашон намондааст. Ин дар ҳолест, ки аксари ин манзилҳо ё ҳавлиҳо бо
хати обу корез пайваст нестанд, ки вазъи санитариро ногувор мегардонад.
Ташаббуси пешгирифтаи роҳбарияти шаҳр айни муддаост, ки ин
вазъияти ногуворро беҳ мегардонад. Таҷрибаи кишварҳои гуногун нишон
медиҳад, ки ҳатто шаҳрҳои пешрафтаи саноатиро ба воситаи механизмҳои
мушаххаси минтақавӣ ва урбанистикӣ, метавон зуд ва самаранок азнавсозӣ
намуд, ки онро ҷентрификатсияи муҳити шаҳр меноманд.
Истифодаи мафҳуми «ҷентрификатсия» дар кишвари мо ба
мушоҳида намерасад, ҳатто дар Россия он чандон истифодашаванда нест,
гарчанде ин мафҳум истифодашаванда набошад ҳам, аммо ҷой доштани ин
раванд аҳёнан ба мушоҳида мерасад. Боиси тазаккур аст, ки тули солҳои
охир баъзе маҳалҳо, роҳҳо ё кўчаҳо ба дигаргуниҳои ҷиддӣ рў ба рў
шудаанд. Ба дигаргуниҳои мазкур, натанҳо аҳолӣ, сайёҳон, ҷўяндагони
муҳити эҷодӣ диққат медиҳанд, балки соҳибкорон низ бетараф набуда,
манфиатдор ҳастанд ва ҳатто ҳамчун ташаббускор баромад менамоянд.
Аксар муҳаққиқон аз истифодаи мафҳуми «ҷентрификатсия»
худдорӣ менамоянд, зеро он вобаста ба соҳаи омўзиш маъноҳои гуногунро
фаро гирифта, оқибатҳои ҳам мусбат ва ҳам манфиро дар назар дошта
метавонад. Мафҳуми «gentrification» соли 1964 аз ҷониби сотсиологи
британиягӣ Рут Гласс истифода шудааст, мавсуф зери ин мафҳум
тағйиротеро дар назар дошт, ки дар бозори манзил ва сохтори иҷтимоии
баъзе навоҳии Лондон мушоҳида намуда буд. Яъне, «намояндагони синфи
миёна, болоӣ ва поёнӣ яке паи дигаре ба маҳаллаҳои синфи коргар роҳ
меёфтанд. Чун раванди «ҷентрификатсия» дар маҳал оғоз мешавад, зуд
амалӣ мегардад, то даме, ки тамоми намояндагони синфи коргар ё аксарият
манзили худро тарк менамоянд ва сохтори иҷтимоии маҳал тағйир меёбад»,
менависад Р.Гласс [1].
Нуқтаи назари сотсиологӣ ба ҷентрификатсия – солҳои аввали
пайдоиши мафҳуми ҷентрификатсия таърифҳои он, ҳамчун андешаҳои
Гласс бештар тамоюли ба бозори манзил ва барқароркунии иншооти
мавҷудбуда, нигаронида шуда буданд. Лекин, то замони мо ин мафҳум
васеъ гашта, айни ҳол заминҳои ба мақсадҳои саноатӣ истифодашудаю
иншооти ба тарзи замонавӣ бунёдгашта, инчунин маҳалаҳои навтаъсиси
истиқоматиро фаро мегирад.
Дар доираҳои илмӣ бошад, ҳангоми таҳлили масъалаи мазкур, аслан
се шарҳи асосиро баррасӣ менамоянд. Масалан, Д. Лей [2,3] муътақид бар
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он аст, ки раванди ҷентрификатсия бо сабаби тағйирёбии сохтори саноат
дар шаҳрҳои бузург ба амал меояд. Гузариш аз соҳаҳои истеҳсолӣ ба
соҳаҳои хизматрасонӣ дар шаҳрҳои бузург ба тағйирёбии якбораи сохтори
синфи ихтисосманд меорад, ки дар он «гиребонсафедон» бартарӣ доранд.
Бинобар ин, намояндагони «гиребонсафедон» дар нуқтаҳои марказии шаҳр
ҷойгир шуда, ба рушди объектҳои нави шаҳр мусоидат менамоянд.
Раванди ҷентрификатсия дар натиҷаи зиёдшавии ҷалби аҳолии
даромади нисбатан баланд дошта ба маҳал амалӣ мешавад. Нахуст
«gentrifiers» (ҷентрификаторҳо) метавонад ба зиёиёни камбизоат ё худ
иттифоқҳои
камдаромад
тааллуқ
дошта бошад,
ки
диққати
сармоягузоронро ба маҳали мазкур ҷалб менамоянд. Баъдан,
ташкилкунандагони сохтмон (девелоперҳо) ҷалб мешаванд, ки маҳалро
дигаргун намуда, дар навбати худ боиси ҷалби иҷорагирандагон мегарданд,
маҳал натанҳо барои аҳолии муқимӣ, балки ба тамоми шаҳрвандон
диққатҷалбкунанда мешавад, ҳатто эҳтимол объекти сайёҳӣ ҳам гардад.
Нуқтаи назари меъморӣ ба ҷентрификатсия – дар соҳаи меъморӣ
бошад, мафҳуми ҷентрификатсия бештар характери амалӣ дошта, пеш аз
ҳама раванди дигаргун намудану беҳтар кардани бино ва ё маҳал мебошад.
Ҳамин тариқ ба мақсадҳои саноатӣ камтар истифода намудану зиёд
намудани истифодабарӣ бо мақсадҳои хизматрасонӣ, дафтарҳо (офис),
рушди манзилҳои истиқоматии сатҳи олӣ, савдои чакана ва тарабхонаҳо,
ҷентрификация номида мешавад. Раванди ҷентрификатсия дар соҳаи
меъморӣ пеш аз ҳама бо тағйирёбии намуди зоҳирӣ ва беҳтар намудани
коршоямии бино ё маҷмўи биноҳо ва атрофи он алоқаманд аст.
Кристофер Гаффни [3], дар асари худ «Ҷентрификатсия дар омода
намудани Рио-де-Жанейро ба бозиҳои олимпӣ» чунин менависад:
«Ҷентрификатсия аксар маврид намуна ё нусхаи нави маданиро дар
меъморӣ ворид месозад. Масалан, мо онро дар шаклҳои нави меъморӣ ва ё
усулҳои бунёди муҳити ҷамъиятӣ дида метавонем. Тағйирдиҳии дизайни
биноҳоро метавон, ҳатто аз ҳисоби (витрина) ҷевонҳои намоишии
маҳсулоти қаҳвахонаю фурўшгоҳҳои нав амалӣ намуд. Ин унсурҳои нав,
метавонанд баёнгари маълумот дар бораи синф, аслият ва мутааллиқият
бошанд».
Нуқтаи назари географӣ ба ҷентрификатсия – географҳо бошанд,
барои муайян намудани ҷентирфикатсия нуқтаи назари нисбатан васеъро
истифода мебаранд. Муҳаққиқони амрикоӣ, Нилл Смит ва Ричард Скаффер
– дар маҷаллаи «Annals of the Association of American Geographers»[4,349]
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қайд намудаанд, ки ҷентрификатсия ин раванди сиёсати шаҳрдориест, ки
бо мақсади мубаддалгардонии минтақаҳои корӣ ва ё озоди шаҳр ба
маҳалҳое, ки барои синфи миёна ва болоӣ бо назардошти дурнамои
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва физикии шаҳрҳо истифода мешавад.
Чуноне, ки мебинем ҳар як равиш доир ба ҷентрификатсия шарҳи
худро дорад: сотсиологӣ – ба тақсимоти синфӣ ё табақавии
истиқоматкунандагон; меъморӣ – тағйироти симои зоҳирии маҳал;
географӣ – тағйироти сохтори муҳитро ба назар мегирад. Дар ин ҷо якеро
беҳтару дигареро бадтар ё пурратару васеътар, дигареро маҳдудтар
нагуфта, қайд намудан зарур аст, ки ҳангоми қабули қарорҳо аз тарафи
масъулон: лоиҳакашон, муҳандисон, экологҳо шахсоне, ки дурнамои
рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва маънавии ҷомеаро ба дўш
гирифтаанд, масъалаи мазкурро ҳаматарафа омўхта, барои дурнамои рушди
шаҳру маҳалҳо қарорҳои муфид қабул намоянд.
Ричард Флорида [5,3-19], дар асари худ «Шаҳрҳо ва синфи эҷодкор.
Шаҳр ва иттиҳодияҳо» (Города и креативный класс. Город и сообщества)
сабабҳои асосии ҷентрификатсияро чунин қайд кардааст:

Сармоягузорӣ намудани дигаргунсозиҳо дар маҳал, барпо намудани
муҳиту макони ҷолиб барои синфи эҷодкор (синфи креативӣ);

Вайрону валангор гаштани иншооти саноатӣ, таназзули минтақаҳои
саноатӣ, таҷдиди муҳити шаҳр;

Зарурати тағйирдиҳии муҳити шаҳр, мутобиқгардонии минтақа ба
соҳаи хизматрасонӣ, зеро, маҳз саҳми чунин тахассусмандон дар шаҳрҳо
меафзояд. Таҷдиди минтақаҳои шаҳр барои эҳтиёҷоти аҳолӣ.
Ҷентрификатсия ин эҳёи минтақаҳои шаҳр аст, ки ба таназзули
иҷтимоию иқтисодӣ гирифтор шудаанд, яъне зинда намудани қисми шаҳр.
Кам ҳолатҳое мешавад, ки чунин азнавсозиҳо аз рўи нақшаи стратегӣ
бошанд, лекин натиҷаи хоҳишҳои пайдарҳами беҳтар намудани шаҳрҳо буданашон аз эҳтимол дур нест.
Умуман, фаҳмиши ягонаи ин мафҳум вуҷуд надорад, чӣ хеле қайд
кардем равишҳои сотсиологӣ, меъморӣ, географӣ доир ба масъалаи мазкур
масъалагузориҳои худро доранд, ғайр аз ин, боз равишҳои антропологӣ,
иҷтимоӣ-маданӣ, марксистиро қайд мекунанд, ки ҳар яки онҳо мавқеъ ва
вижагиҳои худро доранд. Лекин, ба таври оддӣ ҷентрификатсия ин
тағйирёбии низоми моликияти шахсӣ, ҳангоме, ки аҳолиии даромади
нисбатан баланддошта аҳолии даромади пастдоштаро иваз намуда, ба
маҳал сармоягузорӣ мекунад. Ҳамин тариқ, аз паи талаботҳои «аҳолии нав»
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бо даромадҳои баланд ё имкониятҳои васеи молидошта, хизматрасониҳои
гуногун ба маҳал ворид шуда, маконро аз нигоҳи иқтисодӣ ҷолиб
мекунанд.
Дар ғарб калимаи «ҷентрификатсия» урбанистикаи муосирро ифода
мекунад. Агар дар Россия ин мафҳум то андозае нофаҳмо бошад, пас дар
ғарб аз он ҳарос ҳам доранд. Махсусан шахсоне, ки дар сохторҳои идоранамоӣ фаъолият мекунанд, зеро, масъалаи нобаробарӣ авҷ мегирад. Истифодаи ин мафҳум дар Тоҷикистон ба мушоҳида намерасад, лекин ин равандҳоро мо қисман дар шаклу намудҳои гуногун мушоҳида кардаем ва
карда истодаем. Решаи аслии ин калима англиси «gentry» буда, маънои
дарборӣ ё табақаҳои болоиро дорад. Таҳтуллафзи ҷентрификатсия ин равандест, ки дар натиҷаи он маҳалро табақаи сарватманд аз худ мекунад.
Дар натиҷа синфи доро ё табақаи сарватманд синфи нодор ё табақаи камбизоатро пеш мекунад, албатта бо «розигии» худи камбизоат.
Вазъияти мо чунин аст, ки ин равандро касе пешакӣ ба нақша нагирифтааст ва он характери стихиявӣ дорад. Аҳолии даромади паст дошта, ки
шарту шароитҳои манзилии начандон хуб доранд барои беҳтар намудани
ин ҳолат, хонаҳои худро дар кўчаҳои марказӣ, ки талабгорони зиёд доранд,
ба фурўш гузошта дар канорҳо ё маҳалҳои аҳолии начандон накўаҳвол ё
худ навтаъсис манзили зист интихоб мекунанд. Онҳо аз як тараф шароити
манзилии худ ва фарзандонашонро хуб кунанд аз тарафи дигар ҳолати равонии худро беҳ мегардонанд. Ба оилаи камбизоат дар байни аҳолии даромади зиёд дошта зиндагӣ намудан фишори рўҳиро ба вуҷуд меорад. Албатта, дар ин ҳолат мутобиқ шудани ҷавонон, калонсолону пиронсолон ба шароити нав хело мушкил мегузарад.
Умуман, сабабҳои асосии ҷентрификатсияро чунин гуфтан мумкин
аст:

маблағгузорӣ барои рушди маҳалҳои шаҳр, аз сабаби талаботи
рўзафзуни аҳолӣ ва ба замона мутобиқ намудани симои шаҳр;

озод шудани пойгоҳҳои нақлиётӣ (автобаза), аз байн рафтани корхонаҳои саноатӣ;

зарурати азнавсозии маҳалҳо, зеро талабот ба хизматрасониҳо зиёд
мешаванд ва шаҳр бояд ба он ҷавобгў бошад;

хоҳиши шахсии аҳолӣ вабаста ба талабот ва имконияташон.
Дар ибтидо ҷентрификатсия шаҳрҳои ғарбро фаро гирифта, минбаъд
ба тамоми олам паҳн гашт, ки ин равандро метавон дар шаҳрҳои бузурги
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тамоми сайёра мушоҳида намуд, аз ҷумла: Кейптаун (ҶАҶ «ЮАР»), Манила (Филипин), Мелбурн (Австралия) ва ғ.
Дар кишварҳои хориҷа ҷиҳатҳои мусбат ва манфии ҷентрификатсияро чунин қайд кардаанд: Мусбат - беҳтар намудани шароитҳои манзилии
соҳибмулкон; кам шудани ҷинояткорӣ; хусусиятҳои нав пайдо намудани
маҳал; пайдоиши ҷойҳои нави корӣ; зиёдшавии даромад аз андозбандӣ;
дастгирӣ ёфтани ободкориҳо; кам гаштани вазнинӣ ба хизматрасониҳо ва
инфрасохтор; барқарор намудани моликият, чӣ бо иштироки давлат ва чӣ
бо саҳми маблағгузор. Манфӣ - гарон шудани нархи манзил; аз даст додани
манзили дастрас; устувор набудни нархи амволи манқул; зиёдшавии нархи
хизматрасониҳо. Аз номбурдаҳо шояд, баъзе дар шаҳри Душанбе ба мушоҳида расанд, вале як чизе ҳаст, ки дар ин биноҳои замонавӣ аз дари бино
берун шудан пас шаҳр аст, яъне гуфтанием, ки мафҳуми «ҳавлии назди бино» қисман аз байн меравад, аз ин рў зарурати бунёди «муҳити эҷодӣ» пеш
меояд. «Муҳити эҷодӣ» – яъне ҷой, макон, фазои эҷодӣ, ки барои ифодаи
озоди фаъолияти эҷодӣ ва алоқамандии одамон нигаронида шудааст.
Ҷентрификатсия ва муҳити эҷодӣ – барои худмуайянкунии касбӣ
ва рушди қобилиятҳои эҷодӣ мавзеъҳои махсус ташкил кардан лозим аст.
Дар забони русӣ чунин мавзеъ ё ҷойҳоро «креативные пространства» ном
мебаранд. «Креативные пространства» – яъне ҷой, макон, муҳити эҷодӣ, ки
барои ифодаи озоди фаъолияти эҷодӣ ва алоқамандии одамон нигаронида
шудааст [6,651].
Урбанист ва роҳбари барномаи «Creative Cities» таҳти шиори
ЮНЕСКО Саймон Эванс [7], «креативные пространства»-ро ҳамчун
«уммумиятҳои соҳибкорони самти эҷодӣ дошта, ки дар як минтақаи маҳдуд
кору фаъолият мекунанд», муайян кардааст. Хусусияти фарқкунандаи
фазои озод ё муҳити эҷодӣ ин мақсади фаъолияти инсон на дар нақши
истеъмолкунанда ва корманди ташкилот, балки созандаи шахсияти худ,
ҳамчун маҳсули меҳнати худ аст.
Фазои озод ё муҳити озоди эҷодӣ, ҳамчун як навъи ҷойҳои сеюм
баррасӣ мешаванд. Ҷои сеюм (the third place) – қисми муҳити шаҳр, ки бо
манзили зист («ҷои якўм») ё бо ҷои кор («ҷои дуюм») алоқаманд нест.
Мисоли чунин ҷой, метавонад қаҳвахона, клуб, боғ, китобхона бошад.
Консепсияи («ҷои сеюм») аввалин маротиба дар китоби социологи амрикоӣ
Рэй Олденбург [8], баён шудааст. Ба андешаи Р. Олденбург «Ҷои Сеюм»
дар ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ва демократия нақши муҳим мебозад.
Ҷавонон шавқу завқи зиёд доранд, ки чизи навро санҷида бинанд ва
дар ҳолати нокоми босаброна хатоҳои худро фаҳмида ислоҳ шаванд.
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Фароҳам овардани имконият барои нақшакашӣ, тарҳрезӣ ва амал намудан,
онҳоро ба воқеияти мушкили зиндагӣ омода месозад. Мақсади бунёди
муҳити озоди эҷодӣ маҳз таъмин намудани аҳолӣ ва махсусан, ҷавонони
лаёқатманду эҷодкор (синфи эҷодкор) бо муҳите, ки имкониятҳои омўзиш,
худомўзӣ, мубодилаи маҳорату малака, санҷиш ва амалинамоии нигоҳи
наву тозаи худро ба шаҳр ва олам доранд ва дар зиндагии оянда ин
маҳорату малакаю эҷодкорӣ барои дарёфти роҳи ояндаашон кумак
мерасонад, бамаврид аст.
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В статье автор разъясняет термин джентрификация, который широко употребляется на западе, указывает его методологические подходы и
анализирует его специфику. Также, автор анализирует сегодняшнюю ситуацию города Душанбе, приходит к определенным выводам. Автор, подчеркивает своевременность строительства новых жилых и современных
зданий столицы.
В статье предлагается организовывать для городского населения
креативные пространства – то есть, места, творческие пространства,
которые направлены на свободную творческую деятельность и взаимосвязь людей потому, что день за днем город теряет свои свободные пространства.
Ключевые слова: джентрификация, креативные пространства, город, Душанбе, страта, урбанистика, социологическая, архитектурная,
географическая.
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In the article the author explains the term gentrification, which is widely
used in the West, indicates its methodological approaches and analyzes its specificity. Also, the author analyzes the current situation in Dushanbe, comes to certain conclusions. The author emphasizes the timeliness of construction of new
residential and modern buildings of the capital.
In the article, it is proposed to organize creative spaces for the urban population – that is, the place, the creative space, which is aimed at free creative
activity and the relationship of people, because day after day the city loses its
free space.
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Дар ҷомеаи демократӣ мавзӯи тарбияи сиёсӣ, мутобиқ намудани
насли наврас ба муҳити иҷтимоиву сиёсии ҷомеа ва фаъолнокии онҳо дар
ҳаёти сиёсии давлат аҳамияти хоса дорад, ки дар илми сиёсӣ инро
иҷтимоишавии сиёсӣ ном мебаранд. Мақола ба мавзӯи назарияи
иҷтимоишавии сиёсӣ бахшида шудааст. Дар он моҳият ва пайдоиши
мафҳуми иҷтимоишавии сиёсӣ ва консепсияҳои иҷтимоишавии сиёсие, ки
аз тарафи олимони хориҷӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст, баррасӣ
карда мешавад. Дар мақола қайд мегардад, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ
баробари дигар омилҳо таъсири васоити ахбори омма дар раванди
иҷтимоишавии сиёсӣ торафт афзун гардидааст. Муаллиф пешниҳод
намудааст, ки давлатҳои миллӣ, ба монанди Тоҷикистонро зарур аст, ки
вобаста ба фарҳанги миллӣ модели иҷтимоишавии сиёсӣ коркард намоянд,
ки он садди таъсири манфии ҷаҳонишавӣ ба афкори сиёсӣ мардум гардида,
ба баланд гардидани сатҳи иштирок ва фаъолнокии сиёсии шаҳрвандон
мусоидат хоҳад кард. Дар охир хулосаи асосии муаллиф доир ба назарияҳои
иҷтимоишавии сиёсӣ баён гардидааст.
Калидвожаҳо: моҳият ва пайдоиши иҷтимоишавии сиёсӣ, назарияи
иҷтимоишавии сиёсӣ, консепсияҳои иҷтимоишавии сиёсӣ, интиқоли
арзишҳо аз як насл ба насли дигар, таъсири ҷаҳонишавӣ, низоми сиёсии
демократӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Бо аз байн рафтани Иттиҳоди Шӯравӣ тағйироти чашмрас на танҳо
дар соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ, инчунин, дар ҳаёти сиёсии
давлатҳои тозаистиқлол, ба миён омаданд. Яке аз дигаргуниҳои назаррас
дар ин давра гузариш аз як низом ба низоми дигари сиёсӣ ва рӯ овардан ба
бунёди ҷомеаи демократӣ мебошад. Муносибатҳои нави иҷтимоию
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иқтисодӣ ба шаклгирии ҷанбаҳои иҷтимоӣ, сиёсии ҷомеа ва афроди
алоҳида бетаъсир намонд. Шаклгирии нави муносибатҳои иҷтимоиву сиёсӣ
ба ташаккули ҷиҳатҳои нави иҷтимоиву сиёсии дорои арзишҳои хос оварда
расонад. Наслҳои нав дар рӯҳия ва талаботи нави замон ташаккул ёфтанд,
ки аз хостаҳои наслҳои пешин фарқ мекунанд. Дар ин маврид Пешвои
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олии
кишвар аз 22.12.2016 чунин ишора намудаанд: «Ҷавонони имрӯзаи мо, яъне
насли замони истиқлол, аз наслҳои пешина бо савияи илму дониш,
маърифату ҷаҳонбинӣ, сатҳи тафаккур ва одобу ахлоқ фарқи куллӣ доранд,
ки ин ҳама боиси ифтихори мо мебошад» [7, 506].
Аз назари муҳаққиқон, яке аз аломатҳои ин давра зудтағйирёбии
ҷомеа мебошад. Чуноне ки сотсиологи тоҷик Ш. Шоисматуллоев, қайд
кардааст: «Шароити бамиёномадаи ҷамъиятию сиёсӣ ва иҷтимоию
иқтисодӣ дар кишварҳои пасошӯравӣ насли асри XXI-ро аз рӯйи намунаи
ҷомеаи зудивазшаванда ташаккул медиҳад. Насли нав дар шароити
тағйирёбанда ба ҳаёт ворид гардида, дар таърихи кишварҳои хеш нишонаи
амиқ боқӣ мегузорад» [10, 41]. Ин марҳала аз субъектони сиёсӣ, хосса аз
давлат, ки ба равандҳои сиёсӣ таъсири фавқулода дорад, масъулияти
бештар, чандирӣ ва сари вақт ҳал кардани мушкилоти бамиёномадаро
тақозо менамояд.
Дар назди кишварҳои тозаистиқлол масъалаи иҷтимоишавии сиёсӣ,
ки ба чигунагии тарбияи сиёсии насли наврас ва омодагии он барои дар
оянда идора намудани давлат вобаста аст, қарор мегирад. Бидуни дуруст
пеш бурдани иҷтимоишавии сиёсии наврасону ҷавонон пешравии низоми
сиёсии давлати демократӣ номумкин аст, зеро иҷтимоишавии сиёсӣ имкон
медиҳад, ки дар шахсияти инсон маҷмӯи арзишҳо, шаклу қоидаҳои
рафтори дар ҷомеа маъмулбуда ташаккул ёбанд ва ӯро ба субъекти фаъоли
ҷомеа табдил диҳанд. Яке аз ҳадафҳои муҳимми ин раванд нигоҳ доштани
суботу амнияти ҷомеа мебошад. Иҷтимоишавии сиёсӣ равандест, ки дар
натиҷаи таъсири муҳити ҷомеа ва системаи сиёсӣ ташаккули шахсият сурат
мегирад. Иҷтимоишавии сиёсӣ барои азхуд кардани арзишҳои сиёсӣ аз
тарафи шахс ва гурӯҳи муайяни ҷомеа равона карда шудааст. Мубрамияти
мавзӯи иҷтимоишавии сиёсӣ аз чигунагии раванди аз худ кардани меъёрҳо,
арзишҳо, қоидаҳои муҳити иҷтимоиву сиёсии ҷомеа вобаста мебошад. Гузашта аз ин, он бо дурнамои самти рушди ҷомеа алоқаманд аст. Яъне
давлат кадом самти рушди ҷомеаро ба назар гирифта, раванди иҷтимоишавиро ба он мутобиқ менамояд?!
Иҷтимоишавии сиёсӣ аз он ҷиҳат низ муҳим мебошад, ки баробари
торафт солхӯрда шудани як насл, насли ҷавон он арзишу одатҳои
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иҷтимоиву сиёсии ҷомеаро азхуд намуда, системаи сиёсӣ ва тарзи рафтор
ва қоидаҳои муносибатҳои ҷамъиятиро ҳифз карда, баробари он арзишҳои
наверо мепазирад, ки шароити нав талаб менамояд. Тавассути
иҷтимоишавӣ насли нав на танҳо таҷрибаи пешинаи насли калонсол,
ҳамчунин, вобаста ба шароит ва талаботи нави ҳаёти сиёсии ҷомеа донишу
маҳорату таҷрибаи нави иҷтимоиву сиёсӣ касб менамоянд.
Яке аз ҷиҳатҳои муҳим дар раванди иҷтимоишавии сиёсӣ дар шахси
алоҳида ташаккул ёфтани ҳуввияти сиёсиву динӣ ва этникӣ дар доираи
гурӯҳ, миллат ва ё давлат мебошад. Дар давраҳои пеш вақте мақоми дин
дар давлат ва ҳаёти иҷтимоиву сиёсии ҷомеа баланд буд, иҷтимоишавии
сиёсӣ зери таъсири назарраси арзишҳои динӣ сурат мегирифт. Он замон
дар байни мардум фаҳми муосири миллат, ҳувияти миллӣ, давлати миллӣ
мавҷуд набуд. Мансубияти шахс дар доираи як дин маҳдуд мегардид. Ба
мисли имрӯза давлатҳои миллӣ мавҷуд набуданд ва ташаккулёбии шахс дар
доираи арзишҳои динӣ ва иҷтимоии маҳалле, ки зиндагӣ дошт, сурат
мегирифт. Он замон, якум, фаҳмиши имрӯзаи миллати тоҷик, ӯзбек, англис,
рус ва ғайра, дар зеҳни мардум маъмул набуд. Дувум, миллат ба маънои
дин фаҳмида мешуд. Имрӯз вазъ дигаргун шуд. Илму маориф рушд намуд,
маърифати одамон боло рафт, китобҳои сершумори таърихӣ навишта шуда,
дастраси омма гардидаанд. Дар шиносномаи шаҳрванд ба кадом миллат
тааллуқ доштани ӯ сабт шудааст ва мардум аз кадом миллат будани худро
медонанд. Баробари ташаккул ва инкишофи худшиносии шахс рафтору
муносибати ӯ нисбат ба ҳодисаву падидаҳо ва ҳаёти сиёсӣ метавонад,
тағйир ёбад. Мавқеъ ва ҳувият шахсро водор менамояд, ки нисбат ба кадом
масъалаи сиёсӣ чӣ гуна муносибат намояд. Дар чунин ҳолат манфиатҳои
шахсӣ, ҳувияти гурӯҳӣ ба чигунагии шакли рафтору муносибати ӯ ба
ҳодисаву падидаҳои сиёсӣ таъсир мерасонад. Дар ҳолати муносиб ё созкор
омадани ҳувияти шахс бо ҷомеа, манфиати шахс бо ҷомеа ва давлат тарзи
муносибати ӯ бо ҳокимият, сарвари давлат ва системаи сиёсӣ хусусияти
созандагӣ ва ягонагӣ пайдо менамояд.
Агар ба таҷрибаи Тоҷикистон назар намоем, бинобар дар солҳои
аввали истиқлолият сар задани ҷанги шаҳрвандӣ, ки омили асосиаш
бартарӣ додан ба манфиати гурӯҳ нисбат ба манфиатҳои давлат буд, оқибат
ба ҷанги дохилӣ оварда расонид. Аз ин рӯ, муроҷиат ва таъкиди пайвастаи
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳрвандон, махсусан ба
ҷавонон, ки онҳо манфиатҳои миллию давлатиро аз манфиатҳои шахсӣ ва
гурӯҳӣ боло бардоранд, маҳз ба ҳамин мақсад мебошад: «Ҳар як сокини
мамлакат бояд амиқ дарк намояд, ки дар вазъи кунунии бисёр ҳассосу
печидаи ҷаҳон мо бояд сарҷамъу муттаҳид ва зираку ҳушёр бошем,
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неъмати бузургтарини зиндагии халқамон, яъне истиқлолияту озодӣ, сулҳу
оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро дар ҳама ҳолат ҳимоя кунем ва
манфиати давлату миллатамонро аз тамоми манфиатҳои дигар боло
гузорем». [12].
Дар давлатҳои муосири демократӣ ҳифзу ҳимояи ватан ва
манфиатҳои миллӣ вазифаи муҳими ҳар шаҳрванд ба шумор меравад.
Чунон ки дар моддаи 43-юми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
омадааст: «Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият,
амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст» [5,
17]. Суботи сиёсӣ ва устувории системаи сиёсии ҷомеа ба самаранокии
раванди иҷтимоишавии сиёсии ҷомеа мусоидат менамояд. Баръакс,
ноустуворӣ, номуайянӣ ва баста будани фазои сиёсии ҷомеа имкон
намедиҳад, ки ниҳодҳои иҷтимоишавии сиёсӣ дуруст фаъолият пеш баранд
ва раванди ташаккули ҷанбаҳои иҷтимоиву сиёсии наврасону ҷавонон ба
таври дилхоҳ пеш равад.Самаранокии иҷтимоишавии сиёсӣ барои пурра
ворид гардидани насли нав ба ҳаёти сиёсӣ ва аз худ кардани арзишҳо ва
қоидаҳои сиёсии ҷомеа мусоидат менамояд.
Олими
рус
А.И.Шербинин
масъалаи
таъсири
раванди
иҷтимоишавии сиёсиро ба таълиму тарбияи шахс мавриди омӯзиш қарор
дода, чунин қайд намудааст: «Иҷтимоишавии сиёсӣ дар ҳар як насл одати
муайяни дарки олами сиёсиро ташаккул медиҳад. Тарбияи сиёсӣ барои
мутобиқнамоии шахс ба шароити муайяне, ки ҳар давра барои нигоҳ
доштани мувозинат дар низоми сиёсии ҷомеа муҳим аст, замина ба вуҷуд
меорад» [11,172]. Аз назари ин пажӯҳишгар иҷтимоишавии сиёсӣ ва
тарбияи сиёсии шахс бо мақсади мутобиқнамоии мардум ба ҳаёти сиёсии
ҷомеа ва ҳифзи суботи низоми сиёсӣ амалӣ карда мешавад.
Омӯзиши раванди иҷтимоишавии сиёсӣ маълум намуд, ки дар ҳар
ҷомеа навъҳои гуногуни назарияҳо ва консепсиҳои иҷтимоишавии сиёсӣ
муқаррар ва амалӣ карда мешаванд, аммо ҳамаи онҳо вобаста ба шароити
нави сиёсии замони муосир таҷдиди назар мехоҳанд. Ҳар як ниҳоди сиёсӣ
вобаста ба фарҳанг ва низоми сиёсии ҷомеа натиҷаҳои гуногун ба вуҷуд
меорад. Меъёрҳои сиёсӣ, мақсадҳо ва арзишҳои муайяни сиёсӣ дар ҷомеа
ба фарҳанги муайян такя намуда, вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ ва макону
замон ҳамчун омилҳои муҳим ба ташаккули шахс таъсири назаррас
мерасонад.
Мафҳуми иҷтимоишавии сиёсӣ дар нимаи дуюми асри XX дар
Аврупо пайдо гардид. Бори аввал мафҳуми «иҷтимоишавии сиёсӣ» соли
1959 аз ҷониби Герберт Хайман [4,106] мавриди истифода қарор
гирифтааст. Дар ин марҳала паҳн гардидани низоми демократӣ ва
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арзишҳои демократӣ зарурати фаъолшавии мардумро дар ҳаёти сиёсӣ ба
вуҷуд овард. Бинобар ин, аз ҷониби олимони Ғарб чанд пажӯҳиш оид ба
масъалаи иҷтимоишавии сиёсӣ анҷом дода мешавад.
Ҳангоми баррасии масъалаи иҷтимоишавии сиёсӣ олимон ба
ҷиҳатҳои гуногун таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд. Дар яке аз консепсияҳо
иҷтимоишавии сиёсӣ ҳамчун натиҷаи муносибати байнишахсӣ мавриди
омӯзиш қарор дода мешавад. Ин консепсия дар кори муҳаққиқон Ч.Х. Кули
ва Ҷ.Г. Мида ба назар мерасад. Ба андешаи онҳо, ташаккулёбии шахс дар
якҷоягӣ бо роҳи таъсиррасонӣ бо муҳити атроф ба вуҷуд омада, худмуайяннамоии шахс бо ҳаммонандкунӣ бо гурӯҳи иҷтимоӣ ва сиёсӣ сурат
мегирад [6, 12].
Дар раванди иҷтимоишавии сиёсӣ самти инкишоф ва рафтори шахс
ҳамчун модели иҷтимоишавӣ баромад мекунад.Ҷиҳатҳои сиёсии шахс маҳз
зери таъсири муҳити иҷтимоӣ-сиёсии ҷомеа ташаккул ва инкишоф меёбад.
Муҳаққиқони илми сиёсӣ Д. Истон ва Ҷ.Деннис иҷтимоишавии сиёсиро
ҳамчун таъсири ҷомеа ба шахс бо мақсади дар ниҳоди ӯ ташаккул додани
муносибати мусбат ба системаи сиёсӣ муайян намудаанд [3, 79]. Аз рӯйи
ин консепсия шахс ҳамчун субъекти ғайрифаъол баромад карда, меъёрҳо ва
стандартҳои рафтори сиёсии дар ҷомеа маъмулро қабул менамояд. Чунин
раванди таъсиррасонӣ ва назорати шахс аз тарафи давлат имкон медиҳад,
шахс ҳамчун субъекти мутобиқшаванда ба муҳити сиёсӣ ташаккул ёбад.
Чунин модел асосан хоси системаҳои сиёсии авторитарӣ ва
тоталитарӣ мебошад, ки ҳокимият барои пурра зери таъсир нигоҳ доштани
мардум раванди иҷтимоишавии сиёсии шахсро дар рӯҳияи комилан тобеъ
будан ба низоми сиёсӣ ба роҳ мемонад. Мутобиқи консепсияи Д.Истон ва
Ҷ.Деннис, иҷтимоишавии сиёсӣ раванди таълими модели иҷтимоӣ-сиёсӣ ба
шахс буда, тавассути иҷро намудани тарзи рафтори муайяни сиёсӣ шахс
вориди низоми сиёсии ҷомеа мегардад. Дар ин консепсия зарурати
мустақилона қабул гардидани низоми сиёсӣ, қоида ва қонунҳои он аз
тарафи шахс муайян мешавад. Дар ин робита аҳамияти ниҳодҳои
иҷтимоишавии сиёсӣ – оила, мактаб, муассисаҳои динӣ, ки дар ташаккул
додани тарзи рафтори шахс бо системаи сиёсӣ нақши мусбатро иҷро
менамоянд, боло меравад.
Консепсияи дигари иҷтимоишавии сиёсӣ аз ҷониби Эрих Фромм
манзур гардидааст, ки мутобиқи он раванди иҷтимоишавии сиёсии шахс аз
таҷрибаи андӯхтаи ӯ дар давраи кӯдакӣ, ки зери таъсири таълиму тарбияи
оила сурат гирифтааст, аҳамияти калон дорад [9, 48–55]. Ташаккули
ҷисмониву маънавӣ ва равонӣ, донишу таҷрибаи андӯхтаи кӯдак ҳамчун
пояи асосии инкишоф хизмат менамоянд. Дар марҳалаи баъдинаи
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иҷтимоишавии сиёсӣ ҳангоми азхуд кардани донишҳо ва арзишҳои сиёсӣ
он дар асоси донишу таҷрибаи дар хурдсолӣ касб намудааш инкишоф
меёбад.
Ҳамчунин, олими немис Макс Вебер доир ба нақш ва мақоми омили
иҷтимоӣ дар раванди иҷтимоишавии сиёсӣ назарияи худро пешниҳод
намудааст. Макс Вебер чунин андеша дорад, ки шуури шахс дар
алоқамандӣ бо гурӯҳе, ки ба он муталалиқ аст ва бо дарки нақши иҷтимоии
хеш ташаккул ёфта, ба инкишофи ангезаҳои сиёсии ӯ мусоидат менамояд
[2, 149]. Мувофиқи ақидаи ин олим, маҳз ба кадом гурӯҳи иҷтимоӣ марбут
будани шахс ба ташаккули афкори сиёсӣ, азхуд кардани донишу тарзи
рафтори сиёсӣ ва мутобиқшавии ӯ ба муҳити сиёсӣ ба вуҷуд меояд. Яъне ба
кадом табақаи иҷтимоӣ – табақаи аз лиҳози сатҳи зиндагии поён, миёнаҳол
ва доро қарор доштан, ба чигунагии раванди иҷтимоишавии сиёсии шахс
таъсири назаррас мегузорад.
Яке аз масъалаҳои муҳимми ба иҷтимоишавии сиёсӣ алоқаманд ин
гузариши арзишҳо аз як насл ба насли дигар мебошад. Дар ин робита ду
самти иҷтимоишавии сиёсӣ муқаррар карда мешавад. Якум, уфуқӣ – аз калонсолон ба насли наврас; дувум, амудӣ – байни ҳамсолон, ки аз рӯйи системаҳои гуногуни фарҳангӣ, иҷтимоӣ, динӣ амалӣ мегардад. Аксари олимон ба навъи дуюми иҷтимоишавии сиёсӣ диққати бештар медиҳанд. Он аз
оғози давраи ҷавонӣ, яъне тақрибан 15-солагӣ оғоз мешавад. Ба андешаи
олими рус А.Панарин: «Дар байни охири давраи кӯдакӣ ва оғози калонсолӣ
марҳилаи зуд аз бар намудани унсурҳои нави ҷомеа бо сурати афзоиш ва бо
дигаргун намудани сарчашмаҳои он мавҷуд аст» [8, 361]. Ин марҳалаест, ки
шахс вориди равандҳои сиёсӣ гардида, тарзи рафторҳои маъмули сиёсиро
аз бар намуда, аз рӯйи фарҳанги сиёсии муайян рафтор менамояд. Дар ин
давра, яъне байни марҳилаи наврасӣ ва ҷавонӣ давраи инкишофи донишҳои
сиёсии эмпирикӣ ва таҷрибаи тоза дар дунёи сиёсат ба вуҷуд меояд. Рушди
минбаъдаи насли нав мутобиқи талаботи ҷомеа, бардошти муҳити сиёсӣ ва
манфиатҳо сурат мегирад.
Ҳар ҷомеа вобаста ба хусусиятҳои фарҳангӣ ва мақсадҳои сиёсии
хеш метавонад дар раванди ташаккули наврасону ҷавонон чунин низоми
сиёсиеро тарҳрезӣ намояд, ки ниҳоят меросияти арзишҳои сиёси, фарҳангу
одатҳои сиёсии наслҳо таъмин карда, ба сохтмони ҷомеаи модерн мусоидат
намояд, зеро интиқоли арзишҳо, фарҳанги сиёсӣ, фарҳанги насли калонсол
ба ҷавонон имкон медиҳад, ки суботи сиёсӣ ҳифз карда, устувории низоми
сиёсӣ таъмин гардад. Ин ҷо иҷтимоишавии сиёсӣ ҳамчун маҷмӯи
таъсиррасонии берунӣ ба шуури шахс тавассути фароҳам намудани
шароити сиёсӣ бо воситаи ниҳодҳои сиёсӣ фаҳмида мешавад. Он
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консепсияҳое, ки муҳаққиқони Ғарб оид ба иҷтимоишавии сиёсӣ коркард
намудаанд, сад дар сад комил ва бе камбудӣ нестанд, зеро дар онҳо
хусусиятҳои миллӣ ва фарҳангии ҳар ҷомеа ба эътибор гирифта нашудааст.
Онҳо бештар дар асоси таҷриба ва донишҳои ҷомеаи худ консепсияҳоро
рӯйи кор оварданд, аммо ҳар ҷомеа хусусиятҳои хосси милливу динӣ ва
фарҳангиро соҳиб буда, мухтассоти мазкур дар афкору андеша ва фарҳанги
сиёсии ҷомеа таъсир мерасонанд. Имрӯз фарқ на танҳо байни ҷомеаҳои
Шарқ ва Ғарб, ҳатто арзишҳои бунёдии байни ҷомеаҳои Аврупо ва Иёлоти
Муттаҳидаи Амрико ба мушоҳида мерасанд, ки онҳо аз ҷиҳати фарҳангу
маданият ва таҷрибаи демократӣ наздик ҳастанд.
Дар ИМА афкори хонандагони мактаб аз рӯйи идеаликунонии сиёсӣ
ташаккул бахшида мешавад, ки он минбаъд дар рафтору гуфтор ва
мафкураи сиёсии ҳар амрикоӣ инъикоси худро меёбад. Аз хурдӣ дар
мафкураи ҳар кӯдаки амрикоӣ ҳисси бузург ва идеалӣ будани низоми
давлати Амрико, ҳисси ифтихор аз чунин давлат ва бартарияти он нисбат
ба дигар давлатҳо ҷой дода мешавад. Дар мактаби миёна хонандагон
маълумот доир ба Конститутсия, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, сарварони сиёсӣ
ва чеҳраҳои таърихӣ маълумот мегиранд. Иҷтимоишавии сиёсӣ боз ҳам дар
коллеҷу донишгоҳҳо, ки дар онҳо яке аз фанҳои муҳими таълимӣ
сиёсатшиносӣ мебошад, идома меёбад. Дар ин марҳала унсурҳои
нигилизми ҳуқуқӣ ва экстремизм аз шуури сиёсии онҳо берун карда
мешавад. Толибилмон аз фанҳои сиёсатшиносии муқоисавӣ, сотсиология,
фалсафа ва таърих донишҳое бардошт менамоянд, ки ба интихоби
сиёсиашон лозиманд. Натиҷаи ин иҷтимоишавии сиёсӣ америкоикунонӣ,
шаҳрвандӣ ватандӯст тарбиятшуда, ки аз таърих ва низоми сиёсии худ
ифтихор дорад, ҳисобида мешавад [1, 483].
Раванди иҷтимоишавии сиёсӣ дар ҷомеаҳои дар шароити гузариш
қарордошта, ки қоидаву меъёрҳои сиёсӣ барои фаъолияти шахс муқаррар
нестанд ва мақоми пешинаи ниҳодҳои иҷтимоишавии сиёсӣ муайян
нагардидааст, масъалаи муҳим ба ҳисоб меравад. Дар ҷомеаҳои дар
шароити гузариш қарордошта дар раванди иҷтимоишавии сиёсӣ дар
интиқоли арзишҳо ва фарҳанги сиёсӣ мушкилӣ ба вуҷуд меояд. Барои ин
гуна ҷомеаҳо, ягон модели махсуси иҷтимоишавии сиёсӣ пешбинӣ
нашудааст. Фарҳангҳои барои ҷомеа бегона мақоми назаррас пайдо намуда,
ба афкору андешаи ҷавонон таъсири худро мерасонанд. Дар марҳалаи нав
торафт нақши васоити ахбори омма боло рафта, ба раванди ташаккули
афкори мардум, хоссатан наврасону ҷавонон, таъсири назаррас мерасонанд.
Онҳо шакли муайяни тарзи рафтори сиёсӣ ва баранда будани фарҳанги
сиёсии хосеро талқин менамоянд.
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Ҳоло мақоми ВАО ҳамчун воситаи шаклдиҳандаи афкори омма на
танҳо дар ҳаёти дохилии давлат, ҳамчунин, дар муборизаҳои сиёсиву
идеологӣ аз ҷониби давлатҳо мавриди истифодаи васеъ қарор доранд.
Сохторҳои қудратӣ ва амниятии давлатҳои абарқудрат барои расидан ба
мақсадҳои сиёсии хеш аз навъҳои гуногуни ВАО истифода менамоянд.
Тибқи вазифаи сафарбарнамоӣ ВАО тавассути фаъолияти худ одамонро ба
сӯйи амалҳо мекашанд, аз дунболи фикру ақида хоса равона менамоянд ва
ба сиёсат ворид мегардонанд. Ё худ зери таъсири ВАО одамон
муташаккилона дар амалияти сиёсӣ ва фаъолияти сиёсӣ ширкат менамоянд.
ВАО имконияти зиёди таъсиррасонӣ ба ақлу ҳуши одамонро доранд ва
метавонанд тарзи рафтори онҳоро тағйир диҳанд. Инчунин, оммаро ба
самте равона менамоянд, ки ҷинояткорро мавриди назар намоянд ва ё
ҷинояткоро мавриди муҳокима қарор диҳанд, ки иҷрои ин вазифа ба танҳо
бар зиммаи ВАО вогузор шудааст [13,161]. Минбаъд баробари торафт
бештар дастрасӣ пайдо намудани шаҳрвандон ба интернет ва шабакаҳои
иҷтимоӣ таъсири воситаҳои электронии иттилоот дар ташаккули афкори
сиёсии омма боз ҳам афзун мегардад.
Яке аз падидаҳои нав дар раванди иҷтимоишавии сиёсӣ таъсири
ҷаҳонишавӣ маҳсуб мешавад. Робитаи рӯзафзун байни фарҳангҳои
гуногун, ошноӣ бо низоми демократӣ ва фарҳанги сиёсии ҷомеаҳои ғайр,
пурзӯр гардидани фаъолияти ниҳодҳои иҷтимоишавии сиёсӣ, барномаву
консепсияҳо оид ба баланд бардоштани мақоми наврасону ҷавонон дар
ҳаёти ҷомеа ва талаботи ҳаёти сиёсии кишвар, дар маҷмӯъ, омилҳое
мебошанд, ки ҳар яке, дар навбати худ, ба раванди ташаккул ва инкишофи
ҷиҳатҳои сиёсии шахс таъсири муайяни худро гузошта истодааст. Дар
чунин шароит тарҳрезӣ гардидани консепсияи тарбияи сиёсии ҷавонон такя
ба хислати миллӣ, ҷойгоҳи шахс дар ҳаёти ҷомеа, дурнамои рушди давлати
миллӣ ва фароҳам намудани шароити лозима баҳри амалисозӣ кори ниҳоят
муҳим ва арзишманди сиёсӣ мебошад.
Баъди баррасии масъалаи назариявии иҷтимоишавии сиёсӣ метавон
чунин хулосабарорӣ намуд:
1. Дар раванди иҷтимоишавии сиёсӣ нақши муҳити иҷтимоӣ-сиёсӣ
аввалиндараҷа мебошад.
2. Иҷтимоишавии сиёсӣ кори мавсимӣ ва ё ба солҳои муайяне маҳдуд
намебошад. Он аз давраи кӯдакӣ оғоз карда, то фарҷоми умри одамӣ идома
меёбад.
3. Чигунагии иҷтимоишавии сиёсӣ аз фарҳанги миллӣ, низоми сиёсӣ
ва режими сиёсӣ сахт вобаста мебошад. Дараҷаи иштирок ва фаъолнокии
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сиёсии шаҳрвандон бо дарназардошти талабот ва бардошти муҳити сиёсӣ
паст ва ё баланд мегардад.
4. Ҳар давлат вобаста ба ҳадафу стратегияҳои худ метавонад,
консепсияи иҷтимоишавии сиёсиро қабул ва амалӣ созад, зеро таълиму
тарбияи сиёсие, ки шаҳрвандон аз рӯи ин ё он барнома фаро гирифта
мешаванд, ниҳоят ба инкишофи фарҳанги сиёсии онҳо мусоидат менамояд.
5. Дар низоми давлати демократӣ бидуни тарҳрезии барномаи
мушаххаси иҷтимоишавии сиёсӣ боло бардоштани саҳми шаҳрвандон дар
инкишоф ва рушди соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ, аз ҷумла
идоракунии давлатӣ, номумкин аст.
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В демократическом обществе проблемы политического воспитания, адаптации подрастающего поколения к социально-политической среде и его активное участие в политических процессах имеют особое значение в политической жизни государства, что в политической науке называется политической социализацией. Изучается теория политической социализации. В ней анализируются сущность и возникновение политической
социализации и концепций, разработанных зарубежными исследователями.
В условиях глобализации, наряду с другими факторами, неуклонно возрастает влияние средств массовой информации, особенно электронных, на
процесс политической социализации. Сформировано предложение, что
национальным государствам, например Таджикистану, необходимо, исходя из особенностей собственной национальной культуры, разрабатывать
оригинальную модель политической социализации, которая способствовала бы снижению негативного влияния глобализации на политическое мыш259
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ление, повышению уровня политического участия и политической активизации граждан. В конце отражены основные выводы по теории политической социализации.
Ключевые слова: сущность и возникновение политической социализации, теория политической социализации, концепции политической социализации, передача политических ценностей от одного поколения к другому,
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In a democratic society, the problems of political education, adaptation
of the younger generation to the socio-political environment and its active participation in political processes are of particular importance in the political life
of the state, which is called political socialization in political science. The theory
of political socialization is being studied. It analyzes the essence and emergence
of political socialization and concepts developed by foreign researchers. In the
context of globalization, along with other factors, the influence of the media, especially electronic ones, on the process of political socialization is steadily increasing. A proposal has been formulated that national states, for example Tajikistan, based on the characteristics of their own national culture, need to develop
an original model of political socialization that would help to reduce the negative impact of globalization on political thinking, increase the level of political
participation and political activation of citizens. At the end, the main conclusions
on the theory of political socialization are reflected.
Keywords: essence and emergence of political socialization, theory of political socialization, concepts of political socialization, transmission of political
values from one generation to another, the impact of globalization, democratic
political system, Republic of Tajikistan.
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