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МУҚАДДИМА 
 
Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи рушди худ марҳалаи нави 

таърихиро паси сар мекунад, дар пеши чашми мо раванди тағйирёбӣ аз 
як низоми иҷтимоиву иқтисодӣ ба низоми дигар рӯй медиҳад, ки бо 
шиддатёбии равандҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсиву идеологӣ дар 
ҷомеа ҳамроҳ аст.  

Масалан, анъана ва урфу одатҳои барҷоймонда тайи чандин қарнҳо, 
аз ҷумла пояҳои динӣ,  аз тарафи қисми муайяни аҳолӣ рад мешавад. 
Зиёда аз ин, онҳо муборизаи ҳақиқӣ ва оштинопазирро ба мақсади 
комилан барҳам додани онҳо роҳандозӣ мекунанд. Дар натиҷаи ин, 
имрӯз мардуми Тоҷикистон бо проблемаи ҳассоси ифротгароии маҷбурӣ 
дучор шудааст.   

Вазъи мавҷуда дар ҷомеа ба таври равшан аз он шаҳодат медиҳад, ки 
фаъолияти гурӯҳҳои тундгаро ва ифротӣ метавонад ба амнияти миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдиди мустақим намояд, чунки ҳамаи ин боиси 
барангехтани нифоқи миллӣ, иҷтимоӣ, динӣ, таҳаммулнопазирии 
ҳамдигар ва ғайра шуда, дар ниҳояти амр ба ҷудоӣ дар ҷомеа ва зуҳури 
вазъи номатлуб оварда мерасонад. Проблема боз аз сабаби мавқеияти 
ҷуғрофиёии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамсарҳадии он бо водии Фарғона ва 
Афғонистон амиқтар мешавад, ки таъсири манфии худро ба проблемаи 
тундгароӣ ва ифротгароӣ мерасонад, яъне мутаассифона, он аз доираи  
кишвар берун баромада, миқёси минтақавиро мегирад.   

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон 
дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 январи соли 
2016,  дар робита ба хатари терроризм ва ифротгароӣ таъкид намуда буд:  

"Рӯйдодҳои охири ҷаҳон, яъне боз ҳам тезутунд гардидани вазъ дар 
Шарқи Наздик, Осиё, Африқои Шимолӣ, Аврупо ва дигар минтақаҳои 
дунё нишон медиҳанд, ки терроризму экстремизм ба хатарҳои 
аввалиндараҷаи ҷаҳони муосир табдил ёфтаанд. 

Доманаи фаъолияти созмонҳои террористӣ торафт васеъ шуда, 
фаъолшавии онҳо, аз ҷумла дар ҳамсоякишвари мо–Афғонистон 
вазъиятро боз ҳам мураккабтар гардонидааст. 
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Хулоса, имрӯз терроризм ва экстремизм ҳамчун вабои аср ба амнияти 
ҷаҳон ва ҳар як сокини сайёраи Замин таҳдид карда, барои башарият 
хатари на камтар аз силоҳи ядроиро ба миён овардааст".    

Маълум аст, ки масоили густариши экстремизми маҷбурӣ дар 
Тоҷикистон, аз ҷумла дар байни занон ва духтарон, таҳти таваҷҷуҳи 
дақиқ ва назорати доимии мақомоти расмӣ, хадамоти махсус қарор 
гирифта, мавзӯи омӯзиши ҷиддии муассисаҳои машваратию таҳлилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.    

Рӯйдодҳои вақтҳои охир, аз ҷумла ширкати духтарон ва занон дар 
фаъолияти ифротгароӣ, тундгароӣ ва созмонҳои террористӣ, ҳамчунин, 
тақвияти экстремизми маҷбурӣ байни занон асло ба бунёди ҷомеаи 
мутамаддин, демократӣ ва дунявӣ мусоидат намекунад. Ширкати занону 
духтарон бо аъзои хонаводаи худ дар "ҷиҳод" дар қаламрави Сурия, 
Ироқ ва Афғонистон омӯзиши ҷиддӣ ва амиқи проблемаи мазкурро талаб 
менамояд.  

Бешак, мақомоти дахлдори ҳокимияти иҷроияи давлатӣ, хадамоти 
махсус ва ҳифзи ҳуқуқу тартибот, муассисаҳои машваратию таҳлилӣ ва 
дигар ниҳодҳои мушобеҳ дар ин самт кори муайянро пеш мебаранд, 
аммо ба ақидаи мо, аён аст, ки дар вазъи мавҷуда ин кофӣ нест. Вазъи 
ахлоқию идеологӣ дар кишвар омӯзиш ва дарки моҳият ва хатари чунин 
таҳдидҳои муосир, монанди терроризм ва ифротгароии динӣ, ҳамчунин, 
тарҳрезии тадбирҳои муассиртар ҷиҳати пешгирии ин падидаҳои манфӣ 
дар ҷомеаи муосирро тақозо дорад.   

Ба ақидаи мо, барои ҳалли ин проблемаи мубрам муносибати 
комплексӣ бо ширкати муассисаҳои таълимиву тарбиявӣ, созмонҳои 
ҷамъиятӣ ва ҷавонон, ходимони дин, ки аз исломи муътадили анъанавӣ 
ва мазҳаби ҳанафия пайравӣ мекунанд, волидон ва аҳли ҷомеа зарур  аст. 
Дар ин росто воситаҳои ахбори умум, ҳамчунин, ҷомеаи шаҳрвандии 
машғул ба проблемаҳои оила, ҷавонон ва занон низ нақши муҳимро бозӣ 
карда метавонанд.  

Маълум аст, ки ифротгароӣ ва тундгароӣ дар заминаи буҳрони 
иқтисодӣ, сатҳи пасти зиндагии аҳолӣ, мушкилоти оилавии вобаста ба 
муҳоҷирати кории оммавии мардон ба хориҷа, коҳиши сифати таълим, 
махсусан, дар деҳот, зуҳури ноадолатӣ ва коррупсия дар ҷомеа ва ғайра 
зудтар густариш меёбад. Бинобар ин, ҳаллу фасли ин ва дигар 
мушкилоти фаъолияти ҳаётии ҷомеаи муосир метавонад асоси мубориза 
бар зидди тундгароӣ ва ифротгароиро пайрезӣ намояд.   

Монографияи "Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза бар зидди 
терроризм ва ифротгароии динӣ  дар давраи Истиқлолияти давлатӣ"-и   
доктори илмҳои таърих Худобердӣ Холиқназар, ки коршиноси машҳури 
соҳаи таърихи муносибатҳои байналмилалӣ мебошад, дар ҳаллу фасли ин 
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проблемаи мубрам, ки мавзӯи рӯзи ҷомеаи байналмилалӣ мебошад, 
саҳми муайян мегузорад.   

 
Академик Талбак  НАЗАРОВ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ФАСЛИ  I. САҲМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР 
МУБОРИЗА  БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ  

 
1.1. Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза 

бар зидди терроризм ва экстремизм.  
Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз касби Истиқлолияти давлатӣ аз соли 

1992 то соли 1997 тамоми даҳшати ҷанги дохилиро бо нишонаҳои 
терроризмаш аз сар гузаронид. Таҷрибаи ҷанги шаҳрвандӣ дар бисёр 
кишварҳои ҷаҳон нишон медиҳад, ки ихтилофоти дохилӣ заминаи 
мусоидро барои зуҳури террористону созмонҳои террористӣ ба вуҷуд 
меоварад. Террористон маъмулан, аз ҷумлаи унсурҳои ҷинояткори 
талабгорнадошта дар замони осоишта мебароянд.    

Бояд таъкид намуд, ки дар солҳои ҷанги дохилӣ дар Тоҷикистон 
арбобони  маъруфи илм ва фарҳанг, кормандони баландмартабаи 
мақомоти давлатӣ, аъзои парлумон, ки намояндагони минтақаҳои 
гуногуни кишвар буданд, қурбони амалҳои террористӣ гардиданд. 
Умуман, дар солҳои ҷанги дохилӣ 25 амали террористӣ анҷом гирифт, ки 
дар натиҷа 43 нафар ба ҳалокат расиданд.  

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирӣ ва решакан кардани 
терроризм ва истиқрори сулҳ дар кишвар, аз соли 1994 барои музокироти 
сулҳ бо мухолифини мусаллаҳи исломӣ мувофиқа кард. Раванди  
музокира мураккаб буд ва ҳам аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва мухолифин ва ҳам аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ саъю 
талоши ҷиддиро талаб мекард. Сарфи назар аз мушкилоти азим, 
музокироти байни тоҷикон 27 июни соли 1997 бомуваффақият анҷом ёфт. 
Дар ин рӯзи хотирмон дар шаҳри Москва "Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон" ба имзо расид.1 

Бояд таъкид намуд, ки баъд аз имзои Созишномаи сулҳ як қисмати 
ҷангиёни  Иттиҳоди неруҳои мухолифони тоҷик, ки аз ин созишнома 

                     
1http://russian.people.com.cn/31519/6590223.html 

http://russian.people.com.cn/31519/6590223.html
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норозӣ буданд, ба фаъолияти террористӣ идома доданд. Бинобар ин, 
барои аз байн бурдани чунин унсурҳо, аз ҷумлаи неруҳои 
зиддитеррористии ҳукумат ва ҷангиёни собиқи мухолифин, гурӯҳи 
низомии муштарак таъсис дода шуд. Маҳз дар ҳамин давра Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба заминагузории асоси меъёрии ҳуқуқӣ барои мубориза бар 
зидди терроризм оғоз кард.     

Нахустин Қонуни муҳим "Дар бораи мубориза бо терроризм"  аз 
тарафи  Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 ноябри соли 1999 тасдиқ 
гардид.  Дар моддаи 1-уми  ҳадафҳои зерини Қонун зикр шудааст: 

"– татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи мубориза бар зидди терроризм; 
– татбиқи уҳдадориҳои  байналмилалии  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

соҳаи мубориза бар зидди терроризм; 
–танзими ҳуқуқии муносибатҳои вобаста ба мубориза бар зидди 

терроризм; 
–ташаккули вазъи нотаҳаммулии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нисбат ба терроризм; 
–ошкор, пешгирӣ ва қатъ намудани фаъолияти террористӣ, муайян 

кардани сабаб ва шароити  пайдоиши терроризм".1 
  Мутобиқи моддаи 6-ум: "Роҳбарии умумии мубориза бо терроризм 

ба уҳдаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор гардид. Субъектҳои 
дигари амаликунандаи мубориза бо терроризм Кумитаи давлатии 
амнияти миллӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Вазорати мудофиа, Агентӣ оид 
ба назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Горди миллӣ, 
Кумита оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди 
Ҳукумат мебошанд (моддаи 7)".2 

 Тибқи моддаи 8-ум "Субъектҳои асосӣ дар соҳаи мубориза бо 
терроризм  Кумитаи давлатии амнияти миллӣ мебошад, ки ба ваколати 
он ошкор намудан, пешгирӣ кардан ва қатъи ҷинояти дорои ҷанбаи 
террористӣ дохил мешавад".3  

Дар Қонуни номбурда ҳамчунин таъкид шудааст, ки "Кумита 
амалиёти зиддитеррористиро бо мусоидати вазорати мудофиа, вазорати 
адлия, мақомоти прокуратура ва суд дар доираи салоҳияти худ анҷом 
медиҳад".4 

Мафҳуми фаъолияти террористӣ ва зиддитеррористӣ дар қисми 3-уми 
Қонуни мазкур муфассал тавсиф шудааст. Дар робита ба усулҳои 
фаъолият дар Қонун аз ҷумла таъкид шудааст: "Усулҳои фаъолияти 
зиддитеррористӣ қонунмандӣ, эҳтиром нисбат ба ҳуқуқу озодиҳои инсон, 
ногузир будани ҷазо барои фаъолияти террористӣ, пайванди усулҳои 

                     
1. «О борьбе с терроризмом»: Закон Республики Таджикистан. Принят 16 ноября 1999г.// Ахбори  Маљлиси 
Олии Љумњурии  Тољикистон (Ведомости ВС РТ). 1999. №11.С.5. 
2. Ҳамон ҷо.  
3. Ҳамон ҷо. 
4. «О борьбе с терроризмом»: Закон Республики Таджикистан. С.6.  
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ошкоро ва ғайриошкорои мубориза бо терроризм, авлавияти муҳофизат 
мебошад".1 

Дар Қонун ҳамчунин, таъкид шудааст, ки мақомоти амнияти миллӣ 
метавонанд барои қатъи амалиёти террористӣ воҳидҳои Горди миллӣ, 
инчунин,  Қувваҳои Мусаллаҳро ҷалб намоянд. Аммо ба таври умум, дар 
ин соҳа Кумитаи давлатии амнияти миллӣ масъул мебошад.   

Умуман, Қонуни  номбурда асоси хуби ҳуқуқиро ҷиҳати муборизаи 
муассир бо терроризм ва махсусан, терроризми байналмилалӣ дар 
даврони пасоҷангии таърихи  Тоҷикистон таъмин кард.  

Дар ин миён, соли 2012 бо дарназардошти тавсеа ва таҳкими 
мубориза бар зидди терроризм дар чорчӯбаи СҲШ, қабули санадҳои 
нави меъёрии ҳуқуқӣ дар доираи Сохтори минтақавии зиддитеррористии 
СҲШ, ҳамчунин, бо дарназардошти уҳдадориҳои байналамилалии 
Тоҷикистон, зарурати мубрами ворид кардани илова ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бо терроризм" ба вуҷуд 
омад. Бинобар ин, 1 августи соли 2012 бо Қарори Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Палатаи поёнии Парлумон) "Дар 
бораи ворид кардани илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи 
мубориза бо терроризм" ба вуҷуд омад.      

Мутобиқи Қонуни мазкур2, дар моддаи 17 (1) дар робита бо рӯйихати 
ашхоси алоқаманд бо терроризм, иловаҳои зерин ворид шуд: 

–"Рӯйхати ашхоси алоқаманд бо терроризмро Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия менамояд; 

–Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин, 
ба рӯйихат ашхоси алоқаманд бо терроризм, ашхоси воқеӣ ва 
ташкилотҳои эътирофшуда чун террорист ё ташкилотҳои террористӣ 
мутобиқи Қатъномаи Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид ё 
санадҳои ҳуқуқии эътирофшуда аз ҷониби Тоҷикистон, дохил мекунад".3 

Дар моддаи 17 (2)  иловаҳои зерин ворид шуданд: 
– "Маблағ ё дигар амволи ашхоси воқеӣ ва созмонҳои дохилшуда дар 

рӯйхати ашхоси алоқаманд бо терроризм аз тарафи Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи тартиботи 
муқарраршуда дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масдуд мешавад;  

–Масдуд кардани маблағ ё дороии дигари ашхоси воқеӣ ё 
ташкилотҳои дохилшуда дар рӯйхати ашхоси алоқаманд бо терроризм, 
аз тарафи Кумитаи амнияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи 
тартиботи муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ 

                     
1. Ҳамон ҷо. С.8. 
2.  Закон Республики  Таджикистан "О внесении дополнений в Закон Республики  Таджикистан "О борьбе с 
терроризмом": Принят ВС РТ 1 августа 2012г.// Ахбори  Маљлиси Олии Љумњурии  Тољикистон (Ведомости 
ВС РТ) 2012г. №7.С.131. 
3. Ҳамон ҷо. 
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мешавад".1 Ҳамчунин, бояд ёдовар шуд, ки Парлумони  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 16 феврали соли 2011 Конвенияи СҲШ бар зидди 
терроризмро ба тасвиб расонид.  Бад-ин тартиб, иловаҳои нав ба Қонун 
дар роҳи шустушӯйи пул аз тарафи созмонҳои террористии 
байналмилалӣ  садди боэътимод гардид. 

Қонуни дигари муҳими Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза бар зидди 
"се шарр" Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бар зидди 
экстремизм" мебошад, ки Маҷлиси Олии Маҷлиси Миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (Палатаи болоии Парлумон) 21 ноябри соли 2003 қабул 
кард.2 

Дар моддаи 3-уми  Қонуни мазкур экстремизм ба таври васеъ таъриф 
шудааст.  Тибқи ин Қонун, "экстремизм–аз тарафи ашхоси ҳуқуқӣ ва 
воқеӣ зоҳир шудани амали ифротии даъваткунанда ба бесуботсозӣ, 
тағйири режими конститутсионӣ дар кишвар, тасарруфи ҳокимият ва аз 
худ кардани ваколати он, барангехтани нифоқи нажодӣ, миллӣ, иҷтимоӣ 
ва динӣ мебошад".3 

Мутобиқи моддаи 6-ум, "мубориза бо экстремизм яке аз вазифаҳои 
афзалиятноки давлат мебошад. Мақомоти давлатӣ уҳдадоранд, ки бар 
зидди экстремизм чора андешанд".4 Қонун ҳамчунин "масъулияти 
воситаҳо ахбори умумро барои паҳн кардани маводи ифротгароӣ ва 
амалисозии фаъолияти экстремистӣ" муайян кардааст (моддаи 14)".5 

  Моддаи 16 ба тадбирҳои мубориза бар зидди паҳнкунии маводи 
экстремистӣ бахшида шуда, моддаи 17-ум масъулияти хизматчиёни 
давлатиро барои фаъолияти ифротӣ муайян кардааст. Дар моддаи 18 
масъулияти ашхоси воқеӣ барои фаъолияти экстремистӣ зикр шудаст.  

Бад-ин тартиб, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза 
бар зидди экстремизм” заминаи мусоиди ҳуқуқиро барои қатъи 
фаъолияти экстремистӣ, ташкилотҳои экстремистӣ дар қаламрави 
Ҷумҳурии Тоқикистон дар симои ҳизбҳо ва ҳаракатҳои гуногун, ки 
фаъолияти онҳо дар бисёр кишварҳои ҷаҳон манъ шудааст, фароҳам 
овард.  

Қонуни дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи муқовимат ба 
қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба 
дастоварда ва маблағгузории терроризм"  мебошад, ки 25 марти соли 
2011 қабул шуд.  

                     
1. Закон Республики  Таджикистан "О внесении дополнений в Закон Республики  Таджикистан "О борьбе с 
терроризмом": Принят ВС РТ 1 августа 2012г.// Ахбори  Маљлиси Олии Љумњурии  Тољикистон (Ведомости 
ВС РТ) 2012г. №7.С.131. 
2 . "О  борьбе   с экстремизмом": Закон Республики  Таджикистан. Принят ВС РТ 21 ноября 2003г.// Ахбори  
Маљлиси Олии Љумњурии  Тољикистон (Ведомости ВС РТ) 2003г. №11.С.2. 
3 . "О  борьбе   с экстремизмом": Закон Республики  Таджикистан. №12.С.111. 
4. "О  борьбе   с экстремизмом": Закон Республики  Таджикистан. №12.С.111. 
5 . Ҳамон ҷо. С.115. 
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Ба ақидаи мо, Қонуни мазкур бамавқеъ қабул шуд, чунки дар он 
механизмҳо, тадбирҳо ва тартиботи назорат бар амалисозии муомилоти 
пулӣ ва дигар дороиҳо муайян карда шуд. Ин тадбирҳо хеле саривақтӣ 
буданд, чунки террористон ва созмонҳои террористӣ маблағи 
дарёфтшуда бо роҳи ҷинояткориро фаъолона истифода мебурданд.   

Мутобиқи моддаи 6-уми Қонун,  "ташкилотҳое, ки чунин муомилотро 
анҷом медиҳанд, ҳамчунин, феҳристи муомилот бояд ҳатман таҳти 
назорат қарор гирад".1  Дар Қонуни номбурда  ҳамчунин,  ҳуқуқ ва 
вазифҳои мақомоти ваколатдор зикр гардидааст.  "Мақоми ваколатдор 
ҳуқуқ дорад, ки аз мақомоти давлатӣ иттилоотро талаб ва дарёфт 
намояд".2 Қонуни мазкур инчунин, масоили вобаста ба "таҳкими 
ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи муқобила бо маблағгузории 
терроризм"-ро танзим намуд".3 

 
1.2. Муборизаи Ҷумҳурии Тоҷикистон  бар зидди терроризм ва 

эктремизм.  
Тавре ки зикр гардид, баъд аз имзои "Созишномаи умумии истиқрори 

сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон" 27 июни соли 1997 дар шаҳри 
Москва як қисм ҷангиён–пайравони самти ифротии ислом аз Иттиҳоди 
мухолифини тоҷик ҷудо шуданд ва нахостанд ба зиндагии осоишта 
баргарданд ва ба фаъолияти террористӣ идома доданд. Бинобар ин, 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот якҷо бо воҳидҳои ҷангии собиқи 
мухолифин, ки ба сохторҳои  қудратии ҳукуматӣ пайвастанд, амалиётро 
барои саркӯб кардани чунин гурӯҳҳо оғоз карданд. Масалан, 2 декабри 
соли 1997 гурӯҳи террористии Ризвон Садиров (беш аз 200 нафар) нобуд 
карда шуд. Ҷинояткорони боқимонда ба роҳбарии  Саидмухтор Ёров ва 
Равшан ба теъдод 50 нафар дар моҳҳои феврал ва марти соли 1998 саркӯб 
шуданд. Ин гурӯҳи террористӣ дар қаламрави шаҳри Душанбе, ноҳияҳои 
Ленин (ҳоло ноҳияи Рӯдакӣ) ва  Ваҳдат амал мекард.4 

Дар санаи 20 июли соли 1998 гурӯҳи террористии Абдулло Раҳимов 
(Мулло Абдулло), ки дар ноҳияи Нуробод, ки 200 нафар силоҳбадаст 
дошт, намояндагони ҳайати СММ  дар Тоҷикистон Ричарда Шевчик, 
Адолф  Шерпегге,  Акина Ютак  ва Ҷӯрахон Маҳрамовро ба қатл 
расонид. Моҳи сентябри соли 2000 ин гурӯҳ аз тарафи неруҳои ҳукуматӣ 
асосан саркӯб шуд. Ба саркардаи он  Абдулло Раҳимов муяссар гардид, 

                     
1. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  
финансированию терроризма": Закон  Республики  Таджикистан. Принят ВС РТ   25 марта 2011 г.// Ахбори  
Маджлиси Оли  Республики Таджикистан ( Ведомости ВС РТ). 2011 г.  № 3. С.  184. 
2. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  
финансированию терроризма": Закон  Республики  Таджикистан. Принят ВС РТ   25 марта 2011 г.// Ахбори  
Маджлиси Оли  Республики Таджикистан ( Ведомости ВС РТ). 2011 г.  № 3. С.  184. 
3. Ҳамон ҷо. 
4. http://olegpanfilov.com/?p=5875; см. также:http://newsbabr.com/?IDE=12401 

http://olegpanfilov.com/?p=5875
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ки ҳамроҳи чанд ҳамсангари худ ба Афғонистон гурезад ва ба Ҳаракати 
Исломии Ӯзбекистон пайвандад.1 

Гурӯҳи террористии Абдуғаффор Худойдодов безарар гардонида 
шуд. Моҳи октябри соли 1999 сардори ин гурӯҳ ба ҷазои олӣ – қатл 
маҳкум шуд ва ҳукм иҷро гардид.  

Моҳи марти соли 2000 гурӯҳи террористии қумандони собиқи 
мухолифин ва корманди собиқи ВКД Рустамалӣ Каримов безарар 
гардонида шуд. Гурӯҳи номбурда дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Ленин 
(ҳоло Рӯдакӣ) амал мекард. Аъзои ин гурӯҳи  террористӣ Сафаров ва 
Муродов боздошт шуда, ҳукми ҷазои олӣ гирифтанд. Дар соли 2001 
террорист Рустамалӣ  Каримов дар қаламрави Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
нобуд шуд. 

Хадамоти махсуси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи октябри соли 2002 
гурӯҳи террористии С. Тошев, Э.Пӯлодов ва дигарон–ҳамагӣ  19 
нафарро, ки тайи солҳои 1994–2001 даст ба ҷинояти махсусан хатарнок 
мезаданд, безарар гардонид. Коллегияи суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Пӯлодов ва Тошевро ба ҷазои олӣ ва боқимондаҳоро ба муҳлати гуногун  
аз озодӣ маҳрум кард.   

Дар натиҷаи амалиёти махсуси муваффақонаи ВКД ҶТ дар моҳи 
ноябри соли 2001 узви гурӯҳи террористии Раҳмон Сангинов (бо лақаби 
Гитлер), (46 нафар, аз ҷумла М. Муаккалов ва С. Тағоев), ки дар деҳаи 
Теппаи Самарқандии ноҳияи Ленин (ҳоло ноҳияи Рӯдакӣ) амал мекард, 
нобуд карда шуд.2 

Дар соли 2002 аъзои гурӯҳи террористии Намоз Қурбоналиев, 
сардори собиқи маркази даъвати ҷавонон ба хизмати артиш (ҳамроҳи 20 
нафар), ки дар солҳои 1994–2001 чандин ҷинояти вазнин, аз ҷумла амали 
террористиро анҷом дода буданд, боздошт ва маҳкум гардиданд.3 

Моҳи  октябри соли 2002 гурӯҳи террористии Абдуҷалил Ҳамидов, ки 
қумандон Исмат Ҳабибуллоев  ва бародараш Сайфулло Азимов дар он 
шомил буданд, ҷамъан 11 нафар,  безарар гардонида шуд. Ҳамаи онҳо ба 
муҳлати гуногун аз озодӣ маҳрум гардиданд.  

Моҳи сентябри соли 2004 гурӯҳи террористии Ёрибек Азимов бо 
лақаби Шайх, ки қароргоҳаш дар ноҳияи Тоҷикиобод буд,  безарар 
гардонида шуд. Тамоми аъзои гурӯҳ боздошт шуда, ба миқдори зиёд 
силоҳ ва муҳиммот мусодира гардид.  

   Рӯзи 16 июли соли 2009 дар мавзеи  Ҳавзи кабуди ноҳияи Тавилдара 
гурӯҳи террористии байналмилалӣ ба посгоҳи ВКД–и Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  ҳамла кард. Дар натиҷаи бархӯрди мусаллаҳона панҷ 

                     
1. http://terroristica.info/node/949; см. также: http://fa.osaarchivum.org/ft?col=208&i=180   
2.http://www.gazeta.ru/2001/06/22/last23413.shtml; см.также: –
 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1048627020 
3.http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1019249640 

http://terroristica.info/node/949
http://www.gazeta.ru/2001/06/22/last23413.shtml
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1048627020
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1019249640
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силоҳбадасти зерини аҳли Федератсияи Русия саркӯб шуданд: Магомедов 
Шамил Саидович–сокини шаҳри Новочеркасски вилояти Ростов;  
Аббасов  Ахмед  Магомедович–аҳли Ҷумҳурии Доғистон;  Бабин  
Алексей  Владимирович–сокини шаҳри Нижневартовски вилояти Тюмен; 
Хан  Роман  Анатолевич – сокини ноҳияи Фрунзеи шаҳри  Санкт–
Петербург; Сабдюшев  Ренат  Рамилевич – сокини шаҳри Старий Осколи 
Федератсяи Русия  ошкор шуд, ки онҳо аъзои як гурӯҳи террористӣ буда, 
бо силоҳи оташфишон, аз ҷумла бо автомати Калашников мусаллаҳ 
буданд.1 

Дар таърихи 29 июли соли 2009 дар ноҳияи Тавилдара саркардаи 
гурӯҳи террористӣ Неъмат Азизов ва чанд тан аз аъзои гурӯҳи 
ҷинояткори вай аз тарафи мақомоти  ҳифзи ҳуқуқу тартибот нобуд карда 
шуданд. Силоҳбадасти боздоштшуда дар ноҳияи Рашт Магомед  
Сасиюллаев шаҳодат дод, ки онҳоро ҳанӯз аввали сол ҷиҳати ширкат дар 
ҷиҳод ба Тоҷикистон даъват карда буданд. Дар деҳаи Пастироғи ноҳияи 
Тавилдара Мулло Абдулло Раҳимов ба назди онҳо омада, барои ҷиҳод 
фатво додааст.2  

Дар ин миён, моҳи ноябри соли 2010, неруҳои зиддитеррористии 
Тоҷикистон аз пайи саркардаи гурӯҳи террористӣ Мулло Абдулло 
Раҳимов афтода, ба нобуд кардани гурӯҳи вай оғоз карданд.   

Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Саймумин Ятимов моҳи декабри соли 2010 зимни конфронси матбуотӣ 
эълон дошт, ки "гурӯҳи мусаллаҳи террористии Абдулло Раҳимов, ки 
бештар чун Мулло Абдулло маълум буд, амалан саркӯб гардид. Неруҳое, 
ки ба раҳбарии Мулло Абдулло талош мекарданд вазъро дар шарқи 
кишвар бесубот созанд, амалан нобуд шуданд. Як қисми онҳо саркӯб 
гардиданд ва қисми дигар ба мақомоти ҳукуматӣ таслим шуданд. 
Ҷустуҷӯйи ҷангиёни боқимонда ба теъдоди 5–6 нафар, ки ба дараҳои 
душворгузари кӯҳистонӣ паноҳ бурдаанд, идома дорад".3 Вай дар айни 
замон, таъкид кард, ки "кӯшиши таъсир расонидани баъзе мутаассибони 
динӣ ба вазъият, ки худ таҳти таъсири идеологҳои тахрибгар қарор 
доштанд, бартараф карда шуд".4 

Аввали соли 2011 сохторҳои қудратии Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар 
бораи нобуд кардани гурӯҳи террористии Аловуддин Давлатов (Алии 
Бедакӣ) хабар доданд ва номҳои ҷангиёни кушташударо маълум карданд, 
ки ҳамаашон  шаҳрванди Тоҷикистон будаанд.  

                     
1. Хамрабаева Н.МВД и ГКНБ назвали имена убитых иностранных боевиков у Голубого озера.// Азия–плюс. 
2009.http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1248203760 
2. Хамрабаева Н., Тутубалина О. Убит Неъмат  Азизов // Азия–плюс. 2009.  №30 (497).  29 июля.  
3. http://kgcentr.info/?pid=4&cid=9&nid=2158 
4 . http://kgcentr.info/?pid=4&cid=9&nid=2158 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1248203760
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Дар ҷумлаи кушташудагон худи саркардаи гурӯҳ – аҳли ноҳияи Рашт 
Аловуддин Давлатов (Алии Бедакӣ), ҳамчунин, дигар сокинони ноҳияи 
Рашт – Муртазобек Лоиқов, Шараф Нозимов, сокини Ҳисор – Маҳмуд 
Шукуров, сокини Турсунзада – Фазлиддин Эшов, аҳли Исфара – Бахтиёр 
Қиронов  ва Нурмаҳмад Абдулҳақов буданд. Аз маҳали бархӯрд 10 
автомат, ду пулемет, як гранатомет, як милтиқи такандоз ва ба миқдори 
зиёд муҳиммот пайдо шуд.1   

Ин чиз муҳим буд, ки ба неруҳои зиддитеррористии Тоҷикистон 
муяссар шуд, ки худ гурӯҳи террористии хатарноки Алии Бедакиро, ки ба 
колоннаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамла карда, дар 
натиҷа 23 сарбоз ба ҳалокат расиданд, саркӯб намоянд. Бо вуҷуди ин, 
мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ дар нобуд кардани 
террористон ба Тоҷикистон кумаки маънавӣ ва моддӣ расониданд.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ муборизаи фаъолона бар зидди 
экстремизми динӣ ва экстремистҳоро идома дод. Масалан, моҳи январи 
соли 2007 Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 ташкилот ва 
ҳизбҳои ғайриқонуниро террористӣ ва экстремистӣ эълон намуд, ки ба 
амнияти Тоҷикистон таҳдид мекунанд. Аз ҷумла:   

– Ҳаракати исломии Ӯзбекистон; 
– Ҳаракати  Таблиғот; 
– Ҷамъияти  Таблиғ;  
– Ал-Қоида;  
– Ҳизби  Тоҷикистони озод;  
– Ҳизби Таҳрир ("Ҳизб-ут-Таҳрир ал-Исломӣ").2 
Муҳим аст таъкид намуд, ки аз соли 1999 оғоз карда, мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқу тартиботи вилояти Суғд беш аз ҳазор узви "Ҳизб-ут-Таҳрир"-ро 
ошкор кардаанд, ки аз онҳо 500 номгӯй адабиёти таблиғотӣ мусодира 
шудааст. Тафтишот муқаррар намуд, ки   асосан ҷавонони 17–25 сола, ки 
таҷрибаи кофии ҳаётӣ надоранд, аз тамоми ҳадафҳои экстремистӣ ва 
хатарноки "Ҳизб-ут-Таҳрир" огоҳӣ надоранд ва идеологҳои ҳизб низ 
ҳангоми омӯзиш ҷанбаҳои хатарноки ҳадафҳои худро аз шогирдонаш 
пинҳон медоранд, аъзои ин ҳизб мешаванд. Мисоли равшан изҳороти яке 
аз пешвоёни ин ҳизб Юсупов мебошад, ки зимни муҳокима эълон дошт, 
ки ҳадафи "Ҳизб-ут-Таҳрир", яъне бунёди хилофат бо ҳар қимате, ки 
бошад,  амалӣ хоҳад шуд. Шиори онҳо: "...ё хилофат ё марг..."  мебошад.3 

Умуман, танҳо тайи солҳои 2000–2003 дар ҷараёни тадбирҳои  
оперативию ҷустуҷӯйии мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ҳудуди 500 роҳбар ва аъзои фаъоли "Ҳизб-ут-Таҳрир" 
боздошт шуданд. Нисбат ба 189 нафар 126 парвандаи ҷиноятӣ боз шуд, 
                     
1.http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1294245360 
2. Хамрабаева Н.Верховный суд Таджикистана признал экстремистскими еще 10 организаций.//  Азия–Плюс. 
2007.  №3 (365).  18 янв. 
3.  http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1019766180 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1294245360
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1019766180
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77 узви ҳизб дар мақомоти дахлдор ба қайд гирифта шуданд, ба 37 нафар 
огоҳии расмӣ эълон шуда, дар ин бора ба мақомоти прокуратура 
маълумот дода шуд. 

Созмони дигари хеле ифротӣ ва хатарнок "Ҳаракати исломии 
Ӯзбекистон” (ҲИӮ) мебошад.  Дар моҳҳои август ва сентябри соли 1999 
ва соли 2000 дастаҳои ҲИӮ аз Афғонистон ба Ӯзбекистон нуфуз карданд. 
Он замон ба ин ҳаракат Ҷумъаи Намангонӣ роҳбарӣ мекард, ки аз соли 
2001 дар Афғонистон амалан ёвари Усома бин Лодан–пешвои "Ал- 
Қоида" ва террористи №1 дар ҷаҳон гардид.  

Дар ҷараёни амалиёти террористӣ дар Афғонистон дар моҳи ноябри 
соли 2001, воситаҳои ахбори омма хабар доданд, ки гӯё роҳбари қаноти 
ҳарбии ҲИӮ Ҷумъаи Намангонӣ (Ҳоҷиев) дар Кундуз кушта шудааст. 
Аммо аввали соли 2003 рӯзномаи амрикоии "Крисчэн Сайнс Монитор" 
бо истинод ба манбаъҳои босалоҳият хабар дод, ки зоҳиран Ҷумъаи 
Намангонӣ зинда аст ва барои рахна ба водии Фарғонаи Ӯзбекистон 
дастаҳои навро ҷамъ мекунад. Вале дар соли 2005 васоити ахбори омма 
маълумоти боэътимодро дарёфт карданд, ки воқеан, Ҷумъа Намангонӣ 
дар Афғонистон кушта шудааст.1 

Сарфи назар аз амалиёти зиддитеррористии ИМА ва муттаҳидонаш 
дар Афғонистон, ҳастаи асосии Ҳаракати исломии Ӯзбекистон боқӣ 
монд. Ин ҳаракат дар Афғонистон ба Ҳаракати исломии Туркистон 
(ҲИТ) табдили ном кард ва алҳол тарафдорони он асосан дар урдугоҳҳои 
кӯҳии ҷануби Вазиристон ва Балуҷистон (Покистон) қарор дошта, 
омодагии террористӣ мебинанд. Коршиносони амрикоӣ ақида доранд, ки 
дар сафи ҲИТ дар ҳудуди 600 террорист амал мекунанд.    

Тибқи иттилои мақомоти босалоҳияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, чанд 
аъзои ҲИӮ ва ҲИТ, ки бо ҳуҷҷатҳои ҷаълӣ аз кишварҳои Шарқи Наздик 
ва Миёна омадааанд, боздошт шудаанд. Дар ҷараёни таҳқиқ маълум шуд, 
ки қароргоҳи ҲИӮ асосан дар Вазиристон (Покистон)  воқеъ аст ва дар 
сафи он ҷудоӣ ба амал омадааст. Аввали моҳи июни соли 2009 дар иёлати 
Вазиристони Ҷанубӣ дар ҷараёни бомбаборони ИМА пешвои Ҳаракати 
Исломии Ӯзбекистон Тоҳир Юлдош ҷароҳат бардошта, мурдааст. Бо 
вуҷуди ин, террористони ин ҳаракат ба мақсади анҷоми амалиёти 
террористӣ ба кишварҳои Осиёи Марказӣ нуфуз мекунанд. Мақомоти 
босалоҳият дар соли 2009 шаш  узви ин ҳаракатро боздошт карда, онҳоро 
ба муҳлати гуногун аз озодӣ маҳрум гардониданд.  

 Боз як ҳаракати экстремистӣ таҳти унвони "Салафия" бунёдгарои 
исломӣ мебошад. Ин ҳаракат тайи панҷ соли охири фаъолияти худ 
шумораи тарафдоронашро дар Тоҷикистонро аллакай то 8 ҳазор нафар 
расонидааст. Онҳо гӯё барои "покӣ"-и  дини ислом мубориза мебаранд ва 
адабиёти ифротиро паҳн мекунанд. Моҳи январи соли 2009 фаъолияти он 
                     
1http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1022357220; см.также:http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1024980780 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1022357220
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1024980780
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дар Тоҷикистон манъ шуд. Дар моҳҳои апрел–июни соли 2009 мақомоти 
босалоҳияти Тоҷикистон ҷамъомади ғайриқонунии салафиҳоро дар 
вилояти Хатлон, ноҳияи Файзобод ва шаҳри Душанбе ба қайд 
гирифтанд. Дар натиҷа, дар шаҳри Душанбе барои паҳн кардани 
адабиёти экстремистӣ ва даъватҳои ифротӣ 40 нафар боздошт шуданд.     

Мақомоти босалоҳияти Тоҷикистон якҷо бо дигар ҳамкорони худ аз 
давлатҳои аъзои СҲШ барои қатъи фаъолияти ташкилотҳои экстремистӣ 
дар қаламрави давлатҳои узви ин созмон кори фаъолонаи оперативиро 
роҳандозӣ кардаанд.  

 Бад–ин тартиб, пас аз қабули қонунҳо "Дар бораи мубориза бар 
зидди терроризм", "Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 
(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастоварда ва 
маблағгузории терроризм", "Дар бораи ворид кардани илова ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бо терроризм", ҳамчунин,  
дигар қонунҳо ва санадҳои зерқонунӣ,  тамоми талошҳои терроризми 
байналмилалӣ оид ба таҳкими мавқеияти тарафдорони худ дар 
кишварҳои Осиёи Марказӣ, махсусан дар Тоҷикистон, ба шикаст дучор 
шуд. Ба ин чанд омили муҳими зерин мусоидат кард:    

    –аввалан, ҷомеаи байналмилалӣ мавқеъи қатъӣ ва 
оштинопазиронаи Ҳукумати Тоҷикистонро дар мубориза бар зидди 
террористон ва ифротгароён дастгирӣ кард; 

– сониян, дар доираи "Панҷгонаи Шанхай" аллакай дар соли 1998 ин 
фаҳмиш дарк шуд, ки хатари асосӣ барои минтақа терроризми 
байналмилалӣ ва экстремизми динӣ мебошад ва барои муборизаи 
муассир бар зидди он бояд созмони байналмилалии минтақавӣ ташкил 
шавад, ки ҳадафи асосии он таҳкими амнияти минтақавӣ бо роҳи 
муборизаи беамон ба муқобили терроризм ва экстремизм мебошад;   

    – сеюм, ташкили Сохтори зиддитеррористӣ дар доираи СҲШ чун 
ҳалқаи муҳими ҳамоҳангкунанда барои мақомоти босалоҳияти давлатҳои 
аъзои СҲШ омили қавии боздоранда ва саркӯб кардани терроризми 
байналмилалӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва аз ҷумла дар Тоҷикистон 
гардид; 

–чаҳорум, Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми Конвенсияҳои 
зиддитеррористии қабулшуда дар доираи СММ ва СҲШ-ро бамавқеъ ба 
тасвиб расонид. Ҳамчунин, бояд таъкид кард, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 
чун давлати фаъоли узви чунин созмонҳои муҳими минтақавӣ, монанди 
ИДМ, СААД ва СҲШ, дар ҷабҳаи муқаддами мубориза бар зидди 
терроризми байналмилалӣ ва экстремизм қарор дошта, амалан хатти 
мудофиа барои тамоми давлатҳои аъзои созмонҳои зикршуда  мебошад.   

Маълум аст, ки терроризми байналмилалӣ ба қаламрави давлатҳои 
аъзои СҲШ асосан аз Афғонистон нуфуз мекунад, ки бо ин кишвар 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ба  дарозии  тақрибан 1400 километр марзи умумӣ 
дорад.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фасли  II.  Муборизаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бар зидди терроризм ва 
экстремизм дар доираи Созмони Ҳамкории Шанхай 

 
2.1.  Санадҳои меъёрии ҳуқуқии СҲШ дар мубориза бар зидди 

терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ. 
Аз соли 1998 сар карда, кишварҳои узви "Панҷгонаи Шанхай" дар 

санадҳои сиёсии худ, махсусан, дар "Эъломияи муштарак"–и 
ширкаткунандагони Мулоқоти Алмаато аз 3 июли соли 1998 барои 
муборизаи муштарак бар зидди таҳдиду хатарҳои нав, мисли терроризм, 
ифротгароӣ ва ҷудоиталабӣ саъю талош  мекарданд. Масалан, дар банди 
5-уми Эъломияи муштарак нахустин бор таъкид шуд, ки "Тарафҳо дар ин 
маврид ваҳдати назар доранд, ки ҳар гуна зуҳури ҷудоиталабии миллӣ, 
таҳаммулнопазирии этникӣ ва ифротгароии динӣ ғайри қобили қабул 
аст. Онҳо барои мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ, 
ҷинояткории созмонёфта, қочоқи аслиҳа, гардиши ғайриқонунии маводи 
нашъадор ва маводи психотропӣ ва дигар шаклҳои фаъолияти 
ҷинояткоронаи байналмилалӣ, роҳ надодан ба истифодаи қаламрави 
давлатҳои худ барои роҳандозии фаъолияти осебрасон ба Истиқлолияти 
давлатӣ, амният ва тартиботи ҷамъиятии яке аз ин панҷ давлат тадбирҳо 
хоҳанд андешид".1 

Истилоҳи "се шарр" бори нахуст аз забони Раиси собиқи ҶХХ Тзян 
Тземин дар суханронии вай дар Мулоқоти Алмаато садо дод. Ва аз ҷумла 
таъкид намуд, ки: “Ба хотири ҳифз ва рушди ҳамкории дӯстона байни 

                     
1. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух» (Избранные документы о ШОС). С. 52.  
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панҷ кишвар, мо бояд мисли пеш бар зидди шарри умумии 
таҳдидкунанда ба суботу амнияти тамоми кишварҳои минтақа, монанди 
ҷудоиталабии миллӣ, ифротгароии динӣ, терроризм, қочоқи аслиҳа, 
маводи мухаддир ва ғайра қотеона мубориза барем. Дар ин иртибот, ба 
идораҳои масъули сиёсати хориҷӣ, амнияти ҷамъиятӣ, амнияти давлатӣ 
ва гумруки панҷ кишвар зарур аст, ки машварат ва ҳамкорӣ байни худро 
тақвият бахшанд”.1 

Ташвиши давлатҳои "Панҷгонаи Шанхай" оид ба масоили 
суръатбахшӣ ба муборизаи муштарак бар зидди "се шарр" бо нигаронии 
махсус дар Эъломияи Бишкек аз 25 августи соли 1999 зикр гардид.  Дар 
Эъломияи мазкур аз ҷумла зикр шудааст: "Тарафҳо аҳамияти 
муқобилияти  муассир бо терроризми байналмилалӣ, қочоқи маводи 
мухаддир ва маводи психотропӣ, аслиҳа, муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва 
дигар намудҳои фаъолияти ҷинояткоронаи фаромиллӣ, зуҳуроти 
ҷудоиталабии миллӣ ва ифротгароии диниро таъкид намуда, ба ин 
мақсад тадбирҳои заруриро барои густариши ҳамкорӣ дар доираи 
идораҳои босалоҳияти панҷ давлат, аз ҷумла,  баргузор намудани 
мулоқотҳои машваратӣ ва мувофиқа кардани  иқдомоти муштараки 
дахлдор тайи солҳои 1999 – 2000, амалӣ хоҳанд кард”.2 

 Умуман, Мулоқоти Бишкек таҳаррукбахши таъсиси Гурӯҳи 
муштарак ба номи “Гурӯҳи Бишкек” гардид, ки дар моҳи декабри соли 
1999 ба мақсади ҳамоҳанг сохтани фаъолияти мақомоти босалоҳияти 
"Панҷгона" дар мубориза бар зидди "се шарр" таъсис ёфт. Ба ин гурӯҳ 
ҳамчунин супориш дода шуд, ки Барномаи бисёрҷонибаи мубориза бар 
зидди таҳдиду хатарҳои навро омода намояд. 

Зарурати суръатбахшӣ ба омода кардани санадҳои асосии меъёрии  
ҳуқуқӣ ҷиҳати  мубориза бар зидди терроризм, ифротгароӣ ва 
ҷудоиталабӣ бори дигар дар Эъломияи Душанбе, ки 5 июли соли 2000 
дар мулоқоти сарон дар шаҳри Душанбе қабул гардид, садо дод. Дар 
банди панҷуми Эъломия, сарони давлатҳои "Панҷгонаи Шанхай" бори 
дигар қотеъияти худро барои "муборизаи муштарак бо терроризми 
байналмилалӣ, ифротгароии динӣ ва ҷудоиталабии миллӣ, ки ба амният, 
субот ва рушди минтақавӣ таҳдид мекунанд, ҳамчунин мубориза бо 
чунин фаъолияти ҷинояткорӣ, монанди қочоқи аслиҳа, маводи мухаддир 
ва муҳоҷирати ғайриқонунӣ  мавриди таъкид қарор доданд".3  

Дар санад ҳамчунин гуфта шудааст, ки "давлатҳои Панҷгона дар 
рӯзҳои наздик Барномаи дахлдори бисёрҷонибаро таҳия намуда, 
шартномаҳо ва созишномаҳои зарурии бисёрҷониба дар бораи 
ҳамкориро ақд мекунанд, мунтазам мулоқоти роҳбарони мақомоти ҳифзи 
                     
1. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух» (Избранные документы о ШОС ). С.244–
245.  
2.  Ҳамон ҷо. С.62–63. 
3.  Ҳамон ҷо.  
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ҳуқуқу тартибот, сарҳадӣ, гумрукӣ ва хадамоти махсуси панҷ кишварро 
баргузор намуда, бо назардошти инкишофи ҳодисаҳо дар чорчӯбаи 
"Панҷгона", машқҳои мубориза бар зидди фаъолияти террористӣ ва 
зӯргӯйиро анҷом медиҳанд".     

Муҳим ва бамавқеъ будани мубориза бар зидди "се шарр" ҳамчунин 
дар иттилоияи вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои "Панҷгонаи 
Шанхай” аз 28 апрели соли 2001 дар шаҳри Москва ёдоварӣ шуд. 
Вазирон аз ҷумла, таъкид карданд: "Рушди ҳодисаҳо дурустӣ ва бамавқеъ 
будани сиёсати пешгирифтаи Панҷгонаи Шанхайро дар самти  
фаъолнокии ҳамаҷонибаи мубориза бо терроризм, ифротгароӣ ва 
ҷудоиталабӣ, ки ба амнияту суботи Осиёи Марказӣ таҳдид менамоянд, – 
ҳам ба асоси дуҷониба ва ҳам ба воситаи роҳандозии ҳамкории 
бисёрҷониба тасдиқ намуд".1 

Вазирон ба фаъолияти  роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартибот 
ва хадамоти махсуси панҷ кишвар ("Гурӯҳи Бишкек") тайи давраи баъд аз 
таъсиси он дар моҳи декабри соли 1999 баҳои баланд доданд. Онҳо бо 
қаноатмандӣ пешбурди муваффақонаи таҳияи шартномаи байналмилалӣ 
оид ба муборизаи муштарак бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароиро 
таъкид намуданд. Чунин санади муҳим Конвенсияи Шанхай дар бораи 
мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ гардид, ки сарони 
давлатҳои "Панҷгонаи Шанхай" якҷо бо Қатънома дар бораи таъсиси 
Созмони Ҳамкории Шанхай ба таърихи 15 июни соли 2001 дар шаҳри 
Шанхай қабул карданд.   

Қабули чунин санади муҳим дар остонаи таъсиси Созмони Ҳамкории 
Шанхай аз он шаҳодат медиҳад, ки проблемаи мубориза бар зидди "се 
шарр" дар соли 2001 барои  кишварҳои "Панҷгонаи Шанхай" 
муҳимтарин ва мубрамтарин вазифа гардидааст. Ба ақидаи мо, сабаби 
асосии нигаронии кишварҳои "Панҷгонаи Шанхай" аз он иборат буд, ки 
дар он давра террористон, ифротгароён ва ҷудоиталабон дар ин 
кишварҳо хеле фаъол шуданд. Масалан, дар Федератсияи Русия тамоюли 
ҷудоихоҳӣ дар Ҷумҳурии Чеченистон ва дар Ҷумҳурии Халқии Хитой дар 
Ноҳияи Худмухтори Синсзян–Уйғур тақвият ёфт. Ба кишварҳои Осиёи 
Марказӣ "се шарр" аз  Афғонистони ҳамсоя таҳдид мекард. Бинобар ин, 
ҳамаи онҳо ба мубориза бар зидди "се шарр" хеле алоқаманд буданд.   

Дар Федератсияи Русия бар асари амалҳои террористӣ аз соли 1996 то 
соли 2001 бештар аз 600 нафар ба ҳалокат расиданд. Дар Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон низ гурӯҳҳои ифротии динӣ амалҳои террористӣ анҷом 
доданд. Дар Ҷумҳурии Халқиии Хитой террористон ва ҷудоихоҳон дар 
Ноҳияи Худмухтори Синсзян–Уйғур чанд амали террористиро анҷом 
доданд, ки ба бесубот сохтани вазъи ҷамъиятиву сиёсӣ дар кишвар 
равона шуда буд.  Бад–ин тариб, кишварҳои "Панҷгонаи Шанхай" 
                     
1 .Ҳамон ҷо.  С.175. 
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тасмим гирифтанд, ки бо талоши муштарак ба муқобили терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ мубориза баранд.  

Дар муқаддимаи Конвенсияи Шанхай оид ба мубориза бо терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ, аз  ҷумла гуфта шудааст: "Терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ ба сулҳу амнияти ҷаҳонӣ,  густариши 
робитаҳои дӯстона байни давлатҳо, ҳамчунин ба амалисозии ҳуқуқ ва 
озодиҳои асосии инсон таҳдид мекунанд".1 Ҳамчунин, таъкид шудааст, ки 
"терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ,  сарфи назар аз ангезаи онҳо, 
набояд ба ҳеҷ ваҷҳ  сафед шавад ва ашхоси айбдор дар анҷоми чунин 
аъмол, бояд тибқи қонун ба ҷавобгарӣ кашида шаванд".2  Дар Конвенсия 
эътироф шудааст, ки "падидаҳои мазкур ба тамомияти арзӣ ва амнияти 
Тарафҳо, ҳамчунин ба суботи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии онҳо ба таври 
ҷиддӣ таҳдид менамоянд".3 

Конвенсияи Шанхай дор ба мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва 
ифротгароӣ аз 21 модда иборат аст, ки аз ҷумлаи онҳо моддаҳои 
1,2,3,6,7,8,9,11 ва 13 аҳамияти муҳими амалӣ доранд. Масалан, дар 
моддаи якуми истилоҳҳои “терроризм”, “ҷудоиталабӣ” ва “ифротгароӣ” 
муфассалан таъриф ва тафсир шудааст, дар моддаи 2 зикр шудааст, ки 
"Тарафҳо бо дарназардошти қонунгузории миллии худ, дар соҳаҳои 
огоҳсозӣ, ошкор ва қатъ намудани аъмоли зикршуда дар моддаи 1 
ҳамкорӣ мекунанд".4 

  Дар моддаи 3 таъкид шудааст, ки "терроризм, ҷудоиталабӣ ва 
ифротгароӣ дар ҳеҷ гуна ҳолат аз рӯи мулоҳизоти сиёсӣ, фалсафӣ, 
идеологӣ, нажодӣ, миллӣ, динӣ ва ғайра  сафед шуда наметавонад ва 
мувофиқи дараҷаи вазнинии ҷиноят муҷозот мешавад".5    

Тибқи моддаи 6, "Мақомоти марказии салоҳиятдори Тарафҳо бояд бо 
роҳи мубодилаи иттилоот, тарҳрезӣ ва амалисозии тадбирҳои 
мувофиқашуда барои огоҳсозӣ, ошкор сохтан ва қатъи маблағгузорӣ, 
интиқоли аслиҳа ва муҳиммот бо якдигар ҳамкорӣ карда, ҳамчунин ба 
ҳар як шахс ё ташкилот ҷиҳати анҷоми аъмоли зикршуда дар банди 1 –  
моддаи 1-уми Конвенсия ва огоҳсозии якдигар аз натиҷаи амалисозии 
онҳо мусоидат кунанд".6 

Дар моддаи 7 таъкид шудааст: "Мақомоти марказии салоҳиятдори 
Тарафҳо уҳдадоранд, ки дар робита ба омодагӣ ва анҷоми аъмоли 
зикршуда дар банди 1-уми моддаи 1-уми Конвенсия нисбат ба сарони 
давлатҳо ва дигар шахсиятҳои давлатӣ, кормандони намояндагиҳои 
дипломатӣ, муассисаҳои консулӣ ва созмонҳои байналмилалӣ, нисбат ба 

                     
1. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух» (Избранные документы о ШОС).  С.109.  
2. Там же.  С.114.  
3.  Ҳамон ҷо. 
4 . Ҳамон ҷо. 
5 . Ҳамон ҷо. С.115. 
6 . Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух» (Избранные документы о ШОС).  С.118. 
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дигар ашхоси таҳти ҳимояи байналмилалӣ, ҳамчунин, нисбат ба 
ширкаткунандагони диду боздидҳои давлатӣ, чорабиниҳои 
байналмилалӣ ва давлатии сиёсӣ, варзишӣ ва ғайра мубодилаи иттилоот 
намоянд".1 

Дар моддаҳои 8 ва 9-уми Конвенсия шароити тақозо ҷиҳати  дарёфти 
иттилооти зарурӣ барои Тарафҳо муайян шудааст. Моддаи 11 кумаки 
техникӣ ва моддии Тарафҳо ба якдигарро танзим менамояд. Мутобиқи 
моддаи 13, "Тарафҳо бояд махфӣ будани иттилоот ва санадҳои 
дарёфтшударо таъмин намоянд".2 Моддаҳои боқимондаи Конвенсия 
бештар ҷанбаи маъмурӣ доранд. 

Бад-ин тартиб, Конвенсияи Шанхай оид ба мубориза бо терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ механизми ҳуқуқӣ барои давлатҳои аъзои 
СҲШ-ро дар мубориза бар зиддди "се шарр"-ро омода кард. Давлатҳои 
аъзои СҲШ зимни қабули ин Конвенсия чун яке аз санадҳои бунёдии 
созмони нав, амалан тайид намуданд, ки мубориза бар зидди терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ самти асосии фаъолияти СҲШ мебошад. 
Чунин таъкид ҳамчунин,  аз тарафи сарони ҳукумати давлатҳои аъзои 
СҲШ дар эъломияи онҳо баъд аз амали террористӣ дар ИМА садо дод. 
Сарони ҳукуматҳо зимни изҳори нафрату ғазаб нисбат ба ин амали 
ваҳшиёна, таъкид намуданд, ки "муқобила бо тероризм, ифротгароӣ ва 
ҷудоиталабӣ яке аз вазифаҳо муҳимтарини СҲШ мебошад".3 

Ҳодисаи 11 сентябри соли 2001 ва ҳамлаи неруҳои амрикоӣ ба 
Афғонистон фазои геополитикии Осиёи Марказиро ба куллӣ тағйир дод. 
14 сентябри соли 2001 сарони ҳукумати давлатҳои аъзои СҲШ дар  
эъломияи худ амали террористӣ дар ИМА-ро  шадидан маҳкум карданд 
ва ҳамбастагии худро бо мардуми амрикоӣ эълон доштанд. Баъд аз 
ҳодисаи 11 сентябр, сарони давлатҳои узви СҲШ амалисозии Конвенсия 
оид ба мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароиро суръат 
бахшиданд.  

Дар санаи 11 октябри соли 2001 роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу 
тартибот ва хадамоти махсуси давлатҳои аъзои СҲШ дар мулоқоти 
ғайринавбатии таъҷилии худ дар шаҳри Бишкек вазъи бавуҷудомада дар 
Осиёи Марказӣ, масоили баланд бардоштани муассирияти ҳамкорӣ дар 
мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ ва дигар масоили 
муҳими алоқаманд бо таҳдиди ҷиддӣ ба сулҳ, амният ва суботи вобаста 
ба вазъи Афғонистонро мавриди баррасӣ қарор доданд. Роҳбарони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва хадамоти махсуси давлатҳои аъзои 
СҲШ дар эъломияи худ аз 11 октябри соли 2001 таъкид  намуданд: "Онҳо 

                     
1 . Ҳамон ҷо.  
2. Ҳамон ҷо. С.120. 
3. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух» (Избранные документы о ШОС).  С.136.  
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дар бобати зарурати фаъолсозии амали муштарак ваҳдати назар доранд 
ва қарорҳои зеринро қабул намуданд:     

–ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва 
хадамоти махсуси давлатҳои худро дар соҳаи амнияти минтақавӣ ва 
байналмилалӣ, мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ 
тақвият мебахшанд ва мавқеи мувофиқашударо доир ба ин масоил пеш 
мегиранд; 

–тадбирҳои ҳамоҳангшудаи таъҷилӣ–пешгирӣ ва амалиёти махсус оид 
ба огоҳсозӣ, ошкор ва қатъ кардани ҷиноятҳои дорои хислати 
террористӣ, ҷудоиталабӣ ва ифротгароиро  бо мувофиқати Тарафҳо 
роҳандозӣ менамоянд; 

–барои роҳ надодан ба истифодаи қаламрави давлатҳои худ ҷиҳати 
амалисозии фаъолияти осебрасон ба истиқлолият, тамомияти арзӣ, 
амният ва тартиботи ҷамъиятии дигар давлатҳои аъзои СҲШ тадбирҳо 
меандешанд; 

–корҳои вобаста ба ошкорсозӣ ва барҳам задани каналҳои 
маблағгузорӣ, таъминоти моддӣ – техникӣ ва дигар таъминоти 
фаъолияти террористиро фаъол месозанд; 

–ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилалиро дар доираи муносибатҳои 
байналмилалӣ дар соҳаи мубориза бо терроризм ҳамоҳанг месозанд".1 

Баъд аз ҳамлаи неруҳои амрикоӣ ба Афғонистон ва ғалабаи зуд бар 
Толибон, ҳамчунин, Созишномаи Бонн аз 5 декабри соли 2001, 
кишварҳои аъзои СҲШ зимни дастгирии ҷанбаи зиддитеррористии ин 
амал, ҳамзамон, аз мавҷудияти ғаразнокӣ ва "стандартҳои дугона" дар  
он ибрози нигаронӣ карданд. Пайдо шудани ду пойгоҳи ҳарбии ИМА 
дар Ӯзбекистон ва Қирғизистон, ба ифодаи муҳаққиқ Борис Руммер, 
"низоми боздорӣ ва мувозинаро, ки Русия ва Хитой дар доираи СҲШ 
бунёд карда буданд, вайрон сохт".2 Матбуоти Хитой низ бо ифодаҳои 
шадид дар ин иртибот навишт: "Гург ба ҳавлии берун даромад... Ҳадафи 
ИМА истифодаи ҷанги афғон барои ҳукмронӣ дар Осиёи Марказӣ 
мебошад".3   

Вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои СҲШ дар эъломияи худ аз 
7 январи соли 2002 дар ин иртибот изҳор доштанд: “Рушди ҳодисаҳои 
охир дар Афғонистон бо вазоҳат аз дурустӣ ва дурандешии роҳи 
интихобкардаи густариши ҳамкорӣ байни давлатҳои аъзо дар соҳаи 
ҳифзи амнияту суботи минтақавӣ, ҳачунин мубориза бо се шарр – 
терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ шаҳодат медиҳад”.4  

                     
1. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух» (Избранные документы о ШОС).  С.227–
229.  
2 . Boris Rumer. “ The Powers in Central Asia”. Survival 44 , 2002.Р. 64. 
3.  Chen Qimin. “ The United States pries open the geopolitical pattern in Central Asia”. January 21,2002, 
FBISdocumentno. CPP 20020130000083. 
4. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух» (Избранные документы о ШОС).  С.193.  
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Онҳо эълон доштанд, ки "давлатҳои аъзои СҲШ тадбирҳои 
пешбинишуда дар Қатъномаҳои 1373, 1377, 1383 ва 1386–и Шӯрои 
Амнияти СММ-ро пурра дастгирӣ карда, бо Кумитаи зиддитеррористии 
Шӯрои Амният, ки тибқи Қатъномаи 1373 таъсис ёфта буд, ба сурати 
миқёснок ҳамкорӣ хоҳанд кард".1  

Дар эъломия ҳамчунин зикр гардид, ки "шикасти режими толибон дар 
Афғонистон маънои комилан нобуд шудани гурӯҳҳо ва ташкилотҳои 
терроризми байналмилалиро надорад. Мо терроризмро маҳкум 
менамоем ва бо тамоми зуҳуроти он бо қотеъият мубориза мебарем, 
муқобили истифодаи усулҳои террористӣ барои дастёбӣ ба ҳадафҳои 
сиёсӣ мебошем. Мо азми росих дорем, ки таҳдиди мавҷудаи террористӣ, 
аз ҷумла дар ҳудуди кишварҳои худамонро аз байн барем ва аз ҷомеаи 
байналмилалӣ даъват менамоем, ки ба мо кумаки дахлдор расонанд. 
Давлатҳои узви СҲШ бо қотеият тарафдори онанд, ки муқобилият бо 
терроризм, ки тааллуқияти мушаххаси миллӣ ё динӣ надорад, бо 
мубориза бар зидди ягон дин, озодии эътиқод, кишварҳо ва миллатҳои 
алоҳида айният дода нашавад. Бояд муборизаи муассир бо таҳдиди 
терроризм дар тамоми сатҳо – ҷаҳонӣ, минтақавӣ ва миллӣ таъмин карда 
шавад. Ин мубориза бояд аз ғаразнокӣ (стандартҳои дуҷониба) холӣ 
бошад. Тамоми давлатҳои аъзои СҲШ ба сурати баробар аз таҳдиди 
террористӣ нигарон ҳастанд, фаъолияти давлатҳои аъзоро дар самти 
мубориза бо он дастгирӣ мекунанд ва онро қисми муҳими таркибии 
муборизаи байналмилалӣ бо терроризм мешуморанд".2 

Вазирони корҳои хориҷии давлатҳои узви СҲШ дар эъломияи 
муштараки худ ба нақши пешбари СММ ва Шӯрои Амнияти он дар 
мубориза бар зидди терроризм ҷалби таваҷҷуҳ намуданд. Таъкид шуд, ки 
"тамоми амалиёти зиддитеррористӣ бояд посухгӯи  ҳадафҳо ва усулҳои 
Низомномаи СММ ва дигар меъёрҳои қобил қабули умуми ҳуқуқи 
байналмилалӣ бошад, доираи он бояд худсарона тавсеа наёбад, он бояд 
бо мудохила дар корҳои дохилии давлатҳои мустақил ҳамроҳ набошад. 
Умуман, он бояд ҷавобгӯйи манфиатҳои дарозмуддати ҳифзи сулҳ дар 
минтақа ва тамоми ҷаҳон бошад".3 Вазирон ҳамчунин эълон доштанд, ки 
"давлатҳои узви СҲШ чунин мешуморанд, ки низоми ҷаҳонии муқобилат 
бо терроризм бояд ба сохторҳои минтақавӣ, нимаминтақавӣ ва миллӣ 
такя намояд ва азми қатъӣ доранд, ки дар наздиктарин вақт Сохтори 
зиддитеррористии СҲШ дар шаҳри Бишкекро таъсис диҳанд. Онҳо 
изҳори умедворӣ менамоянд, ки чунин сохторҳо дар доираи 
иттиҳодияҳои минтақавӣ ва нимаминтақавӣ низ таъсис хоҳанд ёфт, ки ба 
муборизаи байналмилалӣ бар зидди терроризм мусоидат хоҳад кард".4 
                     
1.  Ҳамон ҷо. 
2. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух» (Избранныедокументы о ШОС).  С.196.  
3.  Ҳамон ҷо. 
4.  Ҳамон ҷо.  С.197–198.  
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Дар санаи 7 июни соли 2002 дар мулоқоти сарони давлатҳои аъзои 
СҲШ дар баробари қабули санади асосии "Маншури (Хартияи) СҲШ", 
"Созишнома байни давлатҳои узви Созмони Ҳамкории Шанхай дар 
бораи Сохтори минтақавии зиддитеррористӣ" ба имзо расид".1 

Дар сархати охири муқаддимаи Созишнома таъкид шудааст: “Бо 
дарназардошти Эъломия дар бораи таъсиси Созмони Ҳамкории Шанхай 
аз 15 июни соли 2001, Конвенсияи Шанхай оид ба мубориза бо 
терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ аз 15 июни соли 2001 ва 
Маншури СҲШ аз 7 июни соли 2002, Тарафҳо Сохтори минтақавии 
зиддитеррористӣ (СМЗТ) таъсис медиҳанд”.2 

Дар моддаи 2-уми и созишнома зикр шудааст, ки қароргоҳи СМЗТ 
дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон воқеъ мешавад.3 

Тибқи моддаи 6-уми  Созишнома "вазифаи асосии СМЗТ чунин аст:  
1) таҳияи пешниҳодҳо ва тавсияҳо дар бораи густариши ҳамкорӣ дар 

мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ барои сохторҳои 
дахлдори СҲШ, ҳамчунин бо тақозои Тарафҳо;  

2) мусоидат ба мақомоти босалоҳияти Тарафҳо бо тақозои яке аз 
Тарафҳо дар мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ, аз 
ҷумла мувофиқи нуктаҳои Конвенсия; 

3) ҷамъоварӣ ва таҳлили иттилооти воридшуда ба СМЗТ аз Тарафҳо 
доир ба масоили мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ; 

4) таъсиси маркази маълумоту иттилооти СМЗТ, аз ҷумла дар бораи: 
 –созмонҳои байналмилалии террористӣ, ҷудоихоҳӣ ва дигар 

ташкилотҳои ифротӣ, сохтор, саркарда ва иштирокчиёни онҳо, дигар 
ашхоси шарики онҳо, ҳамчунин манбаъ ва роҳҳои маблағгузории онҳо; 

– ҳолат, динамика ва тамоюли густариши терроризм, ҷудоиталабӣ ва 
ифротгароӣ, ки ба манфиати Тарафҳо дахл мекунанд; 

–созмонҳои ғайриҳукуматӣ ва ашхоси пуштибони терроризм, 
ҷудоиталабӣ  ва ифротгароӣ. 

5) вогузории иттилоот бо тақозои мақомоти босалоҳияти Тарафҳо; 
6) мусоидат ба омодагӣ ва гузаронидани машқҳои зиддитеррористии 

фармондеҳиву ситодӣ ва оперативию тактикӣ бо тақозои тарафҳои 
дахлдор;  

7) мусоидат ба омодагӣ ва анҷоми тадбирҳои оперативию ҷустуҷӯйӣ 
ва ғайра барои мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ бо 
тақозои Тарафҳо; 

                     
1. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух» (Избранные документы о ШОС (II). С.62–
75. 
2. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух» (Избранные документы о ШОС (II).   С. 
62–63.  
3. По Решению глав–государств–членов  ШОС от 29 мая 2003г. в статью 2  указанного соглашения было 
внесено изменение, согласно которому штаб–квартира РАТС будет  располагаться  в г.  Ташкенте. 
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8) мусоидат ба амалисозии кофтукови байналмилалии ашхоси 
гумонбар ба анҷоми аъмоли зикршуда дар банди 1-уми моддаи 1-уми 
Конвенсия ба мақсади ба масъулияти ҷиноӣ кашонидани онҳо;  

9) ширкат дар таҳияи санадҳои байналмилалии ҳуқуқии дахлдошта ба 
масоили мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ; 

10) мусоидат ба тарбия ва омода кардани мутахассисон ва мураббиён 
барои воҳидҳои зиддитеррористӣ; 

11) ширкат дар омодагӣ ва баргузории конфаронсҳои илмиву амалӣ, 
семинарҳо, мусоидат ба мубодилаи таҷриба оид ба масоили мубориза бо  
терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ; 

12) барқарор ва ҳифз намудани тамоси корӣ бо созмонҳои 
байналмилалии машғул ба масоили мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ 
ва ифротгароӣ".1 

Мутобиқи моддаи 9, "мақомоти СМЗТ Шӯрои СМЗТ ва Кумитаи 
иҷроия мебошанд, ки бо намояндагоне, ки Тарафҳо барои кор дар он 
пешниҳод менамоянд, такмил  меёбад".2 

Бад-ин тартиб, Кумитаи иҷроияи СМЗТ мақоми муҳими СҲШ дар 
мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ гардид. Аммо барои 
Кумита санаде зарур буд, ки мебоист фаъолияти онро танзим мекард. 
Чунин санад Тартиби кор (Регламент) гардид, ки бо Қарори сарони 
давлатҳои СҲШ аз 29 майи соли 2003 тасдиқ шуд. Дар он вазифаҳо ва 
уҳдадориҳои Кумитаи иҷроия, ҳамчунин фаъолияти кормандони кумита 
муфассалан дарҷ гардид.    

 Дар Регламент дар банди вазифаҳо ва уҳдадориҳои Кумитаи иҷроия 
"чор соҳаи муҳими фаъолият нишон дода шудааст: 

  – ҳамоҳангсозию оперативӣ; 
 –байналмилалию  ҳуқуқӣ; 
 – иттилоотиӣ таҳлилӣ; 
 –маъмурию молиявӣ".3 
Бояд таъкид намуд, ки вазифа ва уҳдадориҳои Кумитаи иҷроияи 

СМЗТ, ки дар Регламент зикр гардидаанд, аз моддаи 6-уми и 
"Созишнома байни давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай дар 
бораи Сохтори минтақавии зиддитеррористӣ" аз 7 июни соли 2002 
иқтибос шудааст.   

  Дар Регламент ҳамчунин, дар замима ба он, ҳуқуқ, вазифаҳо ва 
масъулияти кормандони Кумитаи иҷроия муфассалан зикр шудааст. 
Замима ба Регламент таҳти номи "Вазифаҳои асосӣ ва талаботи тахассусӣ 

                     
1. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух » (Избранные документы о ШОС (II).  С. 
65–66. 
2 . Ҳамон ҷо. С.67. 
3. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух » (Избранные документы о ШОС (II).  С. 
196–198. 
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нисбат ба кормандони Кумитаи иҷроияи Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии Созмони Ҳамкории Шанхай" фаъолияти тамоми 
вазифадорон ва кормандони СМЗТ танзим шудааст.   

Моҳи январи соли 2004 дар Тошканд ифтитоҳи  расмии қароргоҳи 
Кумитаи иҷроияи Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ 
баргузор шуд. Дар таърихи 4 июни соли 2004 дар шаҳри Тошканд 
аввалин мулоқоти Котибони Шӯрои амнияти давлатҳои аъзои СҲШ 
барпо гардид, ки дар он тартиби баргузории мулоқоти Котибони Шӯрои 
амнияти кишварҳои аъзои СҲШ тасдиқ гардид. Дар ин санад вазифаҳои 
асосии зерини чунин мулоқот муайян карда шуд:    

– "омӯзиш, таҳлил ва арзёбии вазъият дар соҳаи амният дар ҳудуди 
давлатҳои аъзои СҲШ, муайян намудани самти ҳамкорӣ дар соҳаи 
амният дар доираи Созмон; 

– ҳамоҳанг сохтани саъю талоши давлатҳои аъзои СҲШ дар масоили 
муқобилаи якҷоя бо таҳдидҳо ва хатарҳои амният, аз ҷумла ҳангоми 
иҷрои уҳдадориҳои худ мувофиқи шартномаҳои байналмилалӣ дар 
чорчӯбаи СҲШ оид ба масоили мубориза бар зидди терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир, психотропӣ ва 
аслиҳа, ҷинояткории созмонёфтаи фаромиллӣ, муҳоҷирати ғайриқонунӣ 
ва дигар таҳдидҳо  ба амнияти миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ".1 

Дар санаи 17 июни соли 2004 дар шаҳри Тошканд мулоқоти сарони 
СҲШ баргузор гардид, ки дар доираи он Созишнома байни Созмони 
Ҳамкории Шанхай ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи 
шартҳои ҳузури Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ дар 
Ӯзбекистон ба имзо расид. Ин Созишнома масоили вобаста ба имтиёзҳо 
ва массунияти СМЗТ ва мансабдорони ин ташкилотро танзим намуд.    

   Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии 
худ зимни таъкид ба аҳамият ва зарурати таъсиси СМЗТ СҲШ изҳор 
дошт, ки "авҷи фаъолшавии терроризм дар вақтҳои охир нишон дод, ки 
дар ҳавзаи масъулияти Созмон ҳанӯз гурӯҳҳои ҷинояткоре ҳастанд, ки 
маъмулан, аз берун идора ва маблағгузорӣ мешаванд ва ба анҷоми амали 
мутлақо бемаънӣ ва хунин омодаанд"2.    

Бадин тартиб, пояи меъёрии ҳуқуқӣ барои фаъолияти Сохтори 
минтақавии СҲШ дар шаҳри Тошканд ташаккул ёфт.  

Бо вуҷуди ин, як сол баъд аз оғози фаъолияти СМЗТ, давлатҳои аъзои 
СҲШ ба ин натиҷа расиданд, ки бояд ниҳоди (институти) намоянддагони 
доимии давлатҳои аъзои СҲШ дар назди Кумитаи иҷроияи СМЗТ таъсис 
ёбад.  

                     
1. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух » (Избранные документы о ШОС (II)  С. 
591.  
 
2.  Текущий архив МИД  РТ. Папка– действующие документы   ШОС, 2004г. 
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Давлатҳои узви СҲШ дар Эъломияи худ аз 5 июли соли 2005 дар 
шаҳри Остона таъкид намуданд: "Барои мусоидат расонидан ба 
амалисозии Конвенсияи Шанхай дар бораи  мубориза бар зидди 
терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ сарони давлатҳои Созмон 
мувофиқа намуданд, ки ниҳоди намояндагони доимии давлатҳои аъзо ба 
асоси усулҳое, ки мувофиқи он намояндагони доимии давлатҳои аъзо дар 
Котиботи СҲШ аллакай фаъолият мекунанд, таъсис дода шавад”.1 

Ҳамин тавр, дар мулоқоти сарон дар Остона "Низомнома дар бораи 
намояндагони доимии давлатҳои аъзои СҲШ дар назди СМЗТ СҲШ" 
қабул гардид, ки дар он вазифаҳо ва уҳдадориҳои намояндагони доимӣ 
муфассалан ифода ёфт.   

  Сарони давлатҳои аъзои СҲШ дар мулоқоти Остона ҳамчунин 
"Конвенсияи ҳамкории давлатҳои аъзои СҲШ дар мубориза бар зидди 
терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ"-ро низ қабул карданд. Дар ин 
санади деринтизор ҳадафҳо, вазифаҳо, усулҳо, самтҳо ва шаклҳои 
ҳамкории давлатҳои аъзои СҲШ дар мубориза бар зидди терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ, ҳамчунин механизми амалисозии онҳо 
муайян карда шуд. Дар Консепсия "ҳадафҳо, вазифаҳо ва усулҳои зерини 
ҳамкорӣ" зикр гардид:  

– муҳофизати давлатҳои аъзои СҲШ, шаҳрвандони худ ва дигар 
ашхоси қарордошта дар қаламрави худ аз таҳдиди терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ; 

–тақвияти тавонмандии зиддитеррористии давлатҳои аъзои СҲШ; 
–такмили асосҳои ҳуқуқии ҳамкорӣ, ҳамчунин рушд ва ҳамоҳангсозии 

қонунгузории давлатҳои аъзои СҲШ дар мубориза бар зидди терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ; 

–ошкор ва бартараф намудани сабабҳо ва шароити мусоидатрасон ба  
терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ, ҳамчунин бартараф намудани 
паёмади онҳо дар ҳудуди давлатҳои аъзои СҲШ; 

–муқобилият бо маблағгузорӣ дар ҳар гуна шакли терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ”.2 

Самтҳои асосии ҳамкорӣ дар доираи Консепсия ба тарзи зерин аст: 
  –"ташаккули сиёсати ягонаи давлатҳои аъзои СҲШ дар соҳаи 

мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ ва ҳамоҳангсозии 
байнидавлатии ин фаъолият; 

–тарҳрезии муносибати ягона нисбат ба қатъи фаъолияти 
ташкилотҳои террористӣ, ҷудоихоҳӣ ва ифротӣ, ки дар давлатҳои аъзои 
                     
1Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух » (Избранные документы о ШОС (II).  С. 
369. 
 
 
2. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух » (Избранные документы о ШОС (II).   С. 
386–387. 
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СҲШ манъ шудаанд, аз ҷумла нисбат ба таҳияи рӯихати чунин 
ташкилотҳо ва минбаъд мусодира намудани амвол  ва маблағи онҳо; 

–таъсис ва ҷорӣ намудани номгӯи ягонаи ҷустуҷӯйи ашхоси 
қарордошта дар  кофтукови байналмилалӣ барои анҷом додани ҷинояти 
дорои ҷанбаи террористӣ  ё гумонбар будан ба анҷоми чунин ҷиноят; 

–кумакрасонӣ барои бартараф намудани паёмади терроризм ва имдод 
ба ашхоси осебдида аз терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ; 

–истисно намудани дастрасии террористон, ҷудоиталабон ва 
ифротгароён ба аслиҳаи куштори умумӣ ва васоили интиқоли он, ба 
маводи радиоактивӣ, заҳрнок ва дигар маводи хатарнок, мавод ва 
технологияи истеҳсоли онҳо; 

–пешгирӣ намудани истифода ё таҳдиди истифодаи шабакаҳои локалӣ 
ва глобалии компютерӣ ба мақсадҳои террористӣ (мубориза бо 
кибертерроризм); 

–ҳамкорӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ва воситаҳои ахбори умум ба мақсади 
муқобилият бо таблиғоти терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ".1 

Дар банди охирини панҷуми Консепсия механизами татбиқи ин санад 
нишон дода шудааст. Дар он таъкид гардидааст, ки "давлатҳои аъзои 
СҲШ дар доираи СҲШ шартномаҳои байналмилалӣ, барномаҳои 
муштарак ва нақшаи амал, ҳамчунин дигар санадҳоро ба мақсади 
амалисозии Консепсия таҳия менамоянд".2 

15 июни соли 2006 дар шаҳри Шанхай мулоқоти панҷуми ҷашнии 
Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай барпо 
гардид, ки дар он Қарори Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони 
Ҳамкории Шанхай дар бораи тасдиқи Барномаи ҳамкории давлатҳои 
аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай дар мубориза бо терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ барои солҳои 2007–2009 қабул шуд. Дар  ин 
мулоқот ҳамчунин санадҳои зерин ба имзо расиданд: "Созишнома дар 
бораи тартиби ташкил ва гузаронидани тадбирҳои  муштараки 
зиддитеррористӣ  дар қаламрави давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории  
Шанхай" ва "Созишнома байни давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории 
Шанхай дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи ошкор намудан ва қатъи роҳҳои  
вуруди ашхоси дастдошта дар амалҳои террористӣ, ҷудоиталабӣ ва 
ифротгароӣ ба қаламрави давлатҳои узви Созмони Ҳамкории Шанхай".3 

Бояд таъкид намуд, ки созишномаҳои зикршуда қисми муҳими 
таркибии санадҳои меъёрии ҳуқуқии Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ гардид.  

Дар мулоқоти сарони давлатҳои аъзои СҲШ дар шаҳри Бишкек ба 
таърихи 16 августи соли 2007 бо қарори  Шӯрои сарони давлатҳои аъзои 
                     
1. Идти в ногу с веяниями времени и развивать «Шанхайский дух » (Избранные документы о ШОС (II).   С. 
388–389. 
2.  Ҳамон  ҷо. 
3 Текущий  архив МИД РТ. Папка– действующие документы   ШОС, 2006г. 



 28  
 

СҲШ "Нақшаи амали давлатҳои аъзои СҲШ доир ба таъмини амнияти 
байналмилалии иттилоотӣ" тасдиқ шуд.   

Аҳамияти қабули ин санадро шахсан Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз нигоҳи мантиқӣ асоснок кард. Вай зимни суханронӣ дар 
ин мулоқот аз ҷумла, таъкид намуд: "Солҳои охир минтақаи Осиёи 
Марказӣ доиман мавриди таваҷҷуҳи неруҳои тахрибгар, таҳдидҳои нави 
бармеомада аз онҳо қарор гирифтааст, ки бо терроризми анъанавӣ, 
ифротгароии динӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир маҳдуд 
намешавад. Дар чунин вазъ мо тасдиқи Нақшаи амали давлатҳои аъзои 
СҲШ доир ба таъмини амнияти иттилоотии байналмилалиро чун 
тадбири бамавқеи муқобилият бо талоши таҳмил намудани идеология ва 
тарзи зиндагии бегона барои мо баррасӣ менамоем".1 

Дар санаи 28 августи соли 2008 дар мулоқоти сарони давлатҳои аъзои 
СҲШ намояндагони босалоҳияти мақомоти Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ "Созишнома дар бораи тартиби ташкил ва 
гузаронидани машқҳои муштараки зиддитеррористии давлатҳои аъзои 
СҲШ"-ро имзо карданд.2 

Дар моддаи 2-уми Созишнома таъкид шудааст, ки ҳадафи асосии 
барпо кардани машқҳои муштарак омодагии воҳидҳои махсуси 
зиддитеррористӣ ба амали якҷояи Тарафҳо ҳангом амали террористӣ ё 
таҳдиди террористӣ дар ҳудуди онҳо мебошад.3 

Мувофиқи моддаи 3-ум вазифаи асосии машқҳо чунин аст: 
–баланд бардоштани сатҳи  омодагии мақомоти идоракунии машқҳо 

барои роҳбарӣ ба воҳидҳои махсуси зиддитеррористӣ;  
–такмили малакаю маҳорати иштирокчиёни машқҳо ва тарҳрезии 

шаклҳо ва усулҳои муассири гузаронидани тадбирҳои муштараки 
зиддитеррористӣ; 

–такмили усул ва тарзҳои нави машқ, ҳамчунин мубодилаи таҷрибаи 
гузаронидани тадбирҳои зиддитеррористӣ.4 

Сарони давлатҳои аъзои СҲШ зимни мулоқот дар шаҳри 
Екатеринбург ба таърихи 15–16 июни соли 2009 қабули санадҳои муҳими 
меъёрии ҳуқуқиро ҷиҳати такмили фаъолияти Сохтори минтақавии 
зиддитерористии СҲШ идома доданд. Дар ҷараёни ин мулоқот 
"Конвенсияи СҲШ бар зидди терроризм" имзо шуд, Қарор дар бораи 
тасдиқи "Низомнома дар бораи иқдомоти сиёсию дипломатӣ ва 
механизми аксуламали СҲШ ба вазъияти таҳдидкунанда ба сулҳ, амният 
ва суботи минтақа" ва "Барномаи ҳамкории давлатҳои аъзои СҲШ дар 

                     
1.  Текущий архив  МИД  РТ. Папка – действующие документы   ШОС, 2007. 
2. Текущий архив   МИД  РТ. Папка– действующие документы   ШОС, 2008. 
3. Текущий архив   МИД  РТ. Папка– действующие документы   ШОС, 2008. 
4.  Ҳамон ҷо. 
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мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ барои солҳои 2010 – 
2012" қабул гардид".1 

Дар доираи ин мулоқот намояндагони мақомоти босалоҳияти 
давлатҳои аъзои СҲШ ҳамчунин "Созишнома байни ҳукумати давлатҳои 
аъзои СҲШ дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи таъмини амнияти иттилоотии 
байналмилалӣ" ва “Созишнома дар бораи тарбияи кадр барои воҳидҳои 
зиддитеррористии СҲШ"-ро имзо карданд".2 

Дар муқаддимаи "Конвенсияи СҲШ бар зидди терроризм" дар бобати 
зарурати қабули ин санад, ҳамчунин дар мавриди худдорӣ аз такрори 
Конвенсияи Шанхай оид ба мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва 
ифротгароӣ чунин таъкид шудааст: "Конвенсияи мазкур ба ҳадафи 
баланд бардоштани муассирияти ҳамкорӣ бар зидди терроризм ақд 
гардида, нуктаҳои Конвенсияи Шанхай оид ба мубориза бо терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ аз 15 июни соли 2001, Консепсияи ҳамкории 
давлатҳои аъзои СҲШ дар мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва 
ифротгароӣ аз 5 июли соли 2005-ро такмил  медиҳад".3 

Ҳамчунин бояд таъкид кард, ки "Конвенсияи СҲШ бар зидди 
терроризм" санади муфассал, бештар муосир ва ҳамаҷониба буда,  аз 37 
модда иборат аст.  Конвенсияи мазкур бисёр масоили вобаста ба 
ҳамкории байналмилалӣ, муқобила бо маблағгузории терроризм, 
ҷазодиҳӣ барои амалҳои барқасдона ва ғайраро фаро мегирад, дар ҳоле 
ки "Конвенсияи Шанхай дар бораи мубориза бар зидди терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ" ҳамагӣ  аз 21 модда иборат буда, амалан 
санади барномавӣ мебошад.  

Дар санаи 10–11 июни соли 2010 дар шаҳри Тошканд ҷаласаи Шӯрои 
сарони давлатҳои аъзои СҲШ баргузор гардид, ки дар чорчӯбаи он 
намояндагони ваколатдори давлатҳои аъзои Созмон Созишнома байни 
ҳукумати давлатҳои аъзои СҲШ дар бораи ҳамкорӣ дар мубориза бо 
ҷинояткориро имзо карданд. Ин Созишнома низ чун санади меъёрии 
ҳуқуқӣ дар мубориза бо тамоми навъҳои ҷинояткорӣ дар қаламрави 
СҲШ ба шумор меравад.   

Сарони давлатҳои аъзои СҲШ ба мақсади тақвияти мубориза бо "се 
шарр" дар Изҳороти худ эълон доштанд, ки "давлатҳои аъзо ният доранд 
ҳамкории наздики мутақобилан судмандро дар доираи СҲШ дар тамоми 
соҳаҳо ба ҳадафи таҳкими нақши Созмон чун механизми муассири 
таъмини амният, субот ва шукуфоии минтақа ва умуман ҷаҳон амалӣ 
созанд".4 

Омодагии давлатҳои  узви СҲШ барои идомаи муқобилати муштарак 
бо  терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ дар тамоми зуҳуроти он, 
                     
1. Текущий архив   МИД  РТ. Папка– действующие документы  ШОС, 2009. 
2. Текущий архив  МИД  РТ. Папка– действующие документы   ШОС, 2009. 
3. Текущий архив  МИД  РТ. Папка–действующие документы   ШОС, 2009. 
4. Текущий архив  МИД  РТ. Папка– действующие документы   ШОС, 2010. 
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мубориза бо қочоқи маводи мухаддир ва аслиҳа, дигар навъҳои 
фаъолияти ҷинояткоронаи фаромиллӣ, ҳамчунин, муҳоҷирати 
ғайриқонунӣ тасдиқ гардид. Барои амиқтар кардани ҳамкорӣ ва 
ҳамоҳангсозии фаъолият ба мақсади амалисозии муассири Конвенсияи 
СҲШ бар зидди терроризм, Барномаи ҳамкорӣ  дар мубориза бар зидди 
терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ барои солҳои 2010–2012, дигар 
санадҳои имзошуда дар доираи Созмон изҳори омодагӣ шуд.   

Мувофиқа  шуд, ки ҳамкории зиддитеррористӣ бо давлатҳои нозир 
дар СҲШ тақвият ёбад, ҳамчунин ҳамроҳшавӣ ба саъю талоши 
зиддитеррористии минтақавӣ ба асоси шабакаҳои мавҷудаи шарикии  
минтақавӣ ва сохторҳои зиддитеррористии онҳо фаъол шавад.  

Дар Иттилоияи сарон "фаъолшавии Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ чун механизми муассири ҳамоҳангсозии 
ҳамкории амалии мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ бо 
қаноатмандӣ таъкид шуд. Ба ҷараёни амалисозии Барномаи ҳамкорӣ дар 
мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ  барои солҳои 2010 – 
2012  баҳои мусбат дода шуд".1 

Дар санаи 14–15 июни соли 2011 дар шаҳри Остона ҷаласаи Шӯрои 
сарони давлатҳои узви Созмони Ҳамкории Шанхай барпо гардид, ки ба 
даҳсолагии СҲШ бахшида шуд. Дар мулоқот Стратегияи зидди маводи 
мухаддири давлатҳои узви СҲШ барои солҳои 2011–2016 ва Барномаи 
татбиқи он тасдиқ шуданд, ки ба баланд бардоштани муассирияти саъю 
талоши муштарак барои муқобила бо таҳдиди маводи мухаддир дар 
қаламрави СҲШ мусоидат хоҳанд кард.  

Дар таърихи 6–7 июни соли 2012 дар шаҳри Пекин ҷаласаи навбатии 
Шӯрои сарони давлатҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай баргузор 
гардид.   

Сарони давлатҳо таъкид намуданд, ки "тамоюл ба авҷгирии чунин 
таҳдидҳо, мисли терроризм, ҷудоиталабӣ, ифротгароӣ, қочоқи маводи 
мухаддир ва ҷинояткории созмонёфтаи фаромиллӣ, ҳамчунин 
проблемаҳои вобаста ба бесуботсозии авзоъ дар минтақаҳои гуногуни 
ҷаҳон меафзояд. Дар ин пасманзар кори фаъолонаи сиёсию дипломатӣ 
ҷиҳати  пешгирии вазъи буҳронӣ ва аксуламал ба онҳо, аз ҷумла фаъолият 
оид ба таъмини амният, чун вазифаи муҳиму мубрам боқӣ мемонад".2 

Сарони давлатҳо Низомнома дар бораи тадбирҳои сиёсию дипломатӣ 
ва механизмҳои аксуламали СҲШ ба вазъияти таҳдидкунанда ба сулҳ, 
амният ва субот дар минтақа ва Барномаи ҳамкории давлатҳои СҲШ  
барои мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ, ифротгароӣ барои солҳои 
2013–2015-ро дар таҳрири нав тасдиқ карданд, ки пояи ҳуқуқии ҳамкории 
давлатҳои аъзо дар соҳаи амниятро густариш мебахшид. Махсусан, 

                     
1. Текущий архив  МИД  РТ. Папка – действующие документы   ШОС, 2011. 
2. Текущий архив  МИД  РТ. Папка – действующие документы   ШОС, 2011. 
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"аҳамияти ҳамкории давлатҳои аъзои СҲШ дар соҳаи таъмини амнияти 
иттилоотии байналмилалӣ" таъкид шуд".1 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ 
дар ин ҷаласа таваҷҷуҳро ба зарурати муборизаи давлатҳои аъзои СҲШ 
бар зидди таҳдидҳои иттилоотию идеологӣ ҷалб намуда, аз ҷумла таъкид 
кард: "Дар баробари таҳдидҳои "се шарр" таҳдиди нав–иттилоотию  
идеологӣ зуҳур намудааст, ки бо муҳити террористӣ ва идеологияи 
ифротгароӣ сахт пайванд аст".2 

Дар Эъломияи Бишкеки сарони давлатҳои аъзои СҲШ ба масъалаи 
фаъолкунии мубориза бар зидди "се шарр" таваҷҷуҳи махсус зоҳир 
гардид. Дар Эъломия ҳамчунин таъкид шудааст, ки "давлатҳои узв 
омодагии худро барои фаъол кардани амалисозии нуктаҳои Созишнома 
байни  давлатҳои аъзои СҲШ дар бораи мубориза бо гардиши 
ғайриқонунии маводи мухаддир, маводи психотропӣ ва прекурсҳои он, 
Стратегияи зиддитеррористии давлатҳои аъзои СҲШ барои солҳои 2011 
– 2016 ва Барномаи амали иҷрои он изҳор медоранд".3 

Бад-ин тартиб, ба Созмони Ҳамкории Шанхай муяссар шуд, ки пояи 
фарогир ва муассири меъёрии ҳуқуқиро барои муборизаи муваффақона 
бар зидди терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ эҷод намояд.     

 
2.2.  Нақши Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ дар 

ҳамоҳангсозии муборизаи давлатҳои аъзои СҲШ бар зидди терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ.  

Моҳи январи соли 2004 дар шаҳри Тошканд қароргоҳи Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ боз шуд, ки мутобиқи Тартиби 
(Регламенти) тасдиқкардаи  сарони давлатҳои аъзои СҲШ аз 29 майи 
соли 2003 оғоз ба фаъолият намуд. Дар он вазифаҳо ва уҳдадориҳои 
Кумитаи иҷроия, Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ, 
ҳамчунин,  фаъолияти кормандони Кумита муфассалан баён шуд.  

Дар таърихи 30 апрели соли 2004, дар ҷаласаи дувуми Шӯрои 
Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ қарорҳои зерин қабул 
шуданд:  

•  Дар бораи тасвиби лоиҳаи Созишнома дар бораи маркази 
маълумотии Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ; 

• Дар бораи тасвиби лоиҳаи Созишнома дар бораи таъмини 
муҳофизати иттилооти сиррӣ дар доираи Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ; 

• Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои тартиботи Шӯрои Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ; 

                     
1. Текущий архив  МИД  РТ. Папка– действующие документы   ШОС, 2012. 
2 . Текущий архив  МИД  РТ. Папка– действующие документы   ШОС, 2012. 
3. http://news.kremlin.ru/ref_notes/1527 

http://news.kremlin.ru/ref_notes/1527
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• Дар бораи тасвиби Нақшаи созмони ҳамкорӣ дар доираи Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ барои солҳои 2004 – 2006; 

• Дар бораи тасвиби Нақшаи кори Кумитаи иҷроияи Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ барои соли 2004.1 

Қарорҳои мазкур ба таври возеҳу равшан нишон дод, ки СМЗТ СҲШ 
чун сохтори ҳамоҳангкунанда фаъолияти худро бо таъсиси маркази 
маълумот дар бораи террористон ва ташкилотҳои террористии 
амалкунанда дар қаламрави давлатҳои аъзои СҲШ шурӯъ намуд.   

Бо Қарори дигар аз 28 октябри соли 2004-и Шӯрои Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ "Номгӯйи созмонҳои террористӣ, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ, ки фаъолияти онҳо дар қаламрави 
давлатҳои аъзои СҲШ манъ шудааст", тасдиқ шуд"2, ҳамчунин, "рӯйхати 
ашхоси эълоншуда дар ҷустуҷӯйи байналмилалӣ аз тарафи мақомоти 
хадамоти махсус ва ҳифзи ҳуқуқу тартиботи давлатҳои аъзои СҲШ барои 
содир намудан ё гумонбар ба содир кардани ҷинояти дорои ҷанбаи 
террористӣ, ҷудоихоҳӣ ва ифротгароӣ тасвиб гардид".3  Бо ҳамин Қарор 
"Низомнома дар бораи  сомонаи ("веб-сайти") Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ", "Низомнома дар бораи нашрияи ҳар семоҳаи 
иттилоотию таҳлилии Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ", 
"Нақшаи роҳандозии ҳамкорӣ дар доираи Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ барои солҳои 2004–2006", ҳамчунин,  "Дар бораи 
гузарондани машқҳои муштараки зиддитеррористӣ дар соли 2005" ба 
тасвиб расид.4 

Дар санаи 5 июли соли 2005 бо Қарори Шӯрои сарони давлатҳои 
аъзои СҲШ гузориши Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитеррористии 
СҲШ дар бораи фаъолияти он дар соли 2004 тасдиқ шуд. Дар гузориш аз 
ҷумла, таъкид шудааст, ки "яке аз самтҳои асосии фаъолияти Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ дар соли 2004 ташаккули 
минбаъдаи пояи меъёрии ҳуқуқии ҳамкории давлатҳои аъзои СҲШ дар 
мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ буд".5 

Бо оғози фаъолияти Кумитаи иҷроияи Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ равшан гардид, ки барои таъмини ҳамкории 
Кумитаи иҷроияи Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ бо 
мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ бояд ниҳоди (институти) 
намояндагии доимии давлатҳои аъзои СҲШ дар назди Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ таъсис ёбад. Ба ин мақсад гурӯҳи 
коршиносон лоиҳаи "Низомнома дар бораи намояндагони доимии 
давлатҳои аъзои СҲШ дар назди Сохтори минтақавии зиддитеррористии 
                     
1. Текущий архив  МИД  РТ. Папка–INDEX: перечень  документов  РАТС  ШОС, 2004. 
2 . Ҳамон ҷо. 
3. Ҳамон ҷо. 
4 . Текущий архив  МИД  РТ. Папка– INDEX: перечень  документов  РАТС  ШОС, 2004. 
5 . Ҳамон ҷо. 
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СҲШ ва  Тартиби ҳамкории Кумитаи иҷроияи Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ бо мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои 
СҲШ"-ро таҳия намуд.1 

 
Яке аз  самтҳои муҳими фаъолияти Кумитаи иҷроияи Сохтори 

минтақавии зиддитеррористии СҲШ омода кардани маводи таҳлилӣ 
барои мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ гардид. Дар ин 
иртибот, дар гузориш таъкид шудааст, ки "Кумитаи иҷроияи Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ ба мақомоти босалоҳияти 
давлатҳои аъзои СҲШ санадҳои зерини иттилоотию  таҳлилиро ирсол 
дошт:  

– дар бораи таҳдиду хатарҳои асосӣ ба давлатҳои аъзои СҲШ; 
– дар бораи амали террористӣ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон; 
– дар бораи фаъолияти ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ дар 

қаламрави давлатҳои аъзои СҲШ; 
– дар бораи фаъолияти "Ал-Қоида"; 
– дар бораи вазъият дар Давлати Исломии Интиқолии Афғонистон; 
– дар бораи тадбирҳои андешидашуда дар хориҷа оид ба муқобила бо 

терроризми байналмилалӣ; 
–дар бораи вазъи муборизаи муштарак бо таҳдидҳои  терроризм, 

ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ дар қаламрави давлатҳои аъзои СҲШ; 
– дар бораи тақвияти мубориза бо терроризми байналмилалӣ; 
– дар бораи фаъолияти ташкилоти  динӣ – ифротии “Ҳизб – ут – 

таҳрир"; 
–сарчашмаҳо ва сабабҳои зуҳури терроризми байналмилалӣ ва 

ифротгароии динӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ".2 
Дар ҷаласаи чаҳоруми Шӯрои Сохтори минтақавии 

зиддитеррористии СҲШ дар таърихи 30 марти соли 2005 масоили 
муҳими равонашуда ҳам ба таҳкими асосҳои ҳуқуқии Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ ва ҳам ба истифодаи санадҳои 
зикршудаи меъёрӣ дар фаъолияти амалии хадамоти махсуси давлатҳои 
аъзои СҲШ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар ин ҷаласа санадҳои 
зерин ба тасвиб расиданд:  

 –лоиҳаи Созишнома дар бораи тартиби созмондиҳӣ ва гузаронидани 
тадбирҳои муштараки зиддитеррористӣ дар қаламрави давлатҳои аъзои 
СҲШ; 

– лоиҳаи Созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи ошкор намудан ва 
қатъи роҳҳои нуфузи ашхоси дастдошта дар фаъолияти террористӣ, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ ба қаламрави давлатҳои узви СҲШ;  

                     
1 . Текущий архив МИД РТ. Папка–  INDEX: перечень  документов  РАТС  ШОС,2005.  
2.  http://archive.kremlin.ru/events/articles/2005/07/90823/153977.shtml 
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– лоиҳаи Консепсияи ҳамкории давлатҳои узви СҲШ дар мубориза бо 
терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ".1 

Дар санаи 24 сентябри соли 2005 ҷаласаи панҷуми Шӯрои Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ баргузор гардид, ки дар он 
қарорҳои зерин баррасӣ ва ба тасвиб расиданд: 

–дар бораи ҷараёни амалисозии қарорҳои Шӯрои Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ пиромуни вазъ ва дурнамои кор оид 
ба тартиб додани Номгӯйи ягонаи ташкилотҳои террористӣ, 
ҷудоиталабӣ ва ифротӣ, ки фаъолияти онҳо дар ҳудуди давлатҳои аъзои 
СҲШ манъ шудааст ва Рӯйхати ашхоси эълоншуда дар ҷустуҷӯйи 
байналмилалӣ аз тарафи хадамоти махсус ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу 
тартиботи давлатҳои аъзои СҲШ  барои содир намудан ё гумонбар ба 
содир кардани ҷиноятҳои дорои ҷанбаи террористӣ,  ҷудоихоҳӣ ва 
ифротгароӣ;  

–дар бораи ҷараёни таъсис додан ва фаъол намудани маркази 
маълумоти муҳофизатшавандаи Сохтори минтақавии зиддитеррористии 
СҲШ; 

–дар бораи омодагӣ ва гузаронидани конфаронс “Оид ба ҳамкории 
мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ доир ба муқобила бо 
терроризм, ҷудоиталбӣ ва ифротгароӣ” дар Хитой;  

 –дар бораи машқҳои муштараки зиддитеррористии давлатҳои аъзои 
СҲШ дар моҳи ноябри соли 2005;   

–дар бораи тақвияти пояи ҳуқуқии ҳамкорӣ (дар бораи тасдиқи Қоидаи 
кор бо иттилооти сиррӣ дар Сохтори минтақавии зиддитеррористии 
СҲШ ва Низомнома дар бораи Хадамоти муҳофизатии Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ ва ғайра). 2 

 Қарорҳои асосии ҷаласаи шашуми Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ ба масоили вобаста ба тасвиби лоиҳаи 
"Барномаи ҳамкории давлатҳои аъзои СҲШ дар мубориза бо терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ барои солҳои 2007–2009", лоиҳаи "Гузориши 
Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ ба Шӯрои сарони 
давлатҳои аъзои СҲШ дар бораи фаъолияти Сохтори мазкур дар соли 
2005", гузаронидани "Машқҳои муштараки зиддитеррористии давлатҳои 
аъзои СҲШ таҳти унвони  "Шарқ–Зиддитеррор–2006”, ҳамчунин, 
"Машқҳои муштараки зиддитеррористии мақомоти босалоҳияти 
давлатҳои аъзои СҲШ"  бахшида шуданд.3 

 Дар санаи 15 июни соли 2006 бо Қарори Шӯрои сарони давлатҳои 
аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай гузориши Шӯрои Сохтори 

                     
1.   http://archive.kremlin.ru/events/articles/2005/07/90823/153977.shtml 
2. Текущий архив  МИД  РТ.  Папка– INDEX: перечень  документов  РАТС  ШОС, 2005. 
3.Текущий архив  МИД  РТ.  Папка– INDEX: перечень  документов  РАТС  ШОС,2006 
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минтақавии зиддитеррористии СҲШ дар бораи фаъолияташ дар соли 
2005 тасдиқ гардид.   

Дар гузориш таъкид шуд, ки “иттилооти ворида, аз зуҳури таҳдиду 
хатарҳои нав ба давлатҳои аъзои СҲШ шаҳодат медиҳад, ки бо 
фаъолияти ташкилотҳои байналмилалии террористӣ вобаста аст”.1 Бо 
вуҷуди ин, ба мақомоти босалоҳият муяссар шуд, ки бо хатару таҳдидҳои 
нав ба таври муассир муқоибла намоянд. Масалан, пешгирии ҳамлаи 
густохонаи гурӯҳҳои ҷинояткори вобаста ба созмонҳои  террористии 
байналмилалӣ дар Налчик (Федератсияи Русия) ва дар Андиҷон 
(Ҷумҳурии Ӯзбекистон) гувоҳи муассир будани силсилатадбирҳои 
андешидашудаи хадамоти махсус оид ба безарар гардонидани равандҳои 
манфии таъсиррасон ба вазъият дар минтақа мебошад. Дар натиҷаи 
тадбирҳои амалишуда, вазъи ҷамъиятию сиёсӣ дар давлатҳои аъзои 
СҲШ босубот ва қобили пешбинӣ боқӣ мемонад.2 

Дар гузориш зикр гардид, ки "тайи давраи ҳисоботӣ мубодилаи 
иттилооти таъҷилии огоҳкунанда, ки ба пешгирии амалҳои террористӣ 
мусоидат  мекунад, хеле афзуд. Дар натиҷа, дар соли 2005 дар ҳудуди 
давлатҳои аъзои СҲШ тақрибан 260 амали террористӣ пешгирӣ гардид. 
Илова бар ин, иттилооти дарёфтшуда дар натиҷаи мубодила, дар ҷараёни 
таъмини амният дар чорабиниҳои оммавии ҷамъиятию сиёсии давлатҳои 
аъзои СҲШ фаъолона истифода бурда шуд".3 

Бо тавсияи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ аз 5 июли соли 2005 
дар сомонаи (сайти) Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ қисми 
нав–"ташкилоти террористӣ" ҷорӣ шуд, ки дар он "амалҳои 
зиддиқонунии гурӯҳҳои террористӣ, ҷудоиталабӣ ва ифротии 
фаъолияташон манъшуда дар қаламрави давлатҳои аъзои СҲШ инъикос 
меёбад".4 

Қарорҳои ҷаласаҳои ҳафтум ва ҳаштуми Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ аз 14 июли соли 2006 ва аз 28 сентябри соли 2006 
ба истиснои кам, асосан ҷанбаи маъмурӣ доштанд.  

Ҷаласаи нуҳуми Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ аз 28 
марти соли 2007 Гузориши Шӯрои Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ ба Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ-ро  дар 
бораи фаъолияти ин сохтор дар соли 2006 ба тасвиб расонид. Ин гузориш 
аз тарафи Шӯрои сарони давлатҳои Созмони Ҳамкории Шанхай ба 
таърихи 16 августи соли 2007 тасдиқ шуд.  Тибқи гузориш, "фаъолияти 
Сохтори минтақавии зиддитеррористӣ дар самтҳои зерин гузашт:  

–амалисозии тадбирҳои муштараки таъҷилии таъсиррасон ба 
қаламрави СҲШ;  
                     
1. Текущий архив  МИД  РТ.  Папка– INDEX: перечень  документов  РАТС  ШОС, 2006. 
2.  Ҳамон ҷо. 
3.  Ҳамон ҷо.  
4. Текущий архив  МИД  РТ.  Папка– INDEX: перечень  документов  РАТС  ШОС, 2006. 
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– мубодилаи иттилооти мусоидатрасон ба огоҳсозӣ ва қатъи амалҳои 
террористӣ; 

–  ҷустуҷӯ ва истирдоди аъзои ташкилотҳои террористӣ, ҷудоиталабӣ 
ва ифротгароӣ ба давлатҳои дахлдори аъзои СҲШ;  

– гузаронидани машқҳои муштараки зиддитеррористӣ;  
–омода кардани кадр барои мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои 

СҲШ; 
– такмили пояҳои меъёрии ҳуқуқии ҳамкории давлатҳои аъзои СҲШ 

барои мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ".1 
Дар гузориш ҳамчунин, таъкид гардид, ки “ба туфайли ҳамкорӣ дар 

самтҳои зикршуда, дар соли 2006 муяссар шуд, ки дар қаламрави 
давлатҳои аъзои СҲШ садҳо амали террористӣ, пешгирӣ карда шавад, 
кӯшишҳои бесубот сохтани вазъият дар шаҳрҳои Налчик (Федератсияи 
Русия), Ҷалолобод ва Ӯш (Ҷумҳурии Қирғизистон), Исфара ва Хуҷанд 
(Ҷумҳурии Тоҷикистон) безарар гардонида шуд. Дар ҳудуди Қазоқистон 
ва Қирғизистон ҷиноҳи ташкилотҳои террористии байналмилалӣ 
"Ҷамоати муҷоҳидини Осиёи Марказӣ" ва “Ҳаракати исломии 
Ӯзбекистон” нобуд гардид. Дар Ноҳияи Худмухтори Синсзян-Уйғури 
Ҷумҳурии Халқии Хитой пойгоҳи омода кардани ҷангиёни созмони  
террористии байналмилалии "Ҳаракати исломии Туркистони Шарқӣ” 
ошкор ва аз байн бурда шуд".2 

Иттилооти воридшуда дар ҷараёни мубодила, зимни таъмини амният 
дар чорабиниҳои оммавии ҷамъиятию сиёсии давлатҳои аъзои СҲШ 
фаъолона истифода бурда шуд.  Дар гузориш зикр гардид: “Тайи давраи 
ҳисоботӣ мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ даҳҳо ашхоси 
дар ҷустуҷӯ қарордошта ба хотири даст доштанашон дар амалҳои 
террористӣ боздошт ва истирдод гардиданд, дар қаламрави Ҷумҳурии 
Қирғизистон, Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон машқҳои 
муштарак таҳти номи "Шарқ–Зиддитеррор–2006" гузаронида шуд, моҳи 
августи соли 2006 дар ҳудуди Ҷумҳурии Қазоқистон ва Ҷумҳурии Халқии 
Хитой  машқҳои "Тяншан № 1–2006" барпо шуд".3 

Дар санаи 28 сентябри соли 2007 дар шаҳри Екатеринбург ҷаласаи 
даҳуми Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ баргузор гардид, ки 
дар он қарорҳои зерини муҳим қабул шуданд: 

      –"Дар бораи тадбирҳои давлатҳои аъзои СҲШ доир ба мусоидат 
ба таъмини амнияти Бозиҳои олимпии соли 2008 дар ҶХХ"; 

 –Дар бораи тартиб додани Номгӯйи якхелаи ташкилотҳои 
террористӣ, ҷудоиталабӣ ва ифротӣ, ки фаъолияти онҳо дар қаламрави 
давлатҳои аъзои СҲШ манъ шудааст; 
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 –Дар бораи Созишнома оид ба тартиби созмондиҳӣ ва 
гузаронидани машқҳои муштараки зиддитеррористии давлатҳои аъзои 
СҲШ".1 

 Дар ҷаласаи ёздаҳуми Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ 
аз 27 марти соли 2008 қарорҳои зерин қабул шуданд:  

        –"Дар бораи Гузориши Шӯрои Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ ба Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ дар 
бораи фаъолияти сохтори мазкур дар соли 2007; 

 – Дар бораи лоиҳаи Созишнома оид ба тарбияи кадр барои 
сохторҳои зиддитеррористии давлатҳои аъзои СҲШ, дар бораи тақвияти 
пояи ҳуқуқии ҳамкорӣ дар доираи Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ ва фаъолияти Кумитаи иҷроияи Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ;  

 –Дар бораи ҷаласаи ашхоси масъули мақомоти босалоҳияти 
давлатҳои аъзои СҲШ оид ба таъмини амнияти Бозиҳои олимпии соли 
2008 дар ҶХХ ".2 

   Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ дар таърихи 28 августи соли 
2008 гузориши Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ дар 
бораи фаъолияти ин сохтор дар соли 2007-ро тасдиқ кард. Тавре ки дар 
гузориш зикр гардид: "Кори созмондиҳӣ ва амалӣ дар соли 2007 
мутобиқи "Барномаи ҳамкории давлатҳои СҲШ дар мубориза бо 
терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ дар солҳои 2007–2009", ҳамчунин, 
мувофиқи "Нақшаи кории Кумитаи иҷроияи Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ  барои соли 2007 роҳандозӣ шуд".3 

 Дар гузориш ҳамчунин таъкид шудааст, ки “ба мақсади амалисозии 
тавофуқоти ба дастомада дар ҷараёни мулоқоти сарони давлатҳои аъзои 
СҲШ дар шаҳри Бишкек дар соли 2007 ва мусоидат ба мақомоти 
босалоҳияти Ҷумҳурии Халқии Хитой доир ба таъмини амнияти Бозиҳои 
олимпии соли 2008 дар шаҳри Пекин, дар Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ тадбирҳои муштараки давлатҳои аъзои СҲШ 
тарҳрезӣ ва амалӣ шуд".4  Ба мақсади таъмини мубодилаи комили 
иттилооти махфӣ байни Кумитаи иҷроияи Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ ва мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои 
СҲШ, вазифаи муҳими таъсиси низоми алоқаи муҳофизатшудаи 
иттилоотӣ – телеиртиботӣ  ҳаллу фасл гардид. Асосноккунии техникию 
иқтисодии таъсиси низоми мазкур таҳия гардида, дигар тадбирҳои 
омодагӣ анҷом гирифт. 5  
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Тавре ки маълум аст, тадбирҳои муштараки қабулшуда дар чорчӯбаи 
Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ дар робита ба таъмини 
амнияти Бозиҳои олимпӣ дар Ҷумҳурии Халқии Хитой натиҷаи мусбат 
дод. Муваффақияти Олимпида дар Хитой ҳайсият ва нуфузи давлатҳои 
аъзои СҲШ дар ҷаҳонро афзун намуд.   

Дар ҷаласаи 13-уми Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитеррористии 
СҲШ, ки дар шаҳри Душанбе 28 сентябри соли 2008 барпо гардид, яке аз 
қарорҳои асосӣ бо натиҷаи амалисозии тадбирҳои мусоидат ба таъмини 
амнияти Бозиҳои олимпии соли 2008 дар ҶХХ аз тарафи давлатҳои аъзои 
СҲШ алоқаманд буд. Қарори муҳими дигари ин ҷаласа ба натиҷаи 
машқҳои муштараки оперативию стратегии давлатҳои аъзои СҲШ таҳти 
номи "Волгоград – Зиддитеррор – 2008" дахл дошт. 

Дар санаи 27 марти соли 2009 ҷаласаи 14-уми Шӯрои Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ ташкил шуд, ки дар он лоиҳаи 
"Конвенсияи СҲШ бар зидди терроризм", "Гузориши Шӯрои Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ дар бораи фаъолияташ дар соли 
2008", "Барнома дар бораи ҳамкорӣ барои солҳои 2010 – 2012", ҳамчунин,  
дигар қарорҳои маъмурӣ қабул шуданд.1 

  Бояд таъкид намуд, ки дар гузориши Шӯрои Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ дар бораи  фаъолияташ дар соли 2008 натиҷаҳои 
мушаххаси фаъолияти мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ оид 
ба таъмини амнияти Бозиҳои олимпӣ дар ҶХХ зикр гардид. Масалан, ба 
туфайли тадбирҳои андешидашуда, ба зуҳуроти  террористӣ ва 
экстремистии таҳдидкунанда ба амнияти Бозиҳои олимпӣ дар Пекин роҳ 
дода нашуд, мақомоти босалоҳияти ҶХХ имконият пайдо карданд, ки 
маълумоти комилро дар бораи нақшаҳои террористон дарёфт намоянд, 
ҳар гуна қасди онҳоро пешакӣ безарар гардонанд ва дар ниҳоят, амнияти 
Олимпиадаро таъмин намоянд. Дар ҷараёни чунин фаъолият ва ҳамкорӣ, 
Вазорати амнияти ҷамъиятии ҶХХ 35 нафарро боздошт намуд, ки қасд 
доштанд амали террористӣ анҷом диҳанд ва варзишгарони хориҷӣ, 
журналистон ва дигар меҳмонони Олимпиадаро рабоянд.2 

Дар хотимаи гузориш зикр гардид, ки "Умуман, дар соли 2008 аз 
тарафи мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ 97 ҷинояти дорои 
ҷанбаи террористӣ дар марҳалаи омодагиаш ошкор ва безарар 
гардонида шуд, ки аз ҷумлаи онҳо содир намудани 50 ҷиноят дар маҳали 
серодам ба нақша гирифта шуда буд. Мубодилаи иттилооти таъҷилии 
огоҳкунанда сурат гирифт, 180 пойгоҳи тайёр кардани террористон 
ошкор ва нобуд шуд, 516 террорист боздошт гардид, 1385 воҳид аслиҳа, 
238 388 муҳиммот, 429 дастгоҳи худсохти  тарканда, 2250 кг маводи 
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тарканда, 2329 кг маводи заҳрдору заҳролудкунанда ва дигар васоили 
ҷиноят мусодира гардид".1 

Бояд таъкид намуд, ки натиҷаҳои мусбати фаъолият дар самти 
мубориза бо терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ, аз ҷумла дар 
натиҷаи нақши ҳамоҳангкунандаи Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ, самтгиришуда ба амалисозии муассири 
Барномаи ҳамкории давлатҳои аъзои СҲШ дар мубориза бо терроризм, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ барои солҳои 2007–2009  ва тавсияҳои 
мулоқоти сатҳи олии сарони давлатҳои аъзои СҲШ дар шаҳри Душанбе 
имконпазир гардид.   

 Муҳимтарин қарорҳои ҷаласаи 15-уми Шӯрои Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ аз 16 октябри соли 2009 чунин буд:  

 –"Дар бораи натиҷаи машқҳои "Норак–Зиддитеррор–2009” дар 
Тоҷикистон; 

 –Дар бораи тадбирҳои муштарак оид ба таъмини амният дар 
намоишгоҳи "ЭКСПО–2010" дар Шанхай; 

 –Дар бораи тадбирҳои муштарак оид ба таъмини амнияти Бозиҳои 
Осиёии соли 2010 дар шаҳри Гуанчжоу; 

 –Дар бораи ҷараёни амалисозии Барномаи ҳамкорӣ барои солҳои 
2007–2009".2 

Дар ҳаллу фасли вазифаҳо оид ба тақвияти мубориза бо "се шарр" ва 
қабули қарорҳои лозима ҷаласаи 16-уми Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ аз 2 апрели соли 2010 бешак, нақши муҳим 
бозид. Дар ин ҷаласа аз ҷумла  қарорҳои зерин қабул шуданд:   

      –"Дар бораи Гузориши Шӯрои Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ ба Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ оид ба 
фаъолияти ин Сохтор дар соли 2009; 

 – Дар бораи тадбирҳои муштараки давлатҳои аъзои СҲШ доир ба 
мусоидат ба Федератсияи Русия дар мавриди таъмини амнияти 
чорабиниҳои бахшида ба ҷашнгирии 65 солагии Ғалаба дар Ҷанги 
Бузурги Ватании солҳои 1941 – 1945 дар Русия; 

 – Дар бораи тадбирҳои муштараки давлатҳои аъзои СҲШ доир ба 
мусоидат ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷиҳати таъмини амният дар  ҷараёни 
баргузории ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ (ш. Тошканд, 
10 – 11 июни соли 2010); 

– Дар бораи ширкати намояндагони давлатҳои аъзои СҲШ дар 
Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ ва роҳбарияти 
Кумитаи иҷроияи Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ ба 
сифати нозирон дар марҳалаи алоҳидаи амалиёти зиддитеррористӣ дар 

                     
1. Ҳамон ҷо. 
2. Текущий архив  МИД  РТ. Папка– действующие документы  по ШОС, 2009.  
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доираи машқҳои муштараки ҳарбии зиддитеррористии давлатҳои аъзои 
СҲШ таҳти унвони "Рисолати сулҳ – 2010"; 

– Дар бораи таъсиси гурӯҳи коршиносони мақомоти босалоҳияти 
давлатҳои  аъзои СҲШ доир ба масоили ҳамоҳангсозии муқобилаи 
муштарак бо фаъолияти ғайриқонунии ташкилоти байналмилалии "Ҳизб -
ут -Таҳрир ал-Исломӣ".1 

Дар таърихи 11 июни соли 2010 Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ 
Гузориши Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитеррристии СҲШ-ро дар 
бораи фаъолияташ дар соли 2009 тасдиқ кард. Натиҷаи асосии амалиёти 
зиддитеррористӣ оид ба безарар гардонидани гурӯҳҳои мусаллаҳи 
террористӣ аз тарафи мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ дар 
соли 2009 чунин буд:  

–"ду амалиёти махсуси зиддитеррористӣ тавассути Неруҳои давлатии 
Амнияти миллии Ҷумҳурии Қирғизистон бо мусоидати оперативию 
техникии Хадамоти федералии амнияти Русия ба таърихи 23 ва 29 июни 
соли 2009 дар вилоятҳои Ҷалолобод ва Ӯши Ҷумҳурии Қирғизистон оид 
ба қатъи амалиёти гурӯҳи мусаллаҳи террористии вобаста ба 
Ташкилотҳои террористии байналмилалӣ "Гурӯҳи ҷиҳод"; 

– дар доираи тадбирҳои оперативию  ҷустуҷӯӣ гузаронидани амалиёт 
оид ба ошкор намудан ва қатъи фаъолияти аъзои Созмонҳои  
террористии байналмилалӣ. Дар натиҷа 9 террорист нобуд шуд, 15 нафар 
аъзо ва шарикони онҳо боздошт шуданд, ба миқдори зиёд аслиҳа, 
муҳиммот ва маводи тарканда мусодира гардид;   

      –аз тарафи мақомоти амниятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
таърихи 28 апрели соли 2009 дар шаҳри Душанбе боздошт шудани 5 
шаҳрванди Русия, аҳли Ҷумҳурии Доғистон, ки ба қасди ғайриқонунӣ 
гузаштан аз сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ба мақсади омӯзиши 
амали тахрибию террористӣ дар урдугоҳҳои махсуси Созмонҳои 
террористии байналмилалӣ дар Афғонистон ва Покистон, ба 
Тоҷикистон омада буданд; 

– амалиёти зиддитеррористии мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи Тавилдара (алҳол ноҳияи 
Санвор) , ки дар натиҷаи он 5 аъзои гурӯҳи мусаллаҳи ғайриқонунӣ, 
ки аз Русия ба мақсади  омӯзиши амали тахрибию террористӣ дар 
урдугоҳҳои махсуси Ташкилотҳои террористии байналмилалӣ дар 
Афғонистон ва Покистон ба Тоҷикистон омада буданд, саркӯб 
шуданд;  

     – қатъ намудани фаъолияти ҳашт саркарда ва фаъолони ташкилоти 
ифротии "Ҳизб-ут-Таҳрир ал-Исломӣ" аз тарафи Кумитаи амнияти 
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миллии Қазоқистон бо ҳамкории Неруҳои давлатии амнияти миллии 
Қирғизистон ва Амнияти миллии Ӯзбекистон; 

–ошкор ва безарар намудани сохтори махфии Ҳаракати исломии 
Ӯзбекистон (Ҳаракати исломии Туркистон) аз тарафи Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Неруҳои 
амниятии Ҷумҳурии Қирғизистон; 

–ошкор ва безарар намудани қасди 99 ҷинояти дорои ҷанбаи 
террористӣ ва динию ифротӣ дар марҳалаи омодагии он аз тарафи 
мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ. Дар натиҷа, 34 нафар, аз 
ҷумла, 4 аъзои ташкилоти ифротии "Ҳизб-ут-Таҳрир ал-Исломӣ"  маҳкум 
шуданд. Мубодилаи иттилооти таъҷилии огоҳкунанда сурат гирифт, 782 
террорист боздошт шуданд, бештар аз ду ҳазор адад аслиҳа, 19 105 
муҳиммот, 490 дастггоҳи худсохти мунфаҷира, 5 574 кг. маводи 
мунфаҷира мусодира гардид".1 

Ҷаласаи 17-уми Сохтори минтақавии зиддитеррристии СҲШ 22 
сентябри соли 2010 баргузор гардид ва дар он  қарорҳои зерин қабул  
шуданд:  

– "Дар бораи ҳодисаҳо дар ҷануби Қирғизистон ва тадбирҳои 
андешидаи мақомоти босалоҳияти Ҷумҳурии Қирғизистон дар мавриди 
тасбити вазъият; 

      –Дар бораи Нақшаи кори Гурӯҳи коршиносони мақомоти 
давлатҳои аъзои СҲШ оид ба масоили ҳамоҳангсозии муқобилаи якҷоя 
бо фаъолияти ғайриқонунии  созмони ифротии байналмилалии "Ҳизб- ут-
Таҳрир ал-Исломӣ";  

– Дар бораи натиҷаи машқҳои оперативию стратегии байналмилалии 
зиддитеррористии мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ таҳти 
унвони "Саратов – Зиддитеррор – 2010"; 

– Дар бораи лоиҳаи Протоколи ҳамкорӣ байни Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ ва Намояндагии минтақавии Идораи СММ оид 
ба мубориза бо маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар Осиёи Марказӣ; 

–Дар бораи Протоколи ҳамкорӣ байни Сохтори минтақавии 
зиддитеррристии СҲШ ва Ниҳоди Осиёи марказии минтақавии 
иттилоотии ҳамоҳангсозӣ оид ба мубориза бо гардиши ғайриқонунии 
маводи мухаддир, маводи психотропӣ ва прекурсҳои онҳо".2 

Ҷаласаи 18-уми Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитеррристии СҲШ 
асосан, ба масоили вобаста ба тасвиб намудани пешнависи Гузориши 
Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитерристии СҲШ ба Шӯрои сарони 
давлатҳои аъзои СҲШ, ҷараёни амалисозии "Барномаи ҳамкории 
давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай дар бораи  мубориза бо 
терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ барои солҳои 2010–2012", 
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ҳамчунин, қарорҳои Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитеррристии СҲШ 
бахшида шуд.   

Давлатҳои узви СҲШ тадбирҳои муштаракро оид ба таъмини 
амнияти ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории 
Шанхай, ки бояд 15 июни соли 2011 дар шаҳри Остона баргузор гардад, 
ҳамчунин, гузаронидани Универсиадаи тобистонаи  XXVI дар шаҳри 
Шэнчжен (соли 2011) ва нахустин  Ярмаркаи "Хитой–АврупоОсиё” дар 
шаҳри Урумчи (соли 2011) амалӣ сохтанд.  

Дар доираи роҳандозии ҳамкории наздик бо созмонҳои 
байналмилалӣ ва минтақавӣ ба мақсади эҷоди шабакаи васеи шарикӣ оид 
ба муқобила бо таҳдиди террористӣ, лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
оид ба ҳамкорӣ байни Сохтори минтақавии зиддитеррристии СҲШ ва 
Кумитаи зиддитеррористии Шӯрои Амнияти СММ, ҳамчунин, Котиботи 
Созмони Аҳдномаи  Амнияти Дастаҷамъӣ (СААД) таҳия гардиданд. 

Дар ҷаласаи Шӯро "Нақшаи гузаронидани машқҳои навбатии 
муштараки мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ таҳти унвони 
"Тяншон–2–2011" дар қаламрави Ҷумҳурии Халқии Хитой ба мақсади 
баланд бардоштаи омодагии ҳарбии воҳидҳои зидитеррористӣ ва 
таҳкими ҳамкории мутақобилаи оперативӣ байни мақомоти босалоҳияти 
давлатҳои узви СҲШ" ба тасдиқ расид.1 

  Дар санаи 15 июни соли 2011 дар шаҳри Остонаи ҶУмҳурии 
Қазоқистон  ҷаласаи ҷашнии Шӯрои сарони давлатҳои аъзои СҲШ барпо 
гардид ва дар он таъкид шуд ки "қарори даҳ сол қабл қабулшуда дар 
бораи таъсиси Созмони Ҳамкории Шанхай иқдоми стратегӣ ва 
санҷидашуда буд. Тайи давраи гузашта СҲШ иттиҳоди аз тарафи умум 
эътирофшуда ва бонуфуз гардид, ки барои истиқрори сулҳ ва рушди 
минтақа фаъолона мусоидат мерасонад, бо таҳдиду хатарҳои муосир ба 
таври муассир муқобилат мекунад".2 

Дар ҷараёни мулоқот сарони давлатҳо Гузориши Шӯрои Сохтори 
минтақавии зиддитеррристии СҲШ-ро дар бораи фаъолияти ин сохтор 
дар соли 2010 тасдиқ намуданд. Дар гузориш аз ҷумла таъкид шуд, ки 
"Дар соли 2010 Сохтори минтақавии зиддитеррристии Созмони 
Ҳамкории Шанхай фаъолияти худро дар шароит таҳдид ба давлатҳои 
аъзои СҲШ аз тарафи як қатор созмонҳои террористии байналмилалӣ 
амалӣ намуд. Кӯшиши нуфуз онҳо ба қаламрави Ҷумҳурии Қирғизистон, 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мушоҳида расид ва  дар қаламрави ин 
кишварҳо амалҳои тахрибгарона аз сӯйи "Иттиҳоди ҷиҳоди исломӣ" ва 
"Ҳизби исломии Туркистон" ("Ҳаракати исломии Туркистон", "Ҳаракати 
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исломии Ӯзбекистон"), ки аз тарафи "Ал-Қоида" ва "Ҳаракати Толибон" 
фаъолона пуштибонӣ мешуд, ошкор гардид".1 

Дар Гузориш ҳамчунин зикр гардид, ки "Дар натиҷаи ҳамкории 
мақомоти босалоҳияти давлатҳои  аъзои СҲШ дар мавриди ҷустуҷӯ ва 
истирдоди аъзои ташкилотҳои террористии байналмилалии дар 
кофтукови байналмилалӣ қарордошта, дар соли 2010-ум 71 нафари дохил 
дар "Рӯихати ягонаи ҷустуҷӯи ашхоси  дар ҷустуҷӯйи байналмилалӣ 
эълоншуда аз тарафи хадамоти махсус ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу 
тартиботи давлатҳои узви СҲШ барои содир кардани ҷиноят ва ё 
гумонбар ба содир кардани ҷинояти дорои ҷанбаи террористӣ, 
ҷудоиталабӣ ва ифотгароӣ, ҷустуҷӯ шуданд".2 

Мақомоти  ҳифзи ҳуқуқу тартиботи Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи 
майи соли 2010 ду узви "Иттиҳоди ҷиҳоди исломӣ"-и дар ҷустуҷӯ 
қарордоштаро боздошт намуда, ба мақомоти босалоҳияти Ҷумҳурии 
Қирғизистон супориданд. Ин ду нафар қасд доштанд, ки аз тариқи 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вилоятҳои ҷануби Қирғизистон 
ворид шуда, гурӯҳҳои махфӣ ташкил диҳанд ва дар ҷумҳуриҳои 
Қирғизистон ва Ӯзбекистон амалҳои террористиро роҳандозӣ  
намоянд. Яке аз  боздоштшудагон барои фаъолияти террористӣ ба 
муҳлати дароз маҳкум ба ҳабс шуд, дувумӣ баъд аз муқаррар 
намудани шахсияташ, ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон истирдод гардид. Аз 
рӯйи шаҳодати боздоштшудагон аъзои дигар ва шарикони созмонҳои  
террористии байналмилалӣ аз ҷумлаи шаҳрвандони Қирғизистон, 
Ӯзбекистон ва Қазоқистон шинохта шуданд, дар бораи усул ва 
тарзҳои нави фаъолияти тахрибкории онҳо, роҳҳои интиқоли ашхоси 
ҷалбгардида ба урдугоҳҳои террористӣ дар Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон маълумот дарёфт 
гардид. 3 

Дар бобати фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи Ҷумҳурии 
Қазоқистон дар гузориш таъкид шуд, ки ба онҳо муяссар гардид  23 пайрави 
ташкилоти байналмилалии “Ҳизб-ут-Таҳрир ал-Исломӣ”-ро  барои кӯшиши 
паҳн кардани ғояи ифротгароӣ маҳкум намоянд.  

Дар Ҷумҳурии Қирғизистон аз рӯйи ҳодисаҳои зуҳури терроризм дар 
соли 2010-ум 25 парвандаи ҷиноӣ боз шуд ва 7 ҷинояти дорои ҷанбаи 
террористӣ ошкор гардид. 

Аз тарафи Хадамоти махсуси Тоҷикистон 50 шаҳрванд ба гумони 
ҳамкорӣ бо созмонҳои  "Ал-Қоида", "Ҳаракати Толибон", "Ҳизби исломии 
Туркистон" боздошт шуда, нисбат ба онҳо парвандаи ҷиноӣ боз шуд.   
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Неруҳои қудратии Федератсияи Русия беш аз 50 амалиёти 
зиддитеррористиро анҷом доданд, ки дар ҷараёни он бештар  аз 70 ҷинояти 
дорои ҷанбаи террористӣ пешгирӣ карда шуд, дар ҳудуди 300 террорист 
нобуд гардид, бештар аз 600 ҷангҷӯ ва шарикони онҳо боздошт шуданд. 1 

Умуман, дар соли 2010 аз тарафи мақомоти босалоҳияти давлатҳои узви 
СҲШ бештар аз 360 анбори аслиҳа ва пойгоҳи ҷангиён ошкор шуд, 317 
дастгоҳи худсохти тарканда, 1200 адад силоҳи тирандозӣ ва бештар аз 1400 
маводи тарканда мусодира гардид,  70 нафар ба даст кашидан аз фаъолияти 
террористӣ моил карда шуданд. 2 

Дар Гузориш лаҳзаи муҳим дар такмили низоми муқобилат бо 
таҳдидҳои террористӣ баланд бардоштани малакаи касбии кормандони 
сохторҳои зиддитеррористӣ номида шудааст. Масалан, "Дар доираи 
омодагии кадрҳо барои воҳидҳои зиддитеррористии мақомоти босалоҳияти 
давлатҳои аъзои СҲШ, дар муассисаҳои таълимии мақомоти босалоҳияти 
Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Халқии Хитой мутаносибан 800 ва 150 
мутахассис давраи  бозомӯзӣ ва такмили касбро гузаштанд".3 

Дар ҷаласаи 20-уми Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитеррористии 
СҲШ дар таърихи 27 марти соли 2012 лоиҳаи Гузориш дар бораи 
фаъолияти ин Сохтор дар соли 2011 ба тасвиб расид. Дар бораи таъсиси 
Гурӯҳи коршиносони хадамоти марзбонии мақомоти босалоҳияти 
давлатҳои аъзои СҲШ дар соҳаи муқобилат бо  терроризм, ҷудоиталабӣ ва 
ифротгароӣ қарор қабул шуд. Нақшаи тадбирҳои муштараки мақомоти 
босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ оид ба масоили ошкор ва қатъ кардани 
каналҳои маблағгузории фаъолияти террористӣ, ҷудоиталабӣ ва 
ифротгароӣ аз ҳисоби гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, маводи 
психотропнӣ ва прекурсорҳои онҳо тасдиқ гардид.4 

Дар санаи 6–7 июни соли 2012 дар шаҳри Пекини Ҷумҳурии Халқии 
Хитой  ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории 
Шанхай баргузор гардид, ки дар он Гузориши Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ барои соли 2011 тасдиқ шуд.  

Нуктаҳои асосии гузориш нисбат ба авзоъ дар соли 2011 ба тарзи зерин 
шаклбандӣ шуд:  

– созмонҳои террористии байналмилалӣ, монанди "Ҳаракати исломии 
Туркистон", "Иттиҳоди ҷиҳоди исломӣ", “Ҳаракати исломии Туркистони 
Шарқӣ”, "Ҳизб-ут-Таҳрир ал-Исломӣ" ҳарчи бештар таваҷҷуҳи худро ба 
сӯйи давлатҳои аъзои СҲШ нигаронидаанд. Тамоюли муттаҳидкунонии 

                     
1.  Ҳамон ҷо. 
2.  Текущий архив  МИД  РТ. Папка–действующие документы  по ШОС, 2011. 
3. Ҳамон ҷо. 
4. Ҳамон ҷо. 
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саъю талоши саркардагон ва фиристодагони онҳо барои бесубот сохтани 
вазъият дар қаламрави СҲШ ба мушоҳида мерасад;  

–дар соли 2001 мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ дар 
натиҷаи гузаронидани тадбирҳои оперативию ҷустуҷӯйӣ ва амалиёти 
махсус беш аз аз 400 террорист нобуд шуд, 840 аъзои гурӯҳҳои мусаллаҳи 
ғайриқонунӣ ва шарикони онҳо, аз ҷумла, аъзои ташкилотҳои 
террористии қарордошта дар ҷустуҷӯйи байналмилалӣ  боздошт  шуданд;    

–дар давлатҳои узви СҲШ фаъолияти ҳавзаҳои пинҳонии 
ташкилотҳои террористии байналмилалӣ: "Иттиҳоди ҷиҳоди исломӣ", 
"Ҷамоати муҷоҳидони Осиёи Марказӣ", "Ҳаракати исломии Туркистон", 
"Ҳаракати исломии Туркистони Шарқӣ", "Ансоруллоҳ", гурӯҳҳои 
террористии "Ҷайш-ул-Маҳдӣ", ташкилотҳои диниву ифротии "Ҳизб-ут - 
Таҳрир ал-Исломӣ", "Ҷиҳодия", "Таблиғ", "Нурҷулар", ташкилоти динии 
"Ат Такфир вал Ҳиҷра", гурӯҳи бунёдгарои "Ансор-уд-дин", ҳамчунин,  
гурӯҳҳои ҷинояткори "Мулло Абдулло" ва "Алии Бедаки", ки  аъзои онҳо 
анҷом додани амалҳои террористӣ дар қаламрави давлатҳои аъзои СҲШ-
ро ба нақша гирифта буданд, қатъ карда шуд;   

–дар марҳалаи ибтидоии омодагӣ ба амали террористӣ беш аз 10 
маврид, бештар аз 90 ҷинояти дорои ҷанбаи террористӣ, ҳамчунин даҳҳо 
мавриди амали зӯргӯйии ифротӣ пешгирӣ гардид. Дар ҷараёни ин 
чорабиниҳо адабиёти ифротгароӣ, воситаҳои алоқа ва пули нақд 
мусодира шуд. Бо амали муштараки мақомоти босалоҳияти давлатҳои 
аъзои СҲШ яке аз самтҳои интиқоли ҷангиён ва ҷинояткорон барои 
ширкат дар аъмоли террористию харобкорӣ, ҳамчунин, роҳҳои интиқоли 
ҷавонони ҷалбшуда ба урдугоҳҳои тайёр кардани террористон ва 
тахрибкорон нобуд карда шуд. Беш аз  100 нафар ашхоси  дастдошта дар 
фаъолияти ташкилотҳои террористию ифротӣ боздошт ва истирдод 
гардиданд ва бисёрии онҳо ба муддати дароз   аз озодӣ маҳрум шуданд, 
беш аз 80 нафар дар ҷустуҷӯйи байналмилалӣ эълон шуданд;   

–дар соли 2001 мақомоти судӣ фаъолияти гурӯҳи ифротии исломии 
"Ҷунд-ул-Халифат" дар қаламрави Ҷумҳурии Қазоқистон, ҳамчунин,  
фаъолияти иттиҳодияи байниминтақавии "Духовно-родовая держава 
Русь", "Ҳаракат ба муқобили муҳоҷирати ғайриқонунӣ" ва созмони 
"Иттиҳоди умумимиллии Рус" дар ҳудуди Федератсияи Русияро 
террористӣ эълон карда, манъ намуданд;  

– мақомоти  босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ дар соли 2011 беш аз 
400 анбори аслиҳа ошкор намуда,  1180 дастгоҳии худсохти тарканда, 4200 
адад аслиҳаи тирандозӣ, 85520 муҳиммот ва 5200 кг маводи таркандаро 
мусодира карданд;  

– фаъолият дар самти муқобилат бо истифодаи шабакаи Интернет ва 
дигар воситаҳои иртиботӣ ба мақсадҳои террористӣ, ҷудоиталабӣ ва 
ифротгароӣ идома ёфт. Беш аз 500 сомонаи (сайти) даъваткунанда ба 
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ифротгароии динӣ ва содир намудани амали террористӣ ошкор карда шуда, 
фаъолияти 449 сомона масдуд гардид. Яке аз саркардагони ба ном "Ҷамоати 
идеологӣ", ки таҳти лақаби "Абутанвири Қафқозӣ" ва "Закир" дар сомонаи 
интернетӣ мақолаҳои даъваткунанда ба фаъолияти террористӣ ва ифротиро 
нашр мекард, боздошт шуд.1 

  Дар таърихи 28 марти соли 2014 ҷаласаи навбатии 24-уми Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ баргузор  шуд. Дар ҷаласа лоиҳаи 
Гузориши Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ дар 
бораи фаъолияти ин сохтор дар соли 2013 ба тасвиб расид. Ҳамчунин, 
иттилоот дар бораи ҷараёни амалисозии Барномаи ҳамкории давлатҳои 
аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай дар мубориза бо терроризми 
байналмилалӣ, ҷудоиталабӣ ва ифротгароии динӣ дар солҳои 2013–2015 
шунида шуд.   

Дар бобати тадбирҳои якҷояи давлатҳои узви СҲШ оид ба таъмини 
амнияти минтақавӣ ва муқобила бо таҳдидҳо пас аз қисман берун 
рафтани неруҳои байналмилалии мусоидатрасон ба амният аз Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон дар соли 2014 мувофиқа ҳосил шуд. 

Дар бораи дар семоҳаи чоруми соли 2014 баргузор намудани 
Конфаронси дуюми илмию амалӣ оид ба масоили ҳамкорӣ дар соҳаи 
муқобилат бо терроризми байналмилалӣ ва ифротгароӣ байни давлатҳои 
аъзои СҲШ ва давлатҳои нозир дар СҲШ қарор қабул гардид. 

Қарор дар бораи гузаронидани амалиёти муштараки марзии 
мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои СҲШ дар соли 2014 дастгирӣ 
шуд. 2 

11–12 сентябри соли 2014 дар шаҳри  Душанбе  ҷаласаи Шӯрои сарони 
давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай ташкил шуд ва дар он 
Гузориши Шӯрои Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ барои 
соли 2013 тасдиқ гардид.  

Дар Гузориш таъкид шуд, ки "Дар соли 2013 дар ҳудуди давлатҳои 
аъзои СҲШ хатари зуҳури амалҳои террористӣ боқӣ монд, ки дар ин 
бора якчанд амали террористии содиршуда дар соли 2013 дар қаламрави 
Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Халқии Хитой шаҳодат медиҳад".3 

Тибқи таҳлили коршиносони Сохтори минтақавии зиддитеррористии 
СҲШ, "тақвияти таблиғоти идеологии ҷараёнҳои бунёдгарои исломӣ, аз 
ҷумла, бо истифодаи шабакаи Интернет, суиистифода аз проблемаҳои 
иҷтимоию  иқтисодӣ ва бесаводии динии як қисмати аҳолӣ боиси 
афзоиши теъдоди тарафдорони созмонҳои террористӣ ва ифротӣ ва 
таъсиси ҳавзаҳои онҳо дар қаламрави давлатҳои аъзои СҲШ мегардад".4 

                     
1. Текущий архив  МИД  РТ.  Папка–действующие документы  по ШОС, 2012. 
2.http://www.tushtuk.kg/politics/15939/ 
3. Текущий архив  МИД  РТ. Папка– действующие документы  по ШОС, 2014. 
4. Текущий архив  МИД  РТ. Папка– действующие документы  по ШОС, 2014. 

http://www.tushtuk.kg/politics/15939_v_tashkente_sostoyalos_24-e_zasedanie_regionalnoy_antiterroristicheskoy_strukturyi_shos/
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Дар ёддошти таҳлилӣ ҳамчунин, зикр гардид, ки "вазъияти 
Афғонистону Покистон ва Шарқи Наздик, аз ҷумла рӯйдодҳои Сурия,  ба 
вазъи минтақа таъсири манфӣ мерасонад. Дар урдугоҳҳои омӯзишию 
машқдиҳии воқеъ дар маҳалҳои зикршуда тайёр кардани террористон ба 
мақсади созмондиҳии амалҳои тахрибкорӣ фаъолтар шудааст. Таҷрибаи 
дарёфткардаи террористон дар мавриди роҳандозии амалҳои ҷангӣ ва 
харобкорӣ имконият медиҳад, ки онҳо барои бесуботсозии эҳтимолии 
вазъият дар давлатҳои аъзои СҲШ истифода бурда шаванд".1 

Умуман, дар гузориши Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ 
таъкид шуд, ки "...дар соли 2013 мақомоти босалоҳияти давлатҳои аъзои  
СҲШ 20 ҷинояти дорои ҷанбаи террористӣ ва ифротиро ошкор намуданд 
ва 42 нафар маҳкум шуданд, 49 пойгоҳи тайёр кардани террористон аз 
байн бурда шуд, 255 узви ташкилотҳои террористии байналмилалӣ 
ҳангоми муқовимати мусаллаҳона нобуд шуданд, 118 террорист боздошт, 
бештар аз 2 ҳазор адад аслиҳа, 240 муҳиммот, 360 дастгоҳи худсохти 
тарканда ва 46 тонна маводи мунфаҷира мусодира шуд".2 

Дар ҷараёни тадбирҳои муштараки мақомоти босалоҳияти 
Қазоқистон ва Русия  шабакаи ҳамдасти ташкилотҳои террористии 
байналмилалӣ дар вилояти Астрахан, ки машғул ба ҷалб ва интиқоли 
ҷангиён ба минтақаи Қафқози Шимолии Русия ва Сурия буд, нобуд карда 
шуд. Илова бар ин, дар қаламрави Ҷумҳурии Қазоқистон 7 аъзои 
Ташкилотҳои террористии байналмилалӣ аз  Қафқози Шимолӣ, ки дар 
ҷустуҷӯйи байналмилалӣ қарор доштанд, боздошт шуданд. Аз тарафи 
мақомоти босалоҳияти Қазоқистон фаъолияти гурӯҳи террористиву 
тахрибгар аз ҷумлаи шаҳрвандони Қазоқистон, Қирғизистон ва Русия, ки  
қасд доштанд силсила амалҳои террористиро дар ҳудуди давлатҳои аъзои 
СҲШ анҷом диҳанд,  қатъ  карда шуд.  

 Дар Гузориши Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ 
ҳамчунин, фаъолияти мақомоти босалоҳияти ҳар як давлати аъзои СҲШ 
дар самти мубориза бо терроризм ва экстремизм зикр гардид. Масалан, 
таъкид шуд, ки "...мақомоти босалоҳияти Русия барои безарар 
гардонидани фаъолияти Ташкилотҳои террористии байналмилалӣ 
тадбирҳои муҳими оперативию ҷустуҷӯйиро анҷом доданд. Дар шаҳри 
Перм фаъолияти ҳафт узви фаъоли ташкилоти ифротии "Нурҷулар", ки 
бизнеси ғайриқонуниро ба роҳ монда, маблағи ба дастомада аз онро ба 
фаъолияти террористӣ равона мекард, мутаваққиф гардид. Дар ҷараёни 
амалиёти муштараки мақомоти босалоҳияти Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва 
Русия, дар вилояти Москва саркардаи ҳавзаи "Ҳаракати исломии 
Туркистон" – шаҳрванди Русия, ҳамчунин, якчанд шаҳрванди Ӯзбекистон 
ва Тоҷикистон, ки дар ҷалб ва интиқоли ҷавонон ба Афғонистон, 

                     
1 . Ҳамон ҷо. 
2. Ҳамон ҷо. 
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Покистон ва Сурия ҷиҳати омӯзиши фаъолияти террористӣ ва харобкорӣ 
даст доштанд, боздошт шуданд".1 

Дар ҷараёни тадбирҳои муштараки мақомоти босалоҳияти 
Қирғизистон, Қазоқистон ва Ӯзбекистон ҳамчунин, роҳи интиқоли 
ҷавонони ҷалбшуда ба урдугоҳҳо дар Афғонистон, Покистон ва Сурия 
баста шуд. Дар Қирғизистон ду шахс, ки қасд доштанд аз тариқи 
қаламрави Туркия ба минтақаи ҷангзадаи Сурия раванд, боздошт 
гардиданд. Ғайр аз ин, мақомоти босалоҳияти Қирғизистон дар моҳи 
августи соли 2013 гурӯҳи террористии байналмилалӣ, ки аз Сурия ба 
мақсади роҳандозии амалҳои террористӣ ва тахрибӣ  ба Қирғизистон 
интиқол ёфта буд, ошкор ва боздошт карданд.2 

Аз тарафи мақомоти босалоҳияти Тоҷикистон 16 узви "Ҷамъияти 
Ансоруллоҳ", 11 узви "Ҳаракати исломии Ӯзбекистон", 1 узви “Шабакаи 
Ҳаққонӣ”, як узви "Ал-Қоида" ва як узви "Иттиҳоди ҷиҳоди исломӣ" 
ошкор, боздошт ва маҳкум шуданд. 3 

Мақомоти босалоҳияти Хитой дар ҷараёни тафтиши парвандаҳои 
ҷиноятӣ, ки аз рӯи далели содир намудани амали террористӣ ба таърихи 
23 апрел, 26 июн ва 28 октябри соли 2013 боз шуда буд, ба миқдори зиёд 
воситаҳои содир намудани амали террористиро ошкор ва мусодира 
карданд.4 

Дар натиҷаи тадбирҳои муштараки оперативию ҷустуҷӯйии 
мақомоти босалоҳияти Русия ва Тоҷикистон дар қаламрави Русия 
манбаъи маблағгузории фаъолияти "Ҷамъияти Ансоруллоҳ" баста шуд. 
Шаҳрванди Тоҷикистон, ки "хазинадори" ин гурӯҳи террористӣ буд, 
боздошт ва маҳкум гардид. 

Бад-ин тартиб, ба Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ 
муяссар шуд, ки  дар давоми даҳ соли фаъолияти ҳамоҳангсозии худ 
натиҷаҳои муҳими зеринро ба даст оварад: 

1. Санадҳое, ки заминаи хуби меъёрии ҳуқуқии Сохтори минтақавии 
зиддитеррористии СҲШ-ро поягузорӣ карданд, мувофиқа ва имзо 
шуданд. Аз ҷумла:   

–Консепсияи ҳамкории давлатҳои аъзои СҲШ дар мубориза бо 
терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ; 
–Конвенсияи СҲШ бар зидди терроризм; 
–Низомнома дар бораи тадбирҳои сиёсию дипломатӣ ва механизми 
аксуламали СҲШ ба вазъияти таҳдидкунанда ба сулҳ, амният ва 
суботи минтақа; 

                     
1. Текущий архив  МИД  РТ. Папка–действующие документы  по ШОС, 2014. 
2.  Ҳамон ҷо. 
3.  Текущий архив  МИД  РТ. Папка–действующие документы  по ШОС, 2014. 
4.  Ҳамон ҷо. 
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–Созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи ошкор намудан ва бастани 
роҳҳои нуфузи ашхоси дастдошта дар фаъолияти террористӣ, 
ҷудоихоҳӣ ва ифротгароӣ; 
–Созишнома дар бораи тайёр кардани кадр барои воҳидҳои 
зиддитерррористии давлатҳои аъзои СҲШ; 
–Созишнома байни ҳукумати давлатҳои аъзои СҲШ дар бораи 
ҳамкорӣ дар соҳаи таъмини амнияти итилоотии байналмилалӣ; 
–Барномаи ҳамкорӣ байни давлатҳои азои СҲШ барои мубориза бо 
терроризм, ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ барои солҳои 2012–2014.  
2. Барои муборизаи муассир ва муқобила бо терроризм, ба мақсади 

роҳандозии ҷустуҷӯи ашхоси дастдошта дар амалҳои террористӣ, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ дар ҳудуди давлатҳои узви СҲШ ва  
қароргирифта дар кофтукови байналмилалӣ бар пояи “Рӯйхати ашхоси 
аз тарафи хадамоти махсус ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи 
давлатҳои аъзои СҲШ эълоншуда дар ҷустуҷӯйи байналмилалӣ ба 
хотири содир намудани ҷиноятҳои дорои ҷанбаи террористӣ, 
ҷудоиталабӣ ва ифротгароӣ" "Феҳристи ягонаи ҷустуҷӯйии мақомоти 
амният ва хадамоти махсуси давлатҳои аъзои СҲШ" таҳия гардид.    

  3. Ҳамоҳангсозии дақиқ ва муассири амали хадамоти махсус, аз 
ҷумла, ҳангоми анҷоми додани амалиёти зидитерористии зерини дорои 
ҷанбаҳои гуногун:  

– амалиёти зиддитерористии "Волгоград – Зиддитеррор – 2008"; 
– амалиёти зиддитерористии "Норак –  Зиддитеррор  2009"; 
–амалиёти зиддитерористии мақомоти амниятии давлатҳои аъзои 

СҲШ "Саратов – Антитеррор – 2010"; 
 – амалиёти муштараки хадамоти махсус ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу 

тартиботи давлатҳои аъзои СҲШ "Тяншон – 2011" ва ғайра.   
 4. Ба сабаби ин ки ҷинояткории фаромилӣ ҷузъи таркибии терроризм 

ва экстремизм мебошад, дар Созмон механизми ҳамкории вазоратҳои 
корҳои хориҷӣ ва амнияти ҷамъиятии давлатҳои узви  СҲШ доир ба 
муқобилат бо ҷинояткории фаромиллӣ ва таъмини амнияти ҷамъиятӣ 
ҷорӣ карда шуд. Ба ин мақсад: 

 –Протоколи ҳамкорӣ дар соҳаи мубориза бо ҷинояткории фаромиллӣ 
ба имзо расид; 

–Қарор дар бораи таъсиси Маркази СҲШ доир ба ҷамъоварӣ ва 
таҳлили иттилоот дар бораи фаъолияти зиддиқонунии сиёсати иқтисодии 
хориҷии шаҳрвандон ва ашхоси ҳуқуқӣ дар қаламрави давлатҳои аъзои 
Созмон қабул карда шуд; 

–Созишномаи муқаддамотии ҳамкорӣ дар мубориза бо ҷинояткорӣ 
имзо шуд; 
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   5. Идораҳои мудофиавии давлатҳои аъзои СҲШ дар бобати 
гузаронидани машқҳои муштараки зиддитеррористии Неруҳои Мусаллаҳ 
фаъолона ҳамкорӣ карданд. Аз ҷумла:  

  –моҳи августи соли 2003 дар минтақҳои ҳаммарзи Қазоқистон ва 
Хитой машқҳои зиддитеррористии "Ҳамкорӣ–2003" анҷом гирифт, ки дар 
он бештар аз 1000 низомии Қазоқистон, Хитой, Қирғизистон, Русия ва 
Тоҷикистон ширкат карданд, ҳамчунин, ҳавопаймоҳо, техникаи вазнин 
ва тупхонавӣ вориди амал шуд;  

–моҳи августи соли 2007 дар вилояти Челябинск машқҳои муштараки 
зиддитеррористии Қувваҳои  Мусаллаҳи давлатҳои узви СҲШ бо номи 
"Рисолати сулҳ – 2007" анҷом гирифт; 

–моҳи сентябри соли 2010 дар ҳудуди Қазоқистон машқҳои 
зиддитеррористии давлатҳои аъзои СҲШ таҳти унвони "Рисолати сулҳ – 
2010" гузаронида шуд ва ғайра.   

6. Мақомоти босалоҳияти давлатҳои узви СҲШ тайи даҳ сол беш аз 
100 ҷинояти дорои самти террористиро дар марҳалаи омодагии онҳо 
ошкор ва безарар намуданд, ки аз ҷумлаи онҳо содир кардани 500 ҷиноят 
дар маҳалҳои серодам ба нақша гирифта шуда буд. Дар ин давра 
мубодилаи иттилооти пешгирикунанда ва огоҳкунандаи оперативӣ сурат 
гирифт, 480 пойгоҳи тайёр кардани террористон ошкор ва нобуд карда 
шуд, беш аз як миллион муҳиммот, 4 290 дастгоҳи худсохти мунфаҷира, 
22 500 кг маводи тарканда, 23 290 маводи заҳрноку заҳролудкунанда ва 
дигар воситаҳои ҷинояткорӣ мусодира гардид.    
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ФАСЛИ 3.  ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР МУБОРИЗА БАР 
ЗИДДИ ТАҲДИДУ ХАТАРҲОИ НАВИ МУОСИР 

 
3.1. ДИИШ – таҳдиди нав ба ҷомеаи байналмилалӣ.    
Созмони террористии "Давлати исломии Ироқ ва ШОМ" (ДИИШ) 

дар Ироқ дар соли 2013 ба сарварии Абӯбакри Бағдодӣ  таъсис ёфт. 
Сарчашмаи шаклгирии ин ташкилоти террористӣ ба соли 2003, яъне 
охирин соли зимомдории Президенти собиқи Ҷумҳурии Ироқ Саддом 
Ҳусайн ва оғози ҳамлаи ИМА ва муттаҳидинаш ба Ироқ мерасад.   

Пас аз ҳамлаи неруҳои амрикоӣ ба Ироқ, Саддом Ҳусайн зимни 
намоиши истодагарии худ дар баробари ИМА ва Исроил, ба қаҳрамони 
ҷаҳони ислом табдил ёфт. Ин баҳонае гардид барои муҷоҳидин аз дигар 
нуқтаҳои доғ, махсусан, барои гурӯҳҳои терррористии "Ал-Қоида" аз 
Покистон, Афғонистон, баъзе кишварҳои арабӣ, ки чун "афғонҳои араб" 
маълум буданд, ба Ироқ сарозер шаванд, то ин ки якҷо бо артиши Ироқ 
бар зидди душманони ислом  ҷанг кунанд. Баъд аз суқути режими сиёсӣ 
дар Ироқ, аксари ин гурӯҳҳо дар ин кишвар монданд ва бо кумаки 
неруҳои боқимондаи вафодор ба Саддом Ҳусайн, аз ҷумла бо дастгирии 
муовини Саддом Ҳусейн–Иззат Иброҳим ад-Дури ба ташкили гурӯҳҳои 
муқовимат оғоз карданд. Байни гурӯҳҳои муқовимат тарафдорони "Ал- 
Қоида" ба сарварии Абумусъаби Зарқавӣ бо доштани таҷрибаи бурдани 
ҷанги чарикӣ дар Афғонистон фарқ карда меистоданд. Онҳо зимни 
истифода аз таҷриба ва тавонмандии ҳарбии неруҳои боқимондаи 
артиши Ироқ тавонистанд гурӯҳҳои парокандаро дар муддати кӯтоҳ 
муттаҳид сохта, ба бозигари муҳим дар саҳнаи ҳарбии Ироқ табдил 
ёбанд.          

Абумусъаби Зарқавӣ, муовини террористи рақами яки Усома бин  
Лодан, дар ҷанги Афғонистон бар зидди Иттиҳоди Шӯравӣ фаъолона 
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иштирок карда буд. Вай дар соли 2003 дар Ироқ гӯрӯҳи "Тавҳид ва 
ҷиҳод"-ро таъсис дода, моҳи апрели соли 2006 “Шӯрои муҷоҳидин”-ро 
ташкил дода, худро амири созмони "Ал-Қоида" дар  Ироқ эълон карда ва 
тамоми гурӯҳҳои суннии парокандаи зеринро дар атрофи Шӯро 
муттаҳид  сохт:    

1. Шӯрои ҳарбии қабилаҳои ироқӣ. Ин Шӯро дарбаргирандаи тамоми 
қабилаҳои аҳли суннати Ироқ аст, ки 78 қабила ва чандин тираҳо ва 
оилаҳои хурду бузурги аҳли суннатро дар худ ҷой додааст. Шӯро 41 
гурӯҳи мусаллаҳ дорад, ки дар шаҳрҳои суннинишини Ироқ ва бахшҳои 
суннинишини Бағдод мустақар ҳастанд. Шӯро дар муқоиса бо дигар 
гурӯҳҳои аҳли суннат даҳҳо ҳазор неруи ниманизомии ҷавонро дар 
ихтиёр дорад. Маркази фармондеҳии ҷанг дар ин Шӯро аз раҳбарони 
қабилаҳо ва афсарони артиши собиқи Ироқ ташкил шудааст. Бартарияти 
Шӯрои зерин дар он зоҳир мешавад, ки суръати интиқоли неруҳо ва 
доштани фазои озод барои ҷобаҷогузории онҳо ба далели сохтори 
қабилаии он, ҳимояти логистикӣ ва иҷрои маневрҳои низомӣ дар 
минтақаҳои гуногун аст. Шӯрои низомии қабилаҳои Ироқ дорои 
анборҳои бузурге аз навъҳои гуногуни силоҳҳои сабук, нимавазнин ва 
вазнини артиши собиқи Ироқ аст, ки дар ҳоли ҳозир дар даргириҳо низ 
истифода мекунад.   

2. Ансори Ислом. Ин созмон соли 2001 аз сӯйи як олими курди ироқӣ 
Мулло Кирикор дар кӯҳистонҳои Қандил таъсис дода шуд. Соли 2003 пас 
аз ишғоли Ироқ созмони мазкур ба дохили шаҳрҳои ин кишвар мунтақил 
шуд. Дар ҷараёни ҷангҳои пас аз ишғоли Ироқ дар асари байъат ва 
ҳамкории теъдоде аз аъзои ин созмон бо Абумусъаб аз–Зарқовӣ , раҳаби 
он вақтаи "Ал-Қоида"-и Ироқ дучори парокандагии зиёде шуд. Аммо бо 
вуҷуди ҳамаи ин мушкилот, созмони мазкур дар ҳоли ҳозир наздики панҷ 
ҳазор неруи низомӣ буда, дар канори дигар гурӯҳҳо фаъол ҳастанд. 

3. Артиши муҷоҳидин. Ин созмон низ яке аз неруҳои фаъол дар 
ҷангҳои Ироқу Сурия мебошад. Теъдоди зиёде аз неруҳои ин созмон дар 
оғози набардҳои дохилии Сурия ба "Артиши озоди Сурия" ва "Ҷабҳат- 
ун-Нусрат" пайвастанд. Бинобар эҳсоси ниёз ба ин неруҳо дар Ироқ 
ҳангоми ишғоли минтақаҳои суннинишини Ироқ фармондеҳони ин 
созмон афроди худро аз Сурия фаро хонданд. Неруҳои ин гурӯҳ ба 
унвони такандозони (снайперҳои) ҳирфавӣ назди тамоми гурӯҳҳо машҳур 
ҳастанд. 

4. Артиши исломӣ. Ин созмон соли 2004 таъсис дода шуда ва аз 
назари мавқеъ ва неруҳои низомӣ баъд аз Шӯрои низомии қабилаҳо ва 
"Давлати Исломӣ" дар ҷойи сеюм қарор дорад. Ин созмон бинобар 
ихтилоф доштан бо "Ал-Қоида" дар солҳои 2006 ва 2007 набардҳои 
сахтеро бо онҳо доштааст. Созмон аз неруҳои миллӣ ва исломгаро шакл 
гирифтааст. Минтақаҳое чун Бағдод, Салоҳуддин ва Найнаво аз 
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муҳимтарин мавзеи амалиётии ин неру ҳастанд. Ҷангҳои тан ба тан, 
ҷангҳои хиёбонӣ ва дар минтақаҳои биёбонӣ аз тахассусҳои размии ин 
неру аст. 

5. Бригадаи инқилоби қарни бистум. Аввалин гурӯҳи ҷиҳодӣ аст, ки 
пояҳои аввалияи он дар Бағдод шакл гирифт. Ин созмон дорои нигоҳи 
динӣ ва миллӣ мебошад, ки ҳазорон неруи ҷангӣ ва ҳаводору ҳамкори 
ғайриҷангӣ аст. Неруҳои он аз миёни салафиҳо, сӯфиҳо ва миллигароҳо 
ҳастанд. Камингириҳои зуд, минагузорӣ ва амалиёти шигифтангез аз 
хусусиятҳои низомии ин гурӯҳ аст. Дар Салоҳуддин, Анбар ва Бағдод 
пойгоҳ дорад.  

6. Артиши тариқати нақшбандӣ. Иззат Иброҳим ад–Даврӣ, муовини 
Саддом Ҳусайн ва боқимондаҳои неруҳои Ҳизби Баъаси Ироқ ва неруҳои 
исломии дорои гароиш ба ҳаракати "Ихвон-ул–муслимин" дар Ироқ аз 
муассисони аслии ин созмон мебошанд. Созмон дар ишғоли шаҳри 
Мавсил нақши асосиро бозӣ карда буд. Ин созмон аз ҳазорон афсари 
ботаҷриба ва мутахассис, ки собиқ дар сафи артиши Ироқ буданд, 
ташкил ёфтааст. Неруҳои ин созмон ҳатто тавонистанд мушакҳое бо 
бурди 25 то 30 км истеҳсол кунанд. 

Муҳим аст таъкид намуд, ки созмон ва гурӯҳҳои мазкур аз нигоҳи 
динӣ мусалмонони аҳли суннат буданд, ки  теъдодашон дар Ироқ 
мутобиқи саршумории соли 1997 тақрибан 35%-ро ташкил дод, дар ҳоле 
ки шумораи пайравони шиа дар ин кишвар 65% буданд.1 

Дар соли 1979 дар Ироқ Саддом Ҳусайн ба сари қудрат омад ва дар 
Эрон Инқилоби исломӣ оғоз шуд, ки дар натиҷаи он  Оятуллоҳ Хумайнӣ 
–пешвои ин инқилоб, режими асосёфта ба доктрини мазҳаби шиаро 
барқарор намуд. Дар соли 1980 дар Ироқ қиёми шиаҳо рӯй дод ва пешвои 
ин инқилоб Оятуллоҳ Муҳаммадбоқири Садр ба қатл расид.  

Соли 1981 ҷанги Эрону Ироқ шурӯъ шуд, ки то соли 1989 идома ёфт. 
Ба ақидаи мо, ин ҷанг амалан ба ҷанги байнимазҳабӣ байни аҳли шиаи 
Эрон ва сунниҳои Ироқ табдил ёфта, бадбинии байнимазҳабӣ байни ду 
давлатро шиддат бахшид. Дар ҷараёни ин ҷанг ИМА аз Ироқ пуштибонӣ 
мекард  ва ба Саддом Ҳусайн имдоди ҳамаҷониба меасонид. Бо вуҷуди 
ин, пас аз ҳамлаи Ироқ ба Кувейт дар соли 2001 ИМА аз Кувейт дастгирӣ 
карда, Ироқро маҷбур кард, ки неруҳояшро аз Кувейт хориҷ намояд ва 
дар соли 2003 худ ба Ироқ ҳамла карда, режими Саддом Ҳусайнро аз 
байн бурд.     

Пас аз суқути ҳукумати Саддом Ҳусайн, шиаҳои ироқӣ (65%) аз аҳли 
суннат интиқомҷӯйӣ мекарданд ва ба амрикоиён фишор ворид 
менамуданд, то ҳукумате ташкил намоянд, ки сарвазири он аз аҳли шиа 
бошад. Бад-ин тартиб, дар Ироқ сарвазир  аз мазҳаби шиа Нурӣ ал - 
Моликӣ сари қудрат омад ва аъзои Ҳукумати ин кишвар  асосан аз аҳли 
                     
1.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Ирак#.D0 
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шиа буданд. Ин воқеият низ ба барафрӯхтани нифоқи мазҳабӣ дар 
тамоми Ироқ таъсир гузошт. Гурӯҳҳои суннӣ ба тадриҷ дар сохтори 
созмонёфтаи таҳти унвони "Ситоди фаврӣ" муттаҳид шудан гирифтанд ва 
тамоми иқдомоти муҳими ҷангӣ маҳз дар дохили ҳамин сохтор сурат 
мегирифт. Мақсади асосӣ аз он иборат буд, ки режими ҳоким тағйир дода 
шавад, чунки гурӯҳҳои суннӣ ба раҳбарии Абумусъаб аз-Зарқовӣ 
ҳукумати ал-Моликиро бозичаи дасти Эрон мешуморид ва бовар дошт, 
ки суқути ин режим  ба фоидаи Ироқ ва тамоми ироқиҳо хоҳад буд. Аммо 
дар соли 2006 пас аз ҳамлаи ҳавоии ИМА Зарқовӣ кушта шуд.    

Сарфи назар аз ин, тарафдорони вай ғояҳои бунёдгароӣ ва 
ифротгароии раҳнамои худро ҳифз карданд ва ба саркардагии Абӯумар 
ал-Бағдодӣ созмони навро бо номи "Давлати исломии Ироқ" (ДИИ) 
таъсис доданд. Абӯумари Бағдодӣ низ дар соли 2010 дар паногоҳи худ аз 
ҳамлаи ҳавоии ИМА кушта шуд. Пас аз вай Абӯбакри Бағдодӣ, ки 
раҳбарии кумитаи шариатро бар уҳда дошт, роҳбари ин ташкилот 
интихоб шуд. Вай дар созмон тағйироти зиёдро ворид карда, аз 
дастовардҳои иттилоотию иртиботӣ, аз ҷумла аз шабакаи иҷтимоӣ васеъ 
истифода мебурд. Абӯбакри Бағдодӣ тавонист дар муддати кӯтоҳ аз 
ҷумлаи норозиёни аҳли суннии ироқӣ сафи ташкилоти худро пур намояд. 
Ин созмон бо истифода аз заифии сиёсати дохилӣ ва берунии Сарвазир 
Нурӣ ал-Моликӣ, аз ҷумла вобастагии вай аз дастгирии Ҷумҳурии 
Исломии Эрон, ба неруи қавии муқовимат табдил ёфт.    

Таҳаввулоти асосӣ дар ин ташкилот пас аз авҷи ҷанг дар Сурия ба 
амал омад. Абӯбакри Бағдодӣ бо маблағи созмони худ дар Ироқ бо 
раҳбарии Абдумуҳаммади Ҷавлонӣ гурӯҳи "Ҷабҳат-ун–Нусрат"-ро 
ташкил дод, ки аксар аъзои он суриягиҳо буданд ва онҳоро барои ҷанг ба  
Сурия мефиристод. Дар соли 2013 Абӯбакри Бағдодӣ бо дарназардошти 
вазъи бавуҷудомада, номи ташкилоти худро ба "Давлати исломии Ироқ 
ва Шом" (ДИИШ)1  иваз кард ва аз тамоми мухолифони давлат даъват 
кард, ки ба вай тобеъ шаванд. Аммо "Ҷабҳат-ун-Нусрат" аз итоат ба 
Абӯбакри Бағдодӣ сарпечӣ кард ва байъати худро ба "Ал-Қоида" эълон 
дошт, ки боиси ихтилофоту муноқиша байни ин ду созмони террористӣ 
гардид.  

Бояд ёдовар шуд, ки зимни тақвияти таъсири низомии  ташкилоти 
террористии ДИИШ, ҳамчунин, дар натиҷаи норозигии  зиёди аҳли 
суннӣ, ҳукумати Нурӣ ал-Моликӣ истеъфо дод ва Ҳайдар Ибодӣ 
Сарвазири нав таъйин шуд, ки аз аҳли суннат буд. Вай бо тавсияи ҷомеаи 
байналмилалӣ, ҳамчунин, бо дарназардошти воқеияти сиёсии кишвар, 
намояндагони миёнарави сунниҳоро ба узвияти Ҳукумат ворид кард. Аз 
ҷумла вазири мудофиа аз аҳли суннат таъйин шуд. Чунин тағйирот боиси 
ҷудоӣ дар сафи пайравони аҳли суннат гардид ва як қисми онҳо худро аз 
                     
1.  Шом – номи қадимаи сарзамини Сурия.  
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ДИИШ дар канор гирифтанд. Агар Ҳукумати кунунии Ироқ ва 
муттаҳидини он тавонанд  сунниҳои миёнарав, аз ҷумла қабилаҳои 
норозии сунниро, ки дар байни аҳли худ нуфузи зиёд доранд,  ба тарафи 
худ ҷалб намоянд, пас дар ояндаи наздик мо шоҳиди тағйироти мусбат 
дар Ироқ хоҳем буд.      

     
Заминаҳои фикрӣ ва идеологии шаклгирии созмони  террористии 

"Давлати исломии Ироқ ва Шом" (ДИИШ)  
 
Ҷараёни бунёдгароии исломӣ ба мақсади ҷиҳод ва шаклгирии ғояҳои 

ифротӣ дар шуури мусулмонони ҷаҳон, махсусан ҷавонон, аз се истилоҳи 
калидӣ – "такфир", "ҳиҷрат" ва "ҷиҳод" бармеояд.  

Мафҳуми такфирӣ1 (решааш аз калимаи арабии куфр, яъне бехудоӣ) 
нахустин бор дар китоби асосгузори ғояи такфирӣ Сайид Қутб "Фӣ – 
зилоли ил-Қуръон" (яъне таназзули Қуръон) истифода шуд. Ин китоб 
амалан пояи ғоявии асосгузорони чунин гурӯҳҳои террористӣ, монанди 
"Ҷамоат такфир ва ал-ҳиҷра", "Ал- Ҷиҳод" ва ДИИШ гардид.2 

Дар мавриди калимаи "такфир" бояд қайд кард, ки шахси ба такфир 
дучоршуда ба як навъ падида ва фароянди зеҳнии худбегонапиндорӣ 
(маргиналӣ) дучор мешавад. Яъне чунин нигоҳ боиси он мешавад, ки 
тамоми мусулмонони эътиқоднадошта ба мактаби фикрии худро аз 
доираи мусулмонӣ хориҷ ва аҳкоми муртадшудагон ва дигар паёмадҳои 
онро бар вай раво мебинанд. 

Масалан: 
 – ҳалол будани рехтани хуни вай; 
– хӯрдани моли фарди такфиршуда;  
–ҷудоӣ миёни ӯ ва ҳамсару фарзандонаш;  
–ҳаққи робита надоштани ӯ бо дигар мусулмонон; 
– мерос набурдан аз мусулмонон ва ба ҷой нагузоштани ирс барои 

онон;  
–маҳрум шудан аз ҳаққи роҳбарӣ бар мусулмонон; 
– ғуслу кафан накардани онҳо ҳангоми марг;  
–нахондани ҷаноза бар ӯ;  
–дар гӯристони мусулмонон дафн накардани он ва ғайра. 
Ҳукуматдорон ва давлатмардони кишварҳои мусулмониро ба хотири 

ин ки ҳукми Худовандро амалӣ намекунанд, такфир мекунанд. 
Мардумро низ ба хотири ин ки ҳукми ин давлатмардонро қабул кардаанд 
ва ба он тан додаанд, кофир ҳукм мекунанд. Ҳамчунин уламои динро, ки 

                     
1. Такфирия–иттиҳоми мусулмонон ба бехудоӣ. 
2. Усама ас–Саййид Махмуд аль–Азхари.  Явная истина  в ответ тем, кто играет с религией 
и прикрывается ею, экстремистским течениям ( от «Братьев–Мусульман» до ИГИЛ) с 
точки зрения исламских ученых. Казань,2015. С.7. 
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ҳокимон ва мардумро бинобар тан надодан ба ҳукми Худо ва кофир 
нахондани онҳо маҳкум ба куфр мекунанд, зеро ба назари онҳо касе, ки 
кофиреро такфир накунад, худ низ ба куфр дохил мешавад.1 

Аз назари роҳбарон ва пайравони ДИИШ ҳар кӣ бо Имом ва ё 
раҳбарашон байъат кунаду дар ҷамоати онҳо дарояд ва сипас мутаваҷҷеҳ 
шавад, ки иштибоҳ карда ва ё ба ҳар сабаби дигаре аз он ҷамоат берун 
шавад, бо вуҷуди ин, муртад шуда ва хунаш ҳалол мегардад. Ва ҳар кас, 
ки  аз имомони чаҳоргонаи аҳли суннат пайравӣ кунад (аз ҷумла 
пайравони Имом Абуҳанифа) кофири мушрик маҳсуб мешавад.2 

Ба назари онҳо тамоми даврони баъд аз қарни чаҳоруми ҳиҷрӣ 
даврони куфру ҷоҳилият аст. Ба ақидаи онҳо, шахси кофиршуда ҳатто  
агар тавба ҳам кунад, тавбаи ӯ қобили қабул нест. Барои мисол, агар касе  
асири ДИИШ мешавад, ҳатто бигӯяд ман ба дини ту ҳастам, боз ҳам 
қатлаш ҳалол аст. Онҳо тавбаро қабул накарда, мегӯянд, ки "агар тавба 
кунед, Худованд дар қиёмат шуморо мебахшад, аммо вазифаи ман 
куштани ту аст".  Инсони такфиршуда чи баъд аз такфир тавба кунад ва ё 
накунад, воҷиб ё ҳадди ақал иҷозаи қатли онро доранд ва 
бозмондагонашон ҳам ғулом мешаванд ва аз тамоми ҳуқуқи шаҳрвандӣ 
маҳрум мегарданд.3 

Барои беҳтар равшан шудани ин масъала метавон ин мисолро аз 
эътиқоди ДИИШ зикр кард. Агар як насронӣ  асири ДИИШ гардад, вай 
имконият дорад, ки иқрор ба шаҳодатайн кунаду мусулмон шавад. Ҳатто 
агар қабул ҳам накунаду ҷизя диҳад, зинда мемонад. Аммо мусулмони 
такфиршуда ба эътиқоди онҳо чунин имтиёзро надорад. Бинобар ин, дар 
тафаккури онҳо куштани тамоми ҷараёнҳои мусулмони мухолиф ҷузъи 
ҳадафҳои асосиашон аст. Дар ин бора муборизаи оштинопазиронаи онҳо 
бо сунниҳо дар Сурия ва Ироқ, махсусан ҷанги онҳо бо "Ҷабҳаи озод", 
"Ҷабҳат-ун-Нусрат" ва ғайра дар Сурия ва қатли беш аз ҳафт ҳазор 
ҷанговарон ва асирони ин гурӯҳҳо шаҳодат медиҳад. Онҳо дар саҳифаи 
шабакаҳои иҷтимоии худ менависанд, ки барои бозгашт ба "исломи поку 
асил" вайрониҳои зиёде ба вуҷуд хоҳад омад, аммо набояд ин "харобиҳо 
моро аз расидан ба ҳадафамон" боздорад. 

Мафҳуми ҳиҷрат. Ин мафҳум маънои кӯшиш кардан барои тарки 
дорулкуфр ва рафтан ба ҳиҷрат–дорулисломро дорад, зеро фарди 
мусулмон аз назари онҳо ду вазифаи бештар надорад: ё бояд ба дохили 
давлати онҳо, ки дорулислом хонда мешавад, ҳиҷрат кунад, ё дар ғайри 
ин сурат, кофир эълом мешавад. Онҳо  марз байни давлатҳоро эътироф 

                     
1. Усама ас–Саййид Махмуд аль–Азхари.  Указ. соч. –С.33.  
2.Х.Холикназар, А.Рахнамо. В чём заключается опасность радикальных возрений и 
религиозных экстремистов? Душанбе, 2016. С.53.( на тадж.языке). 
3. Х.Холикназар, А.Рахнамо. В чём заключается опасность радикальных возрений и 
религиозных экстремистов? Душанбе, 2016. С.57. 
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намекунанд ва мехоҳанд ҷавононро муътақид созанд, ки ё бояд кофир 
эълон шуда, кушта шаванд ва ё ҳиҷрат карда, дар роҳи ДИИШ ба 
шаҳодат бирасанд ва ба ҷаннат роҳ ёбанд.1 Инсони дар ин мавқеъ қарор 
гирифта чорае ҷуз  интихоби роҳи дуюмиро надорад.  Ҳамин тавр, як 
қисм ҷавонон, ки шинохту маърифати сиёсӣ ва динӣ надоранд, 
шустушӯйи зеҳнӣ шуда, бо орзуи рафтан ба биҳишт худро омодаи 
куштан барои эътиқод мекунанд. 

Мафҳуми "ҷиҳод". Ба ақидаи гурӯҳҳои тандраве, монанди ДИИШ 
"ҷиҳод" – эълони ҷанг бо кофирон аст, махсусан, бар зидди мусулмононе, 
ки ақидаи ин гурӯҳро қабул намекунанд. Онҳо оятҳои Қуръонро дар 
мавриди ҷиҳод сатҳӣ тафсир мекунанд, шароити фарзияти онро тибқи 
Қуръон аслан дар назар намегиранд ва фарқе байни ҷиҳод ба хотири 
мудофиа ва муҳофизат ва ҷиҳод барои ҳуҷум ва тасарруф намегузоранд.2 

Таҳлили моҳияти экстремизми динии муосир ва хусусиятҳои 
ифротгароии исломӣ нишон медиҳад, ки ин ба мизони зиёд як падидаи 
идеявӣ ҳаст. Он ба тавҷеҳи (сафед кардани) зӯрӣ ба хотири дин, зимни 
таҳрифи фармудаҳои алоҳидаи Қуръон ва Суннатҳои Пайғамбар такя 
мекунад, ки тавре  ки террористон таъкид мекунанд, ба онҳо ин ҳаққро 
медиҳад, ки кофаронро бикушанд ва бо аслиҳа бар зидди ҳар гуна 
ҳокимияти расмӣ "мубориза" баранд.  

Дар ин иртибот, он ҷиҳатҳои мероси зеҳнии исломӣ, ҳамчунин 
натиҷагириҳои афкори исломии муосир аҳамияти мубрамро касб 
мекунанд, ки фармудаҳои дини мубини исломро ба тарзи комилан дигар 
тафсир менамоянд. Масалан, дар Эъломияи "Ислом ва терроризм", ки 
гурӯҳи биниши стратегии "Русия–ҷаҳони Ислом" дар соли 2015 таҳия 
намудааст, таъкид шудааст, ки "Ғояи исломии муқобили ақидаҳои 
бунёдгароёни исломӣ аксар вақт нодида гирифта мешавад ё барқасдона 
таҳриф карда мешавад. Аммо таҳлили он имкон медиҳад чунин 
натиҷагирӣ шавад, ки дар ислом ҷойгоҳи марказиро равиши муқобил бо 
бунёдгароён, яъне таҳаммулпазирӣ ва ҷустуҷӯйи созиш, хайрхоҳӣ бо 
ҳукумат, муътадилӣ ва парҳез аз ифроту хатар, раҳоии инсон аз ҳар гуна 
сангинии беш аз ҳадд, истиснои осебу зарар ташкил медиҳад. Чунин 
арзишҳои афкори исломӣ нисбат ба ақидаҳои ифротӣ асоси бештар 
қонеъкунандаро доранд".3 

 "Давлати исломии Ироқу Шом" бо сарварии Абӯбакри Бағдодӣ баъд 
аз як силсила пирӯзиҳо дар Ироқу Сурия дар қисматҳои ишғолкардаи худ 

                     
1. Усама ас–Саййид Махмуд аль–Азхари.  Явная истина  в ответ тем, кто играет с религией 
и прикрывается ею, экстремистским течениям (от «Братьев–Мусульман» до ИГИЛ) с 
точки зрения исламских ученых. Казань, 2015. С.78–80. 
 
2 . Ҳамон ҷо. –С.50. 
3. Постоянный адрес в Интернете: http://rusisworld.com/novosti–gruppy/itogovaya–deklaraciya–prinyataya–na–
forume–islamskaya–religiya–protiv–ekstremizma 



 58  
 

давлати исломӣ таъсис дода, Бағдодӣ худро халифаи тамоми 
мусулмонони ҷаҳон эълон намуд. Ин ҷо  суоли мантиқие матраҳ 
мешавад, ки чӣ гуна мумкин аст, ки як гурӯҳи дар ибтидо иборат аз 2–3 
ҳазор нафар дар  муддати кӯтоҳ чунин пирӯзиҳои чашмрасеро ба даст 
оварад? Оё ин пирӯзиҳо бидуни кумаки хориҷӣ ва шароити заифи 
ҳукуматҳои Ироқ ва Сурия имконпазир буд? 

Бояд зикр кард, ки оё бидуни "чароғи сабз" ва кумаки молиявии  
кишварҳои дорои манифат дар минтақа, ба мисли Арабистони Саудӣ, 
Қатар, Туркия ва ИМА, ДИИШ метавонист ба чунин пирӯзиҳо даст 
ёбад? Ҳамчунин, ин гуна тахминро набояд нодида гирифт, ки магар 
ҳукумати Сурия, инчунин муттаҳидони он: Ҷумҳурии Исломии Эрон, 
Ҷумҳурии Ироқ ва "Ҳизбуллоҳ"-и Лубнон дар ибтидо ба ташаккули 
гурӯҳи қавии мухолифи душманони худ манфиатдор набуданд? Бад-ин 
тартиб, бо кумаки "чароғи сабз"-и онҳо Қувваҳои Мусаллаҳи ДИИШ 
зимни ҷанг бо рақибони ҳукумати Сурия дар муддати кӯтоҳ ҳазорон 
ҷангиёнро кушта, қисмати зиёди қаламрави таҳти назорати онҳоро ишғл 
намуданд.  

Барои шинохти амиқтари сабабҳои тақвияти ДИИШ лозим аст, ки  
неруҳои сиёсии даргир дар Ироқро аз назари дохилӣ ва хориҷӣ мавриди 
баррасӣ қарор диҳем.  

Давлати исломӣ аз нигоҳи идоракунӣ тақрибан мисли ҳар гуна 
давлати маъмулӣ воҳидҳои зарурии сохториро дорад. Дар раъси ин 
сохтор Сардори давлат қарор дорад, ки муовинон ва мушовирон доир ба 
тамоми соҳаҳои фаъолияти ҳаётиро дорад. Бояд таъкид намуд, ки дар 
соҳаи амният ва ҳарбӣ низомиёни олирутба ва афсарони хадамоти 
амниятии Саддом Ҳусайн фаъолона ширкат меварзанд. Ҳамчунин, дар 
ҳар як шаҳр волӣ аз ҷумлаи ашхоси ғайринизомӣ, фармонддеҳи ҳарбӣ, 
нигаҳбони шариат, амири гурӯҳ ва ғайра мавҷуданд.    

Муҳимтарин воҳиди "Давлати исломӣ" гурӯҳи Абудуҷони  Ансорӣ 
мебошад, ки онро шахсан Зарқавӣ таъсис дода буд. Дар ихтиёри ин гурӯҳ 
террористони аз ҳама ботаҷриба ва машқдида қарор доранд ва маъмулан 
онро барои хотимаи ҳар гуна ҳамла истифода мебаранд. Дар он даҳҳо 
маргталаб дохиланд, ки ба гурӯҳи маргталабони автомобилӣ ва 
маргталабони инфиродӣ ҷудо мешаванд. Шумораи онҳо беш аз 3 ҳазор 
нафар аст.  

Рӯйдодҳои охир нишон медиҳад, ки "Давлати исломӣ" ба ташкилоти 
террористии байналмилалӣ табдил ёфта, дар сафи он ҳазорон ҷангиён аз 
тамоми ҷаҳон (тибқи маълумоти ВАО, аз 80 давлат) амал мекунанд. Онҳо 
воситаҳои муосири иттилоотӣ ва иртиботиро барои ҷалб намудани 
тарафдорони худ аз қисматҳои гуногуни ҷаҳон ва барои таблиғи ғояҳои 
худ  – яъне таъсиси Хилофати исломӣ, истиқрори аҳкоми исломӣ ва аз 
байн бурдани сарҳад байни давлатҳои мусулмонӣ васеъ истифода 
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мебаранд. Тибқи таҳқиқоти таҳлилгарон, "ДИИШ" дар истифодаи 
интернет–технология аллакай ба муваффақият ноил шудааст, онро барои 
ҷалби тарафдорон ва паҳнкунии иттилооти террористӣ ва барои 
тактикаи ҳаросафканӣ истифода мебарад. Масалан, яке аз гурӯҳҳо, ки 
худро "Lizard Squad" дар "Twitter" ном мебарад, иртиботи худро бо 
ДИИШ ҳангоми ҳамлаи киберӣ ба ширкатҳои калони ҷаҳонӣ, аз ҷумла 
ба ширкатҳои "Sony" ва"Microsoft" эълон дошт. Ҳадафи асосии ҳамлаи 
киберӣ таъмини иртибот байни гурӯҳҳои террористӣ ва таблиғоти ғояҳои 
ДИИШ мебошад".1 

Коршиносони мубориза бо терроризм, аз ҷумла мутахассисони 
Бюрои федералии таҳқиқоти ИМА салоҳияту маҳорати баланди 
техникии ин ташкилотро  қайд мекунанд: "Он дорои шеваҳои навтарини 
рамзнависии иртибот буда, аз воситаҳои махфии муҳофизатшаванда 
тавассути техникаи навтарини муосир истифода бурда метавонад. Тавре 
ки "NBC News" маълумот медиҳад, "Давлати исломӣ" ҳатто соҳиби 
"кумаки техникӣ" мебошад, ки дар режими шабонарӯзии ҳафт рӯз дар 
ҳафта дастрас аст ва ба аъзои ин ташкилот имконият медиҳад, ки ҳар 
гуна мушкилоти техникиро ҳал намоянд. Ин сохтор аз муҳандисони 
ботаҷриба дар ҳудуди "хилофат" ва даҳҳо коршиносон дар тамоми ҷоҳон 
иборат аст, ки метавонанд ба амалҳои "Давлати исломӣ" дар ҳар замон, 
хоҳ шаб ё рӯз, пайваст шаванд".2 

Ҳамчунин, бояд хотиррасон намуд, ки ин созмон дар саҳифаҳои 
шабакаи иҷтимоии худ ҷиҳати тақвияти давлатдориаш дар бораи ҷалби 
мутахассисони соҳаҳои гуногун, монанди шаҳрсозон, муҳандисон, 
духтурон, барномарезон аз тамоми нуқтаҳои ҷаҳон эълон намуда, барои 
онҳо музди кори баланд ваъда медиҳад. Ташкилоти мазкур воситаҳои 
иттилоотӣ ва иртиботиро барои таҳмилу паҳн кардани сиёсат ва ғояҳои 
худ бо касбияти  баланд ва ҳадафмандона истифода мебарад.  

 "Давлати исломӣ" аз нигоҳи неруи ҳарбӣ  ва мавҷудияти аслиҳаи 
нимавазнин ва вазнин дар ихтиёри худ аз дигар гурӯҳҳои террористӣ 
фарқ мекунад. Ҷангиёни ин созмон ҳамчунин бо бераҳмию сангдилӣ ва 
афзалияташон дар ҷанги тан ба тан маъруфанд. Як хислати дигари 
фарқкунандаи ин гурӯҳ ба худ нисбат додани муваффақиятҳои ҳарбии 
гурӯҳҳои дигар мебошад. Ин кор бо кумаки сомонаи  "Фурқон" анҷом 
мегирад, ки дар ихтиёри худ ҳафт сомонаи интернетии дигарро дорад ва 
ба насбу тағйири филмҳо дар бораи амалиёти ҳарбӣ машғул аст.   

Пас аз ҷалби ҷангиёни сершумор аз тамоми кишварҳои суннимазҳаб, 
"Давлати исломӣ" дар миёнаи соли 2013 неруҳои худро ба Сурия ворид 
кард. Онҳо, ки дар Ироқ таҷрибаи кофии ҷангиро андӯхта буданд, 
                     
1.Владимир Платов. "Кибер–халифат" ДАИШ. Постоянный  адрес  статьи–
 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1455262980 
2 Ҳамон ҷо.  
 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1455262980
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қисмати бештари қаламрави таҳти мухолифони Башор Асад, ҳамчунин, 
минтақҳои аз нигоҳи стратегӣ муҳими Сурия, тамоми минтақаҳои 
сарҳадии Ироқу Сурия, ки се қисмати ҳудуди Ироқ ва се чоруми 
қаламрави Сурияро ташкил медиҳанд ва 60% захираҳои нафти кишварро 
ишғол намуданд.  

Лозим ба ёдоварӣ аст, ки дар он замон дар ҳудуди минтақаи 
суннинишини Ироқ яке аз воҳидҳои қавии Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар 
иборат аз чор дивизия ба шумораи  умумии 60 ҳазор низомӣ ва ду 
баталиони пулис ба теъдоди 30 ҳазор нафар қарор дошт. Умуман, дар 
шаҳри Мавсил 90 ҳазор сарбоз ва пулиси муҷаҳҳаз бо навтарин аслиҳаи 
амрикоӣ вуҷуд доштанд.1  Аммо аксарияти ин низомиён аз ҷанг бо 
ДИИШ худдорӣ карданд ва ҷангиёни ин ташкилот дар муддати кӯтоҳ 
Мавсилро таҳти назорати худ қарор доданд. Дар  айни замон, ҷангиёни 
ДИИШ ҳадди ақал 1700 танк ва зиреҳпӯши Hammer, ҳамчунин, 
дастгоҳҳои тӯпхонавӣ, мусалсал ва муҳиммоти зиёдро ба даст оварданд. 
Ақибнишинӣ ва парокандашавии артиши ироқӣ ва ба даст овардани 
аслиҳа  ба ҷангиёни ДИИШ имкон дод, ки пас аз ишғоли Мавсил бо 
итминон ва зуд ба сӯйи шаҳрҳои Тикрит ва Байҷи ҳаракат кунанд ва 
қисмати бештари Ироқро таҳти назорати худ қарор диҳанд.2  

  Тибқи гузоришҳои охирин, "Давлати исломӣ" беш аз 60 ҳазор сарбоз 
дорад ва пас аз шикасти артиши Ироқ дар шаҳрҳои Мавсил ва Тикрит ва 
ишғоли пойгоҳи ҳарбии Сурия дар шаҳри Ракка, онҳо аслиҳаи сабуку 
вазнин, муҳиммоти ҳарбӣ ва ҳатто ҳавопаймоҳои ҷангиро ба даст 
оварданд. 

Ин ташкилот аз нигоҳи молиявӣ низ тавони зиёд дорад. Гуфта 
мешавад, ки маблағи зиёдро ин ташкилот баъд аз ишғоли шаҳри Мавсил 
(бештар аз якуним миллиард доллар аз Бонки марказии шаҳр) ба даст 
овард. ДИИШ ҳамчунин тавассути фурӯши нефти арзон – як баррел аз 15 
то 25 доллар (бо роҳи қочоқ ба Туркия ва ҳатто фурӯш ба тарафдорони 
Башор Асад) дар рӯз беш аз се млн. доллар дар рӯз даромад дорад. Ба 
ақидаи мо, манбаъҳои асосии маблағгузории ДИИШ ҳамчунин инҳо 
мебошанд:  

– даромадҳои ғайриқонунӣ аз ҳисоби ишғоли ҳудуд, аз ҷумла ғорат ва 
дуздӣ; 

– ғорат кардани бонкҳо, роҳзанӣ ва савдои одамон; 
– назорат бар захираҳои нефт ва газ; 
– тамаъҷӯйӣ дар бахши кишоварзӣ;  
– дарёфти дигар манбаъҳо ва иқтидорҳои истеҳсолӣ; 
– қочоқ ва фурӯши ёдгориҳои фарҳангӣ; 

                     
1.  Пашанг  А.ИГИЛ – результат просчетов Америки, Саудовской Аравии и Турции.// Постоянный адрес 
статьи – http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1445982300 
2 Ҳамон ҷо. 

http://www.usawebproxy.com/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy5jZW50cmFzaWEucnUvbmV3c0EucGhwP3N0PTE0NDU5ODIzMDA%3D
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– андозбандии ғайриқонунии амвол, интиқоли дороӣ аз тариқи 
қаламрави ишғолшуда; 

– дуздӣ ва рабудани одамон  ба хотири гирифтани боҷ; 
– хайрот, аз ҷумла тавассути созмонҳои ғайритиҷоратӣ ва ғайра. 
  

Бозингарони сиёсии дохилӣ 
 Агар ба харитаи сиёсии Ироқ назар афканем, маълум мешавад, ки 

ихтилофи асосӣ дар ин кишвар байни шиаён, аҳли суннат ва курдҳо 
мебошад. Аз замони касби  истиқлоли Ироқ (дар соли 1932 аз Британияи 
Кабир)  аҳли суннат (арабҳо ва курдҳо) бо вуҷуди дар ақаллият будан, 
қудратро дар ин кишвар дар даст доштанд. Бо суқути режими Саддом 
Ҳусайн, махсусан, пас аз рӯйи кор омадани ҳукумати ал-Моликӣ, сунниҳо 
ба тадриҷ аз нуфузу таъсири сиёсӣ, ҳарбӣ ва иқтисодӣ  маҳрум шуданд. 

Таҳаввулоти чанд соли охири Ироқ, бахусус пас аз хориҷ шудани 
неруҳои НАТО аз он кишвар, баёнгари ин воқеият аст, ки ҳукумати он 
кишвар, махсусан, дар даврони нахуствазирии ҳаштсолаи Нурӣ ал- 
Моликӣ натавонист ваҳдати сиёсӣ дар кишварро барқарор намояд. 
"Ҳизб-уд-Даъват" бо раёсати вай, ҳамчунин,  дигар гурӯҳҳҳои сиёсии 
тарафдори Эрон зимоми қудратро ба даст гирифтанд, ки боиси 
норизоиятии сунниҳо ва курдҳо гардид.    

Гурӯҳҳои даргир дар ҷанги қудрати Ироқро метавон ба се гурӯҳи 
умдаи шиаён, аҳли суннат ва курдҳо тақсимбандӣ кард. Ин гурӯҳҳо 
байни якдигар низ ихтилоф доранд. 

Шиаёни Ироқ 
Бо вуҷуди дар ихтиёр доштани қудрат, байни онҳо ваҳдат вуҷуд 

надорад ва фақат ба туфайли дастгирии ИМА ва Эрон зимоми ҳукуматро 
дар даст доранд. Онҳо ба чандин гурӯҳ, мисли "Ҳизб ад–даъват", "Сипоҳи 
бадр", "Ҳизбуллоҳи Ироқ" ва ғайра тақсим шудаанд ва барои касби 
бештар қудрати сиёсӣ ва иқтисодӣ бо якдигар ихтилоф доранд.  

Курдҳо 
Пас аз суқути режими Ироқ, бо вуҷуди ихтилоф байни ду ҳизби умдаи 

Курдистон, – яъне Ҳизби демократи Курдистон ва Ҳизби меҳнат,  курдҳо 
ба ҳадафҳои таърихии худ, яъне расидан ба истиқлоли нисбӣ аз Ҳукумати 
марказӣ пеш рафтанд. Онҳо аз ҳамлаи ДИИШ низ осеби зиёд надидаанд, 
балки тавонистанд шаҳри Киркукро таҳти назорати худ қарор диҳанд.  

Сунниҳо 
Бо вуҷуди дар ақаллият будан, аз замони касби истиқлоли Ироқ, 

қудратро то сарнагун шудани режими Саддом Ҳусайн дар даст доштанд. 
Муҳимтарин фарқи аҳли суннат аз шиаҳо ва курдҳо дар ин аст, ки онҳо 
таҷрибаи зиёди давлатдорӣ дошта, мутахассисони варзидаи сиёсӣ ва 
низомӣ доранд. Ҳамзамон бо васеъ шудани таъсири шиаҳо ба равандҳои 
сиёсии Ироқ, қатл ва террори шахсиятҳои баруманди илмӣ, ҷамъиятӣ ва 
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ҳарбию амниятии сунниҳо роҳандозӣ шуд. Ба ин нигоҳ накарда, имрӯз 
дар тақсими қудрати дохилии Ироқ наметавон сунниҳоро нодида гирифт. 

Воқеияти дигарро низ бояд ёдоварӣ кард, ки кишвари Ироқ баъд аз 
ишғол шудан аз сӯйи Ғарб, ба хисороти зиёде дучор гардид. Кушта 
шудани беш аз як миллион ироқӣ ва вайрон шудани ҳазорон манзил, 
иншоотҳои муҳими ҳаётӣ, ёдгораҳои таърихӣ ва ғайра худ баёнгари умқи 
фоҷиаи ин кишвар мебошад.  

Ҳадафҳо ва воситаҳои таъсиррасонии бозингарони сиёсӣ дар худи 
Ироқ роҳро барои мудохилаи бозингарони хориҷӣ (минтақавӣ ва ҷаҳонӣ) 
боз намуд. Ҳар як аз ин бозигарон ҳадафҳои худ, стратегияи худ ва 
манфиатҳои худро доранд, ки баъзан бо якдигар мувофиқат мекунад ва 
гоҳе дар зиддият қарор доранд.  

Мо бозингаронро ба ду гурӯҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ тақсимбандӣ 
намудем ва мухтасаран амалкарди ҳар кадоми онҳоро шарҳ медиҳем. 

а) Бозигарони минтақавӣ 
Эрон 

Пас аз суқути Саддом Ҳусайн, Эрон ба тадриҷ ба унвони 
таъсиргузортарин бозигари минтақавӣ мубаддал шуд. Ин 
таъсиргузориро метавон бо се далел шарҳ дод:  

– аксарият будани аҳолии шиамазҳаб дар Ироқ; 
–таъсиси сипоҳи "Бадр" ва дигар гурӯҳҳои ниманизомии ташкилшуда 

аз сӯйи Эрон дар Ироқ;  
– равобити густурда ва наздики Теҳрон бо раҳбарони курди ироқӣ, 

махсусан бо Ҷалоли Толибонӣ,  раҳбари Ҳизби кори Курдистон. 
Тақвияти нуфузи Эрон дар Ироқ сабаби норизоиятии кишварҳои 

арабии Халиҷи Форс ва Туркияву Урдун шуд. Ҳимояти густарда аз 
иқдомоти Нури ал-Моликӣ, махсусан, аз замони барканорӣ ва ҳукми 
зиндонӣ додани Ҳошимӣ– муовини Раиси ҷумҳури Ироқ, боиси таниши 
сахт дар равобити кишварҳои тарафдори аҳли суннат дар Ироқ, бахусус, 
байни Туркия ва ҳукумати Ироқ шуд. Эрон барои пиёда кардани сиёсати 
хориҷии худ дар минтақа, яъне ҳифзи робитаҳои муттаҳидӣ бо    шиаҳои 
Эрон, Ироқ, Сурия ва Лубнон тамоми кӯшиши худро ба харҷ дод, 
Ҳамчунин, ба иловаи манфиатҳои геополитикӣ, албатта, манфиатҳои 
геоиқтисодӣ низ ҷой дошт. Зеро Эрон мехоҳад лулаи гази худро аз тариқи 
Ироқ ба Сурия интиқол дода, аз он ҷо онро ба Аврупо содир кунад, ки ин 
кор дар дурнамо вобастагии таранзитии Эрон аз Туркияро коҳиш 
мебахшад.   

Туркия 
Ин кишвар дар даҳсолаи охир тамоюли зиёдеро барои аз нав зинда 

кардани нуфузу ҳайсияти гузаштааш дар ҷаҳони ислом нишон додааст. 
Туркия яке аз кишварҳое мебошад, ки ҳассосияти вижае ба авзои Ироқ, 
махсусан нисбат ба Курдистони Ироқ дорад. Аз назари иқтисодӣ ба 
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далели бозори густардаи Ироқ барои бахши хусусии он кишвар ва 
ҳамчунин дар роҳи аслии транзити нефти Курдистони Ироқ воқеъ шудан, 
аҳамияти он кишварро барои Туркия зиёд намудааст. Туркия ҳамчунин 
аз тақвияти нақши Эрон дар  Ироқ нигарон аст. Ҳимоятҳои равшану 
бепардаи давлати Эрон аз давлати Сурия низ омили дигар дар ташдиди 
буҳрон байни Туркия ва Эрон, Ироқу Сурия мебошад. Туркия ҳамчунин, 
манфиатҳои геополтикӣ ва геоиқтисодии худро дар минтақа дорад. Яъне, 
Туркия мехоҳад, ки лӯлаи гази Эрону Ироқ аз тариқи қаламрави он 
гузарад, то ин ки дар оянда онро ба сифати фишори сиёсӣ ба ин 
кишварҳо истифода бурда тавонад. 

 
Арабистони Саъудӣ 

Пас аз суқути режими Саддом Ҳусайн ва афзоиши нуфузи Эрон ба 
гурӯҳҳои шиаи ироқӣ, таъсири Арабистони Саъудӣ дар Ироқ коҳиш ёфт. 
Ин кишвар бештарин кумакҳоро барои гурӯҳҳои вобаста ба аҳли суннат 
дар Ироқ мекунад. Ҳадафи ин кишвар коҳиш додани нуфузи Эрон ва 
ҳифзи як навъ "нақши роҳбарии аҳли суннат" дар ҷаҳони ислом мебошад. 

Урдун 
Ин кишвар низ ба далели ҳамсоягӣ бо Ироқ ва зимни нигаронӣ аз 

шаклгирии меҳвари  шиа (Эрон-Ироқ-Сурия-Лубнон) ва бинобар 
вазъияти Яман, яъне ба қудрат расидани шиаҳо дар ин кишвар) ҳамвора 
кӯшиш мекунад, ки таъсири Эрон дар минтақаро коҳиш бахшад ва 
рақибони Эронро пуштибонӣ намояд. Гурӯҳҳои тундрави суннӣ 
кумакҳои молии Қатару Саъудиро аз тариқи Урдун дарёфт мекунанд. 

Исроил 
 Ин кишвар ба унвони барафрӯзандаи ҳар гуна ихтилоф миёни 

кишварҳои исломӣ дар Ховари Миёна маълум аст.  Исроил дар буҳрони 
Либия, Ироқу Сурия ва дигар кишварҳои арабӣ талош кардааст худро 
нозири бетараф нишон диҳад. Аммо дар асоси "Назарияи суииқасд"  ё 
"Conspiracy Theory",  ин гумони ВАО-и Шарқ ва ҳатто Ғарб, дар бораи 
ин ки шаклгирии ДИИШ ва афзуншавии таъсири он дар минтақа кори 
дасти хадамоти махсуси ИМА, Британия ва Исроил мебошад, аз ҳақиқат 
дур ба назар намерасад. Аммо ин нукта низ воқеият дорад, ки Исроил ба 
даргирии дохилии кишварҳои мусулмонӣ дар минтақа манфиатдор аст, 
вале мустақиман дар ин раванд дахолат надорад.  

Натиҷагирӣ: 
Буҳрони феълии Ироқ, пеш аз ҳама,  аз маҷмӯи таҳаввулоти дохилии 

ин кишвар сарчашма мегирад, ки бинобар мавқеи геополитикӣ ва 
геоэкономикии он мавриди таваҷҷуҳи бозингарони хориҷии минтақавӣ 
ва фароминтақавӣ қарор гирифтааст.  Бинобар ин, барои ҳаллу фасли он 
бояд манфиат ва нақши ҳамаи бозигаронро мадди назар гирифт. Агар ба 
ин манфиатҳо таваҷҷуҳ зоҳир карда нашавад, буҳрон идома хоҳад ёфт. 
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Ва агар дар назар гирифта шавад, ки решаи буҳрон дохилӣ аст, пас роҳи 
ҳалли онро низ бояд дар  дохили ин кишвар ҷустуҷӯ кард. Барои мисол, 
Ироқ кишваре ба истилоҳ "дорои миллатҳои зиёд ва аз тоифаҳои 
мухталиф" аст. Бинобар ин, идораи он бар асоси формулаи содаи 
демокоратии панҷоҳ ба иловаи як раъй, ба содагӣ имконпазир нест, зеро 
кишвар дар шароити кунунӣ ба сабабҳои хосси худ барои қабули чунин  
формулаи интихобот омода нест.  

Бинобар ин, нахустин қадам барои тасбити авзоъ дар Ироқ бояд 
ташкили чунин ҳукумате бошад, ки манфиати тамоми халқиятҳо, 
қабилаҳо, ҷараёнҳои сиёсӣ ва динӣ ва ҳамкории ихтиёронаи онҳо бо 
чунин ҳукуматро мадди назар гирифта бошад. 

Дар баробари мушкилоти зикршуда, бояд аз заъфи иқтисодиву 
иҷтимоӣ ва сатҳи баланди коррупсия дар ин кишварҳо низ ёд кард, ки 
давлатмардонашон бинобар сиёсатҳои нодурусти иқтисодиву иҷтимоӣ, 
ки сабабҳои хосси худро дорад, ниёзҳои аввалияи мардум ва махсусан, 
таъмин кардани ҷойҳои кор барои ҷавонон ва бунёди як низоми солими 
ғайри коррупсиониро натавонистаанд, муҳайё кунанд. Ҳамаи ин муҳитро 
барои густариши ғояҳои бунёдгароӣ ва ифротӣ ба вуҷуд меоварад. 
Ҳамчунин бояд инро ҳам қайд кард, ки бештар шаҳрвандони кишварҳое 
чун Сурия, Миср, Ироқ ва Яман дар мамлакатҳои ҳавзаи  Халиҷи Форс 
муҳоҷири корӣ ҳастанд. Дар баробари ин ки онҳо дар ин кишварҳо 
дучори мушкилоти зиёд мешаванд, ҳамчунин,  мушоҳидаи сатҳи 
зиндагии мардумони он кишварҳо ва муқоисаи он бо кишварҳои худ як 
навъ чолиши равонӣ ва ин пурсишро, ки чаро ҳокимони мо 
наметавонанд шаҳрвандони худро ҳаммонанди онҳо таъмин кунанд, ба 
вуҷуд меоварад. Ин  аз нигоҳи равонӣ онҳоро бар зидди низоми сиёсии 
кишварашон ва беэътимодӣ нисбат ба ҳукумат самтгирӣ менамояд ва 
неруҳои бунёдгаро ва ифротӣ инро бомаҳорат ба мақсадҳои нопоку 
ифротии худ истифода мебаранд.  

 
3.2. Тоҷикистон дар мубориза бар зидди таҳдидҳои нави бунёдгароӣ 

ва ифротгароии динӣ. 
Сарчашмаи ҷиддии таҳдиди берунаи ифротгароӣ ва терроризм ба 

Тоҷикистон ва дигар кишварҳои минтақа вазъи печидаю мураккаби 
низомию сиёсӣ дар кишвари ҳамсояи Афғонистон мебошад, ки дар ин 
кишвар вақтҳои охир шиддати амалиёти ҳарбӣ ба мушоҳида мерасад. 
Мамлакати мо, ки дар Осиёи Марказӣ марзи аз ҳама тӯлонӣ бо 
Афғонистонро дорад, чандин сол боз бештар аз дигарон таҳдиду хатарҳо 
аз ҷониби ин кишварро эҳсос мекунад ва дар радифи аввали мубориза бо 
ин хатар қарор дорад.  

Ташвишу нигаронии махсусро нуфузи ҷараёнҳои бунёдгаро (такфирӣ 
ва ҷиҳодӣ) ва ғояҳои ифротии онҳо аз Афғонистон ба Тоҷикистон ба 
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вуҷуд меоварад. Имрӯз нигаронии бештарро фаъолияти "Давлати 
исломии Ироқ ва Шом"  (ДИИШ) ба амал меоварад, ки ба тадриҷ мавқеи 
худро дар Афғонистон дар доираи тарҳи "Хилофати Хуросон" таҳким 
бахшида, ҳадафи ниҳоии он бунёди хилофат дар қаламрави кунунии 
Эрон, Афғонистон ва Тоҷикистон мебошад.   

ДИИШ тайи муддати кӯтоҳ нисфи қаламрави  Ироқ ва Сурияро 
тасарруф намуда, бо роҳи амалҳои бераҳмонаи терррористӣ дар 
кишварҳои мухталиф худро дар миқёси ҷаонӣ  нишон додааст. Хатари 
ДИИШ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст, ки дар сафи он дар 
баробари намояндагони дигар давлатҳо, беш аз 1000 шаҳрванди 
Тоҷикистон низ ҷанг мекунанд.  

Бо дарназардошти миқёси таҳдидҳои бармеомада аз ДИИШ, амалан 
тамоми давлатҳо, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба мубориза бар зидди 
он бархостаанд. Тайи беш аз якуним сол Неруҳои эътилоф ба раҳбарии 
ИМА ва муттаҳидони он  аз як тараф ва Русия ва Эрон аз ҷониби дигар, 
амалиёти ҳавоиро барои саркӯб кардани гурӯҳҳои мусаллаҳи он идома 
медиҳанд. Аммо ДИИШ то кунун комилан нобуд нашуда, ҳатто 
қаламрави аҳолиаш аз 5 то 6 миллион нафарро дар ихтиёр дорад.  

Русия аз моҳи сентябри соли 2015 мубориза бар зидди ДИИШ-ро оғоз 
кард ва амалкарди ин кишварро дар миқёси ҷаҳонӣ бомуваффақият 
эътироф мекунанд. Ба ақидаи сарвари Хадамоти Федералии Амнияти 
Русия Александр Бортников, "баъзе кишварҳо бо кумаки тарҳи 
террористии манъшуда дар Русия ("Давлати исломӣ") ҷаҳонро дар 
остонаи ихтилофи ҷаҳонии динӣ ва тамаддунӣ қарор додаанд, ки паёмаду 
оқибати  хеле хатарноку харобиоварро дорад".1 Мавсуф ҳамчунин таъкид 
намудааст, ки ҳадафи амалиёти низомии Неруҳои ҳавоии Федератсияи 
Русия дар Сурия пешгирии бозгашти оммавии террористон ба қаламрави 
ИДМ мебошад, ки ҳамакнун  дар Шарқи Наздик ҷанг мекунанд.2 

Дотсенти кафедраи сиёсатшиносӣ ва ҷомеашиносии Донишгоҳи 
иқтисодии Русия ба номи Плеханов, коршиноси ҳарбӣ Александр 
Перенҷиев зимни мусоҳиба бо радиои "Sputnik" таъкид намуд, ки "мо 
бояд дар бораи бастани сарчашмаҳои маблағгузории ташкилотҳои 
террористтии гуногун сухан гӯем. Чанде қабл ман бо намояндаи низомии 
Афғонистон оид ба масоили мудофиа суҳбат кардам ва нақл кард, ки 
Толибон ва ДИИШ-иҳо беҳтару хубтар аз артиши ҳукуматии афғонӣ 
мусаллаҳанд. Вай чунин арқомро зикр кард: ба сарбози афғонӣ маблағи 
200 долларро мепардозанд, аммо ба ҷангиёни Толибону ДИИШ-иҳо 
сарпарастони онҳо 400 доллар пардохт мекунанд. Маблағгузории 
ҳадафмандонаи ташкилотҳои террористӣ аз манбаи хеле қавӣ идома 

                     
1. Перенджиев А. ИГИЛ – это экономический проект с продуманным имиджем. Постоянный адрес статьи – 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1446115440 
2 . Ҳамон ҷо. 



 66  
 

дорад. Фикр мекунам, ки агар бо давлатҳои пешбари ҷаҳон ҳамкорӣ 
намуда, бо ин шарр муқобилат намоем, он гоҳ метавонем терроризмро 
заиф намоем. Чунки терроризм бизнес мебошад, бизнеси воқеӣ аст, ки ба 
маблағгузорони он даромади азимро меоварад. Ва бояд ҳамин бизнесро 
шикаст ва онро нобуд кард".1 

Мувофиқи маълумоти охирини Неруҳои ҳарбии ҳавоии Русия, аз 
ҷумлаи шумораи умумии 80 ҳазор ҷангиён, 26 ҳазори онҳо нобуд 
шудаанд. Дар натиҷаи амалиёти гурӯҳи ҳавоии Русия дар Сурия, муяссар 
шуд, ки авзоъ тағйир дода шавад. Зерсохтори ДИИШ ба таври ҷиддӣ 
шикаст дода шуд, ҳазорон такягоҳҳо, анбори муҳиммот, аслиҳа, 
техникаи ҳарбӣ, маводи сӯхт, маводи тарканда, беш аз 200 таъсисоти 
истихроҷи нафт, коркарди сӯхт, ҳамчунин, бештар аз ду ҳазор воситаи 
интиқоли маводи нафтӣ ҷиҳати қочоқ ба Туркия нобуд карда шуданд.  

Дар айни замон, гуногунии мавқеияти Русия ва Эрон аз як тараф ва 
ИМА ва муттаҳидонаш аз ҷониби дигар, дар мубориза бо ДИИШ дар 
Сурия, имкон намедиҳад, ки ин ташкилоти террористӣ комилан нобуд 
шавад.  

Хориқаи (феномени) ДИИШ дар он аст, ки ба туфайли кори 
таблиғотӣ ва ташвиқии устокорона тавонистааст, ки ҳазорон шаҳрванд 
аз кишварҳои гуногунро ба тарафи худ ҷалб намояд. Имрӯз  дар сафи он 
беш аз 5 ҳазор шаҳрванди Русия ва 40 ҳазор аҳли кишварҳои Аврупо ва 
Осиё ҷанг мекунанд. Сарфи назар аз ҳалокати ҷангиён зимни амалиёти 
ҳарбӣ, мубаллиғони ДИИШ афроди дигарро ҷалб мекунанд ва сафи 
худро пурра мекунанд.   

Агар дар гузашта омили асосии ҷалби афрод ба сафи ДИИШ 
манфиати моддӣ, яъне дастмузди баланд барои ширкат дар амалиёти 
ҳарбӣ будааст, имрӯз мошини таблиғотию ташвиқотии ДИИШ тактикаи 
ҷалбкунии худро,  махсусан, нисбат ба аҳли Осиёи Марказӣ, тағйир 
додааст. Масалан, агар дар наворҳои видеоии пешинаи ДИИШ ҷангиён 
таҳдид мекарданд, ки ба ватан бозмегарданд, режимҳои худкомаро 
сарнагун месозанд, аҳкоми шариатро барқарор месозанд, вале ҳоло 
ДИИШ аҳли Осиёи Марказиро ташвиқ мекунад, ки бо аъзои хонаводаи 
худ ба "хилофат" биёянд ва онро муҳофизат кунанд. Мубаллиғони 
ДИИШ махсусан "адолати ҷамъиятӣ" дар хилофат, "покии" динӣ, 
"арзишҳои хонаводагӣ" ва тарбияи фарзандон бо аҳкоми шариатро 
ташвиқ мекунанд.    

Шаҳрвандони кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Русия пас аз аҳли 
Аврупои Ғарб ва Шарқи Наздик, сеяки калонтарин гурӯҳи ҷангиёни 
хориҷии ДИИШ-ро ташкил медиҳанд. Тибқи маълумоти расмӣ, забони 

                     
1. Ҳамон ҷо. 
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русӣ дар маводи рекламавии ДИИШ (пас аз забонҳои арабӣ ва англисӣ) 
забони севуми зуд-зуд истифодашаванда мебошад. ДИИШ ҳатто ба 
забонҳои қирғизӣ, қазоқӣ, ӯзбекӣ ва тоҷикӣ маводи ташвиқотию 
рекламавиро устокорона паҳн мекунад.   

Дар сафи ДИИШ ҷалбкунандагони касбӣ кор мекунанд, ки амалан 
равоншиносони идеалӣ мебошанд. Онҳо хуб медонанд, ки чӣ тавр 
эътимоди одамонро ба даст овард,  то ин ки мисли онҳо шаванд. 
Мубаллиғон ҷор мезананд, ки фақат онҳо исломи "пок"-ро риоя мекунанд 
ва фақат онҳо метавонанд давлати воқеан исломиро барқарор созанд ва 
фақат дини онҳо роҳи  ягона аст, ки шахсро ба ҷаннат мебарад. Онҳо 
талқин мекунанд, ки дар кишваре, ки он шахс зиндагӣ мекунад, 
ноадолатии иҷтимоӣ ҷой дорад, яъне баъзеҳо ҳама чизро доранд, вале 
аксарият маҷбуранд ҳаёти фақиронаю зиштро ба сар баранд. 
Мутаносибан, "Давлати исломӣ" чун ҷаҳони беҳтарину идеалӣ муаррифӣ 
мешавад, ки дар он гӯё ҳар кас мувофиқи хидмати худ аз зиндагӣ баҳра 
мегирад, ин маконе аст, ки дар он гӯё дурӯғу фиреб вуҷуд надорад ва 
"садоқату адолат" ҷанбаҳои муҳими он мебошанд ва  аз ин қабил фиребу 
найрангҳо. Аммо муассиртарин ва густурдатарин аслиҳаи тарафдорони 
ин  созмони иблисӣ шабакаҳои иҷтимоӣ мебошанд, ки асосан ҷавонон ба 
доми он меафтанд. Яъне ҷалби замонӣ (оффлайнӣ) барои террористон 
муносибтарин омил мебошад, чунки барои ин шарт нест, ки онҳо макони 
худро тарк намоянд ва хадамоти махсуси дигар сохторҳои дахлдор низ 
фурсат намеёбанд, ки пеши роҳи онҳоро бигиранд, зеро ҳамин ки як 
сомона (аккаунт) баста шуд, дафъатан сомонаҳои навро боз мекунанд.  
Технологияи интернетӣ ба одамон имкон медиҳад, ки ба осонӣ бо 
теъдоди зиёди одамон бе зикри номи худ иртибот барқарор  намоянд, зуд 
ва ба таври муассир марзҳои давлатиро убур намоянд. Технологияи 
муосир омили стратегие мебошад, ки созмонҳои террористӣ ва 
тарафдорони онҳо барои ҳаллу фасли ҳадафҳои нопоки худ истифода 
мебаранд. Масалан, аз тариқи Skype ҷавононписарон  ҷавондухтарони 
зеборо ба доми  ДИИШ меафкананд. Ҷавондухтарони туркӣ ба воситаи 
иртиботи интернетӣ худро ба намоиш мегузоранд, ҷавонписаронро ба 
назди худ, ба Туркия даъват менамоянд, яъне гӯё  он ҷо зиндагии 
мураффаҳ аст, мушкили дарёфти ҷойи кор вуҷуд надорад ва онҳо 
омодаанд бо чунин ҷавонписарон ба шавҳар бароянд. Баъзе ҷавонон ба 
чунин доми фиреб меафтанд, вале чун ба он ҷо мераванд, на ба "биҳишти 
ваъдашуда", балки ба дунёи ҷинояткорӣ, ба дунёи ҷаҳолату ваҳшонияти 
даврони асримиёнагӣ меафтанд.   

Ҷангиёни ин ташкилоти террористӣ аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ на 
танҳо ғояҳои исломи бунёдгароиро таблиғу ташвиқ  менамоянд, балки 
наворҳои видеоиеро ҷой медиҳанд, ки дар онҳо қатлу куштори оммавии 
одамон, қатли "кофирон", куштани онҳое, ки намехоҳанд бо онҳо 
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ҳамкорӣ кунанд сабт шудааст. Ин метавонад ба ҷавонони  ҳанӯз аз 
нигоҳи иҷтимоӣ ва ахлоқӣ заифу шаклнагирифта таъсир расонад. 
Таблиғоти интернетӣ ҳамчунин бозиҳои видеоӣ, ки дар он амалҳои 
террористӣ бозгӯ мешавад ва бозигарро чун террористи эҳтимолӣ 
вонамуд мекунанд, дарбар мегирад ва бад-ин тартиб, афродро қасдан ба 
амали эҳтимолии террористӣ омода мекунанд.  

Таҳлили фазои иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз афзуншавии 
миқёси истифодаи шабакаи Интернет ба мақсадҳои паҳнкунии даъватҳо 
ва ғояҳои ифротию террористӣ шаҳодат медиҳад. Яъне аксар 
ҳамватанони мо маҳз аз тариқи Интернет ба доми ДИИШ меафтанд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон алҳол тақрибан 3 миллион нафар 
истифодабарандагони Интернет ҳастанд, ки аз байни онҳо бештар аз 80% 
хоҳ-нохоҳ аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ба маводи дорои ҷанбаи 
экстремистӣ дастрасӣ доранд. Тибқи маълумоти охири Прокурори 
генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар сафи  ДИИШ  1094 шаҳрванди 
Тоҷикистон қарор доранд, ки аксари онҳо пайравони салафия мебошанд. 
Аз ҷумлаи онҳо 400 нафар аз вилояти Хатлон, 272 аз вилояти Суғд, 254 
нафар аз ноҳияиҳои тобеи Марказ, 139 аз шаҳри Душанбе ва 26  тан аз 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳастанд. 85 % онҳо муҳоҷирони 
меҳнатӣ буданд ва зимни кор дар Федератсияи Русия ба доми ДИИШ 
афтидаанд. 60 шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Сурия баргаштаанд 
ва аз амали худ пушаймон шуда, афв гардидаанд. Ҳаёти онҳо дар хатар 
нест ва аз тарафи қонун пайгард намешаванд. Расман ҳалокати 300 
шаҳрванди Тоҷикистон тасдиқ шудаст.   

Омилҳои асосии ба дасти мубаллиғони ДИИШ афтодани муҳоҷирони 
корӣ дар Федератсияи Русия инҳо мебошанд:  

–пешбурди кори фаъолонаи таблиғотию ташвиқотӣ дар байни 
муҳоҷирони корӣ аз тарафи мубаллиғони ДИИШ; 

– шароити номусоиди истиқомат, бесомонӣ, пардохт нашудани музди 
меҳнат, дигар поймолкуниҳои ҳуқуқи муҳоҷирони корӣ, зуҳури хушунат 
ва миллатбадбинӣ, ки аз тарафи мубаллиғони ДИИШ устокорона 
истифода бурда мешавад; 

–ба қадри кофӣ муассир набудани фаъолияти консулгариҳо ва 
намояндагиҳои Хадамоти муҳоҷирати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
ҷамоатҳои муҳоҷирони тоҷик дар бобати ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирони 
корӣ оид ба пешгирии ифротгароӣ дар байни онҳо; 

– ҳамоҳангсозии заифи ҳамкории мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва 
хадамоти муҳоҷират доир ба ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнат ва 
пешгирии ҷалби онҳо аз тарафи таблиғгарони ДИИШ; 

–сатҳи нокифояи кори фаҳмондадиҳӣ ва пешгирикунанда бо 
муҳоҷирони меҳнат дар марҳалаи томуҳоҷиршавии онҳо; 

– камсаводии динӣ ва ҳуқуқии муҳоҷирони корӣ; 
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–набудани имкониятҳои амалӣ намудани ғояҳо, ақидаҳо ва хостаҳои 
худ; 

– бадбинӣ нисбат ба атрофиён низ як ангезаи  ҷалбшавии муҳоҷирон 
ба ДИИШ мебошад. 

Ба ҳамаи ин омилҳо бояд ҳамчунин, вазъияти мушкили иҷтимоию 
иқтисодии Федератсияи Русияро ба сабаби муҷозоти Ғарб дохил кард. 
Дар чунин шароит барои муҳоҷири  меҳнатӣ  ёфтани кори шоистаи сатҳи 
зиндагии ӯ мушкил аст.  

Мубаллиғони ДИИШ на танҳо ба ҷалби муҳоҷирони меҳнатӣ, балки 
ба ҷалби ашхоси дигари мутаассиб дар худи Тоҷикистон таваҷҷуҳ зоҳир 
менамоянд. Мисоли равшани ин ҷалби оффлайни Гулмурод Ҳалимов– 
фармондеҳи собиқи Шуъбаи мобилии таъиноти махсуси (ОМОН) ВКД 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигарон мебошад. Гулмурод Ҳлимов 23 апрели 
соли 2015 ба тарафи номаълум ғайб зад ва 27 май аз тариқи шабакаҳои 
иҷтимоӣ муроҷиати видеӣ пахш карда,  пайвастани худ ба террористони 
ДИИШ-ро эълон кард.  

Солҳои охир фиристодагони ДИИШ амалҳои ғайриқонунии худ дар 
дохили Ҷумҳурии Тоҷикистонро фаъол намудаанд. Мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва тартибот ва хадамоти махсуси кишвар барои ҷустуҷӯ ва боздошт 
намудани онҳо фаъолона кор мебаранд. Ба ин мақсад ҳамчунин, бо 
сохторҳои мушобеҳи Федератсияи Русия, Афғонистон, Покистон, Туркия 
ва дигар кишварҳо  иртиботи наздик роҳандозӣ шудааст ва бо онҳо дар 
бораи истирдоди намояндагони ДИИШ созишномаҳои дуҷониба ба имзо 
расидааст. Ба ин асос шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар 
қаламрави хориҷӣ ба гумони доштани робита бо ДИИШ боздошт 
мешаванд, сари вақт ба ҷумҳурии мо истирдод мешаванд.    

Масалан, аввали соли ҷорӣ мақомоти қудратии кишвар сокинони 
қишлоқи "Ҳаёти нав"-и ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд 
шаҳрвандон Аҳмадов А. ва Сатторов А.-ро дастгир карданд. Ин ашхос 
дар моҳи майи соли 2015 зимни қарор доштан дар шаҳри Москва ба доми 
таблиғгари ДИИШ Малабоев Илёс меафтанд, ки дар кофтукови 
байналмилалӣ қарор дорад.  Ин шахс шаҳрвандони мазкури тоҷикро 
ҷалб намуда, барои гузаронидани корҳои таблиғотию ташвиқотӣ ба 
фоидаи ДИИШ ба Тоҷикистон мефиристад. Онҳо тибқи дастури 
гирифташуда, дар маҳали истиқомати худ, дар масҷиди "Абӯзари 
Ғифорӣ" ба таблиғоту паҳнкунии ғояҳои "ҷиҳодӣ" дар байни ҷавон 
машғул мешаванд.  

Дар қаламрави Федератсияи Русия низ дар бобати ҷустуҷӯ ва 
боздошти шаҳрвандони тоҷики алоқаманд бо ДИИШ кори фаъолонаи 
муштарак бурда мешавад ва вақтҳои охир чандин ҷинояткор дастгир 
шудааст. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи Федератсияи Русия дар моҳи 
марти соли ҷорӣ шаҳрванд Одинамаҳмадов Ҳусейн бо лақаби "Қорӣ 
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Ҳусейн”-ро боздошт карда, ба Тоҷикистон истирдод намуданд. Дар 
натиҷаи бозпурсии вай дар маҳбаси тафтишотии шаҳри Қӯрғонтеппа 
маълум шуд, ки  ӯ аҳли ноҳияи Шаҳритӯс мебошад. Зимни қарор доштан 
дар муҳоҷирати корӣ дар Федератсияи Русия таблиғгари ДИИШ 
шудааст. Вай дар Москва се шаҳрванди Тоҷикистонро ба ДИИШ ҷалб 
намуда, ба Туркия ҷиҳати интиқоли минбаъда барои ҷанг ба Сурия 
фиристодааст.  

Мақомоти тафтишотии шаҳри Санкт-Петербург ба гумони иртибот 
доштан бо ДИИШ шаҳрвандони Тоҷикистон Шукуров Фирӯз ва Ризоев 
Орзуро боздошт карданд. Зимнан, Ризоев Орзу шаҳрванддии дуҷониба 
доштааст ва ҳамсараш рус будааст, аммо Шукуров Фирӯз ба Тоҷикистон 
истирдод шуд. Нисбат ба ашхоси зикршуда мутобиқи қисмати 1-уми 
моддаи 205-и Кодекси ҷиноятии Русия, яъне “Мусоидат ба фаъолияти 
террористӣ” парвандаи ҷиноятӣ боз шуд.  

Аввали моҳи майи соли 2016 мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи 
ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо ВКД-и Федератсияи Русия аз амали террористии 
аъзои ДИИШ дар таърихи 9 май дар шаҳри Душанберо пешгирӣ 
карданд. Саркардаи гурӯҳ сокини 22 солаи деҳаи  "Навбаҳор"-и ноҳияи 
Қубодиён Менглиқулов Достон Ҳасанбоевич буд, ки 6 майи соли 2016 
дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ҳамроҳи се шарики худ 
дастир шуд. Ин гурӯҳ қасд дошт дар рӯзҳои ҷашни Ғалаба дар шаҳри 
Душанбе чанд амали террористиро таҳти номи шартии "Тӯйи сурх" 
анҷом диҳад. Террористон аз ҷумла чунин нияти нопок доштанд, ки 10 
шуъбаи милиса дар Душанбе, Кӯлоб, Файзобод ва Ғармро битарконанд.     

Моҳи декабри соли 2015 Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сокини 
вилояти Суғд Қаюмов Мирзоро барои ширкат дар амалиёти ҷангӣ дар 
Ироқ мутобиқи моддаи 401 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(зархаридӣ) ба муддати 14 сол аз ҳуқуқи озодӣ маҳкум кард. Вай тайи 
якуним соли буданаш дар маҳбас, ба ҳайси мубаллиғи ДИИШ, 
шаҳрвандони Тоҷикистон аз ҷумлаи маҳбусон: Юсупов Ҳабиб, ки барои 
ғоратгарӣ ва нигоҳдории ғайриқонунии аслиҳа ба муддути 20 сол аз 
озодӣ маҳрум шуда буд ва Додохонов Рамзуллохон, ки  барои зархаридӣ 
дар хориҷа 20 сол аз озодӣ маҳрум  шуда буд,  ба сафи ДИИШ ҷалб 
намуд. Дар санаи 17 июн  Қаюмов Мирзо зимни кӯшиши фирор аз 
маҳбас кушта шуд ва Юсупов Ҳабиб ҷароҳат бардошт. Додохонов Р. 
баъдтар кушта шуд. Ба гуфтаи маҷрӯҳ Юсупов Ҳабиб, онҳо ният 
доштанд, ки бо кумаки Қаюмов Мирзо ба сафи ДИИШ пайванданд.     

Сокини 26 солаи деҳаи Тутқавули шаҳри Норак Азимов Анӯшервон, 
ки чун мубаллиғи тоҷики ДИИШ бо лақаби "Анас" маълум аст, дар 
ҷустуҷӯйи мақомоти дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Тибқи 
маълумоти мавҷуда, Азимов Анӯшервон тайи  ду соли охир 
тавонистааст, ки беш аз 100 шаҳрванди тоҷикро ба ДИИШ ҷалб намуда, 
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ба ҷанг,  ба Шарқи Наздик сафарбар намояд. Масалан, 40 дарсади  
тоҷикон, ки аз Сурия ё аз роҳ ба сӯйи ин кишвар бозгашта буданд, 
иттилоъ доданд, ки онҳоро дар Москва ҷавони тоҷик бо лақаби Анас ба 
ин созмон ҷалб карда буд. Маълумот дар бораи Анас ҳанӯз ним сол пеш 
ба дасти хадамоти махсус расида буд. Он замон вай дар Русия қарор 
дошт, аммо ҳамин ки дар кофтуков эълон шуд, ғайб зад. Вай ашхоси 
навро ба сафи ДИИШ ҷалб карда, ваъда медод, ки пас аз як моҳ ба онҳо 
хоҳад пайваст. Анас аз рӯи як нақша амал мекард: пас аз ба доми вай 
афтидани ҷавонон ва "шустушӯйи мағзашон", барояшон билети ҳавопамо 
аз Русия ба Туркия харид карда, онҳоро аз тариқи Интернет то сарҳади 
Сурия "ҳамроҳӣ" мекард.   

Аввали моҳи июни соли 2016 шаҳрвандони боздоштшудаи 
Тоҷикистон Ашӯров Тоҳир,  имом-хатиби масҷиди Ҳилоли Аҳмар ва 
Сайбурҳон Умарзода, намояндаи ДИИШ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои кӯшиши таъсиси гурӯҳҳои ғайриқонунии салафӣ ва ДИИШ дар 
ҳудуди шаҳри Кӯлоб ба муҳлати дароз аз озодӣ маҳрум шуданд. Ҳар дуи 
онҳо бо истифодаи маводи таблиғотӣ аз Интернет дар бораи ДИИШ, дар 
шаҳри Кӯлоб ва атрофи он машғул ба таблиғоти ғояҳои ифротӣ ва ҷалби 
ҷавонон ба он буданд.   

Дар қаламрави ҷумҳурии мо фаъолияти намояндагони ДИИШ аз 
ҷумлаи шаҳрвандони хориҷӣ низ ба мушоҳида мерасад. Масалан, аввали 
моҳи майи соли ҷорӣ кормандони хадамоти махсус шаҳрванди 50 солаи 
Туркия Меҳдӣ Якушро ба гумони ҷалбу фиристодани ҷавонони тоҷик ба 
Сурия боздошт карданд. Меҳди Якуш ба Тоҷикистон ба ҳайси сайёҳ 
омадааст, вале ҳадафи ҳақиқии вай ҷалби ҷавонон, махсусан, 
ӯзбекзабонон, барои "ҷиҳод" дар Сурия будааст. Аз моҳи марти соли 
ҷорӣ Меҳди Якуш зимни иқомат дар ноҳияи Рӯдакӣ машғули роҳандозии 
муҳоҷирати ғайриқонунӣ  шуд.  

 Аз ҷумла вай эътимоди сокинони маҳалӣ: бародар ва хоҳар 
Абдувоҳид ва Бибирокӣ Пардаевҳо, ҳамчунин, боварии шаҳрвандон 
Орифҷон Маҳмадиев ва Амонулло Искандаровро ба даст оварда, ваъда 
додааст, ки онҳоро ба маҳали Ҷайҳон Гунери иёлати Шаулаурфани 
Туркия, ки дар марз бо Сурия қарор дорад, бурда, "бо кори хуб" таъмин 
мекунад. Нисбат ба Меҳди Якуш тафтишот бурда мешавад.   

Ба ҷурми овехтани парчами ДИИШ 22 шаҳрванди Тоҷикистон (14 
нафар дар Норак ва ҳашт нафар дар Шаҳритӯс ва Душанбе) таҳти 
тафтиш қарор доранд. Ҷинояткорон шаш парчамро дар Норак ва шаш 
парчамро дар Шаҳртӯс овехтаанд. Дар натиҷаи тафтиши муқаддамотӣ 
муқаррар шуд, ки онҳо супоришро аз хориҷа ба воситаи Интернет дарёфт 
кардаанд.  

Дар айни замон, дар мавриди мубориза бар зидди ДИИШ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон як силсила вазифаҳои ҳалношуда ҷой доранд. Аз 
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ҷумла зарурати такмили пояи меъёрии ҳуқуқии мубориза бо ДИИШ, бо 
дигар созмонҳои террористӣ ва ифротӣ, ҳамчунин, андешидани 
тадбирҳои пешгириву огоҳсозӣ дар шароити хонавода ба вуҷуд омадааст. 
Барои ин қабули ҳарчи зудтари Стратегияи миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  барои солҳои 2016–2020 доир ба пешгирӣ ва мубориза бо 
таҳмили ифротгароӣ ва бунёдгароӣ, ки боиси зуҳури терроризм 
мегардад, хеле бамавқеъ хоҳад буд.    

 
ФАСЛИ 4. Омилҳои таъсиррасон ба густариши бунёдгароӣ ва 

ифротгароии динӣ дар Тоҷикистон ва иқдомоти эҳтимолии муқобила бо 
он   

 
Дар даҳсолаи охир зуҳуроти гуногуни ифротгароӣ ҷанбаи глобалиро 

гирифтааст ва ин дар навбати аввал дар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ба 
мушоҳида мерасад. Ин муҳим аст, ки экстремизм ва терроризм дар Осиёи 
Марказӣ дар заминаи маҳаллӣ ба вуҷуд омадааст, сабабҳои хоси дохилии 
худро дорад. Дар айни замон, экстремизм бо ҷараёнҳои ғоявии берун аз 
минтақа иртиботи мустаҳкам дорад ва созмонҳои террористии маҳаллӣ 
бо ташкилотҳои байналмилалии террористӣ пайванд ёфтаанд. Онҳо 
ҳамчунин, бо ташкилотҳои ҷинояткории созмонёфта, ки қочоқи маводи 
мухаддирро таҳти назорат доранд, иртиботи наздик доранд. Аз сӯйи 
дигар, мушкилоти гуногуни вобаста ба маҳалгароӣ, миллигароӣ, 
мубориза барои ҳокимият, ифротгароии динӣ ва муборизаи қавмҳо 
барои соҳаи нуфуз зуҳур намудааст. Тавре ки таърихи рӯйдодҳои маълум 
дар минтақа шаҳодат медиҳад, ифротгароии вобаста ба ғояҳои динӣ, ки 
дар роҳи расидан ба ҳадафҳои худ усулҳои зӯрию зӯргӯйиро раво 
медонад, имконпазир ва матлуб мешуморад, барои минтақаи муосири 
Осиёи Марказӣ хатари бештар дорад.    

Сабабҳои асосии ифротгароии динӣ суиистифода аз дин тавассути 
неруҳои муайяни сиёсӣ ҷиҳати дастёбӣ ба манфиатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва моддӣ мебошад. Ғайр аз ин, ифротгароии динӣ ба зуҳури 
таассуби динӣ ва таҳаммулнопазирӣ аз ҷониби пайравони дин ва 
мазҳабҳо дахл дорад. Бинобар ин, пешвоёни созмонҳои экстремистӣ 
ҳангоми амалисозии мақсадҳои ғаразнок ва замонасозонаи сиёсӣ, 
иқтисодӣ ва гурӯҳии худ ба ин қувва такя мекунанд. Дар ин иртибот, 
фаъолияти ташкилотҳо ва гурӯҳҳои экстремистӣ алҳол чун омили ҷиддии 
бесуботсозии авзои иҷтимоию сиёсӣ боқӣ мемонад. Ин ҳам ба такмили 
равандҳои рушди ҷомеаи тоҷикистонӣ ва ҳам ба ҳолати тартиботи ҳуқуқӣ 
дар кишвар таъсири хеле манфӣ мерасонад.   

Дар замони ҳозира яке аз муҳимтарин вазифае, ки дар назди хадамоти 
махсус ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот қарор дорад, таъмини 
тартиботи ҳуқуқӣ ва амнияти аҳолӣ  дар шароити таҳдиди террористӣ ва 
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экстремистӣ мебошад. Ҷомеаи байналмилалӣ бо проблемаи бесобиқаи 
миқёснок ва паёмадаш манфӣ дучор шудааст,  ки имрӯз на танҳо аз ҳаллу 
фасли худ, балки аз дарку шинохти  муносиби он низ ҳанӯз дур аст. 
Сухан дар бораи густариши босуръати шаклҳои гуногуни хушунати 
иҷтимоӣ меравад, ки дар байни онҳо экстремизм бо зуҳуроти 
харобиовари худ, аз ҷумла дар риштаи дин хатари махсусро дорад,  ба 
амнияти кишварҳо ва рушду пешрафти ҷомеа таҳдиди ҷиддӣ  мекунад, 
чунки рушди босуботи давлат мустақиман аз таъмини амният вобаста 
аст. Ифротгароии динӣ  ба ҳеҷ ваҷҳ набояд бо дин айният дода шавад. 
Ифротгароӣ як навъи бунёдгароёна ва таҳрифшуда мебошад, ки 
мубтакирони он ба хотири дастрасӣ ба мақсаҳои худ динро ба воситаи 
идеологӣ табдил медиҳанд ва ҳар гуна восита, аз ҷумла зӯрию қатлу 
кушторро раво мебинад, сафед мекунанд.   

Бояд дар назар гирифт, ки экстремизм барои гурӯҳҳои алоҳидаи 
маргиналии ҷомеа, махсусан барои ҷавонони аз 20 то 30 сола,  чун 
идеологияи алтернативӣ боқӣ мемонад. Тасодуфӣ нест, ки экстремизми 
динӣ, сиёсӣ ё миллӣ ба ҷавонон такя мекунад ва аз сафи онҳо неруи тоза 
мегирад. Дар шароити Тоҷикистон раванди афзоиши худшиносии  динии 
ҷавонон идома дорад, аммо бо таъсири гурӯҳҳои диниву ифротии 
содиршуда аз хориҷ, ислом дар Тоҷикистон ҷанбаи бунёдгарона мегирад. 
Ин раванд барои давлат, ҷомеа ва барои исломи суннатии мазҳаби 
ҳанафӣ, ки бо таҳдидҳои глобалии муосир таҳаммулпазирона муносибат 
менамояд, хатари зиёдро дар худ ниҳон дорад.    

Бинобар ин, ба мақсади муайян кардани омилҳои таъсиррасон ба 
густариши бунёдгароӣ ва ифротгароии динӣ дар Тоҷикистон ва 
иқдомоти имконпазири муқобила бо он, марказҳои таҳлилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон якҷо бо созмонҳои байналмилалии амалкунанда дар 
Тоҷикистон, дар шаҳру ноҳияҳои асосии ҷумҳурӣ тадқиқоти 
сотсиологиро гузарониданд. Тибқи маълумоти бадастомада, омилҳои 
асосии бевосита таъсиррасон ба густариши буёдгароӣ ва ифротгароӣ дар 
кишвар инҳо мебошанд:    

1)  омили иҷтимоию иқтисодӣ – бекорӣ, фақр ва коррупсия; 
2)  таблиғоту ташвиқоти қавӣ аз тарафи ВАО, аз ҷумла ба воситаи 

Интернет аз хориҷа бар зидди арзишҳои маънавӣ ва диниии мардум; 
3)  маълумотнокии нокифоя, ноомодагии идеологӣ ва  сиёсии ҷавонон 

ба ҳаёт; 
4)  муҳоҷирати кории беназорат ба Федератсияи Русия, ки дар он ҷо 

онҳоро барои пайвастан ба гурӯҳҳои ифротӣ ҷиҳати ширкат дар "ҷиҳод" 
дар Сурия ҷалб мекунанд; 

5)  ноогоҳӣ ва каммаълумотӣ аз исломи худии анъанавӣ, яъне 
бесаводии динӣ;    
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6) харидан ба воситаи пул, ваъдаи "кӯҳи тиллоӣ" аз ҷониби 
мубаллиғони хориҷӣ; 

7) худшиносии ҷавонон, ҷустуҷӯйи ҷойгоҳи худ дар ҷомеа, яъне 
буҳрони асолатӣ дар ҷавонони муосир; 

8) мавҷудияти омили наздисарҳадӣ (ҳамсоягӣ бо Афғонистони 
бесубот); 

9) рушд наёфтани анъанаҳои дунявӣ дар аҳолӣ, махсусан, дар деҳот; 
10) бесаводии ҳуқуқии аҳолӣ, махсусан, ҷавонон; 
11) ҷавононе, ки дар мадрасаҳои хориҷӣ ба таври ғайриқонунӣ 

таҳсил мекунанд.  
Коршиносон дар мавриди дарки хатари бармеомада аз фаъолияти 

гурӯҳҳои бунёдгаро ва ифротӣ назари муштарак доранд ва таъкид 
мекунанд, ки онҳо бо амалҳои худ ҷомеаро бесубот месозанд, дар он 
ҷудоӣ меандозанд ва бад-ин тартиб, ташаннуҷи иҷтимоӣ дар кишварро 
ба вуҷуд меоваранд. Илова бар ин, бунёдгароён аҳолиро аз решаю 
асолаташон ҷудо мекунанд, урфу одатҳои халқиро аз байн мебаранд ва 
дар айни замон, ба тафаккури ҷавонони камтаҷриба таъсири манфӣ 
мерасонанд.  

Заминаи иҷтимоии ҷавононе, ки гурӯҳҳои бунёдгаро ва ифротӣ ба 
сафи  худ ҷалб мекунанд, аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Коршиносон 
симои равонии шахси ҷалбшуда ба гурӯҳҳои ифротиро чунин тавсиф 
кардаанд: 

1) одамони дорои усулҳои заифи ахлоқӣ ва ақидавӣ; 
2) хоҳиши зиёди худёбӣ; 
3) қабули сода ва сатҳии идеологияи муосири динӣ; 
4) майл ба бунёди ба ақидаи онҳо, тартиботи ҷаҳонии "ҳақиқӣ ва 

боадолат" ба асоси дин; 
5) такомули нокифояи ҷавонон, яъне тавони нокифояи маълумотӣ, 

касбӣ ва ҳаётӣ; 
6) намояндагони доираҳои маргиналӣ, яъне ашхоси моил ба содир 

намудани ҷиноят; 
7) одамони дорои иродаи заиф, ки зуд ба доми фиреб меафтанд.   
Хусусиятҳои зикршуда маъмулан, фақат хоси як қишри иҷтимоии 

ҷавонон мебошад. Худи коршиносон синну соли ашхоси ҷалбшуда ба 
гурӯҳҳои ифротиро аз 14 то 35 зикр кардаанд ва дар зимн ҳастаи синну 
солии ҷавонон аз 18 то 27 муайян шудааст. Одамони синнашон калонтар 
фақат ба хотири пул кор кардан ба ин гурӯҳҳо мепайванданд ва инҳо 
асосан мардон мебошанд.  

Проблемаи бунёдгароии занон аз тарафи коршиносон фақат дар 
шимоли кишвар, дар вилояти Суғд зикр шудааст, ки дар он ҷо ба таври 
суннатӣ ва таърихӣ бибиотунҳо фаъол ҳастанд, ки дар байни занон нуфуз 
доранд. Дар ин маврид нуктаи манфӣ ин аст, ки агар ба ифротиҳо 



 75  
 

муяссар шавад, ки як бибиотунро ба тарафи худ ҷалб намоянд, вай дар 
навбати худ метавонад чандин занони дигарро низ ҷалб намояд. Ҷалби 
занон барои бунёдгароён ва ифротиҳо ба чанд сабаб муфид аст. Яъне:   

1) онҳо ба осонӣ ба фишори равонӣ дода мешаванд; 
2) мутаносибан, назорат кардан ва ҳамоҳанг сохтани амали онҳо 

осонтар аст; 
3) онҳо таваҷҷуҳи аҳли ҷомеа ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқу тартиботро 

камтар ҷалб мекунанд; 
4) барои ширкат дар ҳамоишҳои "сулҳомез" ё дар амалҳои эътирозӣ ва 

тазоҳуроти иҷтимоию сиёсӣ муносибанд; 
5) барои дарёфт ва ҳамлу нақли бори гуногун, аз ҷумла адабиёти 

динии ифротӣ, варақаҳои зидиҳукуматӣ ё аслиҳа камтар шубҳаро ба 
вуҷуд меоваранд.   

Мусалламан, омили ҷалби фаъоли ҷавонон ба гурӯҳҳои бунёдгаро аз 
мавҷудияти проблемаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва психологӣ дар 
Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. Бунёдгароии ҷавонон яке аз меъёрҳо ва 
нишондиҳандаҳои вазъи ҷорӣ ва тамоюли рушди минбаъдаи  ангезаҳои  
гурӯҳҳои иҷтимоии муҳим мебошад. Ғайр аз ин, бунёдгароии ҷавонон 
чун нишондиҳандаи махсуси вазъи иҷтмоии кишвар хизмат мекунад. 
Тавре ки пурсиш дар ноҳияи Қубодиён нишон дод, дар ин маврид омили 
равонии (психологии) фаҳмишу дарки рафтори ҷавонон хеле муҳим аст. 
Ба ҷавонон хислати фарқ кардан аз дигарон ва  нишон додани ақидаи 
шахсии худ барои аҳли ҷомеа  хос аст.  

 Тавре ки коршиносон дар вилояти Хатлон қайд намуданд, 
бунёдгароён проблемаҳои иҷтимоиро ҳар чи бештар барои ҷалби 
ҷавонон ба сафи худ истифода мебаранд. Онҳо аз ҷумла таваҷҷуҳи 
одамонро ба проблемаҳои ҳассоси иҷтимоии мавҷудаи кунунӣ дар 
кишвар ҷалб мекунанд. Масалан, ба мушкилоти набудани барқ дар фасли 
сармо, андози баланд, коррупсия ва ғайра.  

Ба ақидаи коршиносон, тайи вақтҳои охир муносибати аҳолии 
кишвар бо аъмоли бунёдгароён ва ифротгароён ба таври ҷиддӣ тағйир 
ёфтааст. Мардум бо онҳо назари манфӣ доранд, фаъолияти онҳоро 
дастгирӣ ва қабул намекунанд. Гузашта аз ин, ба ақидаи коршиносон, як 
қисм одамон чун донистаанд, ки дин фақат як рӯйпӯш барои дастрасии 
ифротиҳо  ба ҳадафҳои сиёсӣ мебошад, нисбат ба онҳо нафрат пайдо 
кардаанд. Коршиносон дар шаҳрҳои бузург низ  бетафовутии як қисми 
аҳолӣ нисбат бунёдгароёнро  қайд кардаанд.   

Ба ақидаи мо, таваҷҷуҳи махсусро бояд ба нишондиҳандаҳое ҷалб 
кард, ки коршиносон барои муайян кардани сатҳи бунёдгароӣ дар 
маҳалҳои худ ба инобат мегиранд. Барои коршиносон нишондиҳандаи 
асосӣ омили беруна мебошад. Дар мавриди мазкур ин ришмонӣ, либоси  
ғайрианъанавӣ, аз ҷумла сатр, намозгузорӣ бар хилофи мазҳаби суннатӣ 
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мебошанд. Дар айни замон, як қисми мусоҳибон ба ин савол ҷавоб дода 
натавонистаанд. Онҳо ба вазъият аз рӯйи маълумоти мақомоти 
босалоҳият ё аз иттилооти дарёфтшуда аз ВАО баҳо медиҳанд. 
Мутаносибан, кори пешӣ гирифтан ё пешгузарӣ аз вазъият вуҷуд 
надорад, фаъолият фақат аз рӯйи далелҳои мавҷуда сурат мегирад.    

Ин чиз ҳам муҳим аст, ки тамоми мусоҳибон бидуни истисно, фарқ 
байни гурӯҳҳои бунёдгаро ва ифротиро шарҳ дода натавонистанд. Баъзе 
мусоҳибон  муътақиданд, ки байни онҳо ба ҷуз номашон дигар ҳеҷ гуна 
тафовут вуҷуд надорад ва онҳо якигарро такмил медиҳанд, гарчи дар 
байни гурӯҳҳое, ки онҳо номбар кардаанд, ҳаракатҳо ва гурӯҳҳои зерин 
буданд:    

"Салафия"  ва "Ҷамоати Таблиғ" – дар тамоми Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
"Ҳаракати исломии Ӯзбекистон"  – Душанбе ва  Суғд; 
"Ҳизб-ут-Таҳрир" – дар тамоми минтақаҳо, ба ҷуз Рашт;  
"Ансуруллоҳ" – Душанбе  ва Суғд; 
"Байъат" – Суғд. 
Сабаби асосии надонистани фарқ байни гурӯҳҳо дар маҳалҳо 

набудани адабиёти махсус мебошад, ки бояд проблемаи мазкурро ошкор 
ва шарҳу тафсир диҳад. Ба ақидаи мо, ин камбудии ҷиддӣ мебошад, ки 
бевосита ба сифати кор таъсир мерасонад. Хусусиятҳои ин ё он 
ташкилоту гурӯҳ, идеологияи он, усулҳои ҷалби одамон аз тарафи онро 
надониста, роҳандозии муборизаю муқобилаи муассир бо он 
имконнопазир аст.  

Дар натиҷаи тадқиқоти сотсиологӣ ошкор шуд, ки мусоҳибон дар 
маҳалҳо дар бораи раванди ҷалбкунии одамон аз тарафи бунёдгароён ва 
ифротиҳо камтарин тасаввуротро надоранд ва фаҳмиши онҳо дар ин 
маврид дар пасттарин сатҳ қарор дорад. Ягона чизе, ки мусоҳибон  қайд 
карданд, махсусан, дар шаҳрҳо, ин буд, ки бунёдгароён барои ҷалби 
одамон, асосан, имкониятҳои калони молиявиро истифода мебаранд, ки 
онҳо аз сарпарастони номаълуми хориҷии худ дарёфт мекунанд ва дар 
айни замон, мубаллиғони ифротиҳо суханварони хуб мебошанд. Аммо 
мусоҳибон ин мулоҳизаи худро асоснок карда натавонистанд.  

Масъулон, махсусан, аз ҷумлаи кормандони мақомоти маҳалии 
ҳокимият, мониторинги фаъолияти гурӯҳҳои бунёдгаро ва ифротиро дар 
фазои Интернет анҷом намедиҳанд, бо сомонаҳо (сайтҳои) онҳо шинос 
намешаванд. Зикр накардани таъсири шабакаҳои иттилоотии Интернет 
ба раванди ҷалбкунии одамон, аз нуқсонии кори мутахассисон шаҳодат 
медиҳад, зеро маълум аст, ки бисёр гурӯҳҳои бунёдгаро ва ифротӣ 
шабакаҳои ҷаҳониро ба манфиатҳо ва ба ҳадафҳои худ истифода 
мебаранд. Масалан, дар сайтҳо метавон бо бисёр чизҳо, аз ҷумла 
филмҳои мустанади динии ифротӣ, ё видеоҳои иттилоотӣ ё таҳияи 
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васоили гуногун, аз ҷумла мавод барои сохтани бомб дар шароити 
хонагӣ  ва ғайра ошно шуд.  

Ба худи таъсиррасонии идеологии инсон чанд лаҳзаҳои калидӣ хос 
аст, ки ба ақидаи мо, ба мавқеъ мебуд, ки дар ин ҷо ёдоварӣ намоем. Дар 
натиҷаи таъсиррасонии идеологӣ, бунёдгароён ва ифротиҳо тафаккури 
инсонро пурра тобеи худ мекунанд ва ӯ дигар худро берун аз гурӯҳ 
тасаввур карда наметавонад. Нуктаҳои муҳими таъсиррасонӣ чунин аст:    

1. Ҳар як аз ташкилоти бунёдгаро ва ифротӣ  худро чун ягона 
"мусулмонони  ҳақиқӣ" вонамуд мекунанд, ки ба ақидаи онҳо, дар 
пайравонашон "ҳисси ифтихорро" ба вуҷуд меоварад, яъне ба ҷуз ақидаи 
онҳо таълимоти дигар мазҳабҳо дурӯғин аст. 

2. Омӯзиши ислом истисноан бо дарназардошти вазифаҳои сиёсӣ ба 
асоси идеологияи худ сурат мегирад, яъне онҳо ҳамаи он чиро ки ба 
фоидааашон нест, рад мекунанд ва ба эътибор намегиранд. 

3. Омӯзиш бо усули гипноз кардан анҷом мегирад, яъне қориазёд, 
бидуни ҳеҷ гуна мантиқ ва таҳлил. 

4. Аз ҳама фоҷеабор ин аст, ки шахсе, ки ба гурӯҳҳои бунёдгаро ва 
ифротӣ пайваст, омода аст, ки  ба хотири  ғояву эътиқодаш ҳар гуна 
иртиботи худро бо хешовандон қатъ намояд ва ба ҳар гуна иқдоми 
ифротӣ омода аст.   

Яке аз ҷанбаҳои калидии тадқиқоти мазкур ошкор намудани нақши 
воситаҳои ахбори омма (ВАО) дар мубориза бо ифротгароии динӣ буд. 
Ҳамчунин, муайян кардани ин ки бунёдгароҳо чӣ гуна ғояҳои худро дар 
байни аҳолӣ паҳн мекунанд, муҳим буд. Мусоҳибон дар посухи худ 
назари яксон доштанд ва таъкид намуданд, ки ВАО дар мубориза бо 
гурӯҳҳои бунёдгаро ва ифротӣ нақши калидӣ дорад. Тавре ки онҳо 
таъкид карданд, агар ҷомеа огоҳ бошад, он дар амн аст.  Коршиносон 
дар айни замон чунин мешуморанд, ки телевизион ва радио ба сабаби 
оммавӣ буданашон бояд нақши асосиро бозӣ кунанд. Дар робита ба 
рӯзномаҳо ба ақидаи мусоҳибон, мушкили ин проблема дар он аст, ки 
онҳо бо нусхаи кам, маъмулан як маротиба дар ҳафта, нашр мешаванд, 
бинобар ин, барои аҳолӣ дастнорасанд. Ба ақидаи бисёр мусоҳибон, 
солҳои охир таваҷҷуҳ ба маводи матбуотӣ хеле коҳиш ёфтааст, он 
масалан, мисли замони Шӯравӣ талабгори зиёд надорад.     

Мусоҳибон чунин мешуморанд, ки барои беҳбуди сифати кори ВАО  
бояд шумораи маводи таҳлилиро, ки моҳияти проблемаи мазкурро 
кушода медиҳанд, зиёд намуд. Аммо ҳоло вазъ дигар аст. Дар айни 
замон, бояд иттилоот ба зеҳни аҳолии кишвар расонида шавад, яъне 
шакли интиқоли иттилоот бояд тағйир дода шавад. Ҳар гуна маводи 
бесифати нашршуда фақат ба нафъи гурӯҳҳои бунёдгаро аст.  

Имрӯз ин далел маълум аст, ки мавод доир ба масъалаи мазкур дар 
матбуот ё дар радио ва телевизион гоҳ-гоҳ нашр ва шунавонида мешавад. 
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Ва аксар вақт чунин мавод ҷанбаи сатҳӣ дорад, яъне аён аст, ки проблема 
ҳалношуда мондааст. Ва ин халоъро бунёдгароҳҳо ва ифротиҳо зуд пур 
карда, ғояҳои худро бо усулҳои пинҳонӣ дар байни аҳолӣ паҳн мекунанд. 
Коршиносон усули ошкорои паҳнкунии идеологияи бегонаи диниро низ 
қайд мекунанд. Масалан, мушоҳида шудааст, ки дар шаҳри Душанбе 
усули аз ҳама озод, оммавӣ ва дастраси паҳнкунии ғояҳои бунёдгароӣ ва 
ифротӣ–гӯш кардани диск ё наворҳои динӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ 
мебошад. Ронандаи “маршрутка” ё таксии шахсӣ бо садои баланд 
ваъзҳои диниро дар нишастгоҳи мусофирон пахш мекунад, яъне мусофир 
аз рӯйи хатсайри худ ҳаракат карда, то расидан ба маҳали даркориаш, 
нохудогоҳ ба таблиғоти динӣ дучор мешавад. Ин чандин бор дар рӯз, 
ҳангоми истифодаи нақлиёти ҷамъиятӣ рӯй медиҳад.      

Аз рӯйи натиҷаи тадқиқот ошкор шуд, ки дар мавриди мазкур ВАО-и 
кишвар вазифаи асосии иҷтимоии худро амалан иҷро намекунад, ба 
аҳолӣ сиёсати расмии давлатро сари вақт намерасонад, аҳолиро бо 
иттилооти босифат ба мақсади таҳкими арзишҳои динӣ ва маънавии 
мардум таъмин  намекунад. Муассарияти фаъолияти воситаҳои ахбори 
омма ба андозаи зиёд аз он вобаста хоҳад буд, ки то кадом андоза маводи 
пешниҳодшуда аз нигоҳи касбӣ босифат ва аз нигоҳи мазмун дастрасу 
фаҳмо бошад.   

Аҳамияти омили воситаҳои ахбори омма дар масъалаи мазкур боз дар 
он аст, ки равиши ғайрикасбии журналистон метавонад муҳаррики 
барафрӯхтани вазъи ихтилофнок гардад, яъне бояд масъулияти 
воситаҳои ахбори омма дар коҳиши сатҳи бунёдгароӣ дар ҷомеа баланд 
бардошта шавад. 

Коршиносон аз ҷумлаи кормандони шуъбаҳои идеология ва дини 
мақомоти ҳокимияти маҳалӣ таъкид намуданд, ки дар давоми сол онҳо 
ба мақсади пешгирии густариши ғояҳои бунёдгароӣ ва ифротӣ дар байни 
аҳолӣ тадбирҳои гуногуни ба нақшагирифташударо мегузаронанд. 
Корҳои пешгирӣ, фаҳмондадиҳӣ, мизҳои гирдро созмон медиҳанд, дар 
санҷишҳо (рейдҳо) ширкат мекунанд. Онҳо кори худро самарабахш 
меҳисобанд ва дар ин маврид мардум низ онҳоро пурра дастгирӣ 
менамояд.  

Бояд хотиррасон намуд, ки механизми ҳамкорӣ байни мақомоти 
ҳокимияти маҳалӣ ва созмонҳои ғайриҳукуматӣ тақрибан вуҷуд надорад. 
Дар айни замон, коршиносон чунин мешуморанд, ки ҷомеаи шаҳрвандӣ 
метавонад дар ҳалли проблемаи мазкур, аз ҷумла барои дуруст огоҳ 
намудани аҳолӣ бо роҳи суҳбат бо мардум, махсусан, бо ҷавонон, 
ҳамчунин, тавассути ташкил намудани мизҳои гирд оид ба мавзӯи мазкур 
мусоидат намоянд.  

Махсус бояд фаъолияти кормандони Кумита оид ба динро қайд кард. 
Масалан, дар шаҳри Турсунзода 260 ҳазор нафар зиндагӣ мекунанд ва 
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тақрибан 200 масҷид фаъоланд, вале кормандони кумитаи мазкур фақат 
ду нафаранд ва онҳо ҳамарӯза бо ҳаҷми зиёди кор дучор мешаванд, ки на 
ҳама вақт бо онҳо дахл дорад, масалан, шинондани ниҳол, андозситонӣ, 
иштирок дар даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, ҷамъоварии пахта ва 
ғайра. Вазъи мушобеҳ дар ноҳияи Рӯдакӣ аст. Дар он ҷо аҳолии бештар – 
430 ҳазор нафар истиқомат мекунанд ва дар соҳаи мазкур танҳо ду нафар 
машғул ба фаъолиятанд, яъне босифат ва бамавқеъ иҷро кардани кори 
зарурӣ  амалан  имконнопазир аст.  

 
Тадбирҳои мубориза бо бунёдгароӣ ва ифротгароии  

пешниҳодкардаи  коршиносон ва мусоҳибон 
Дар тадқиқоти мазкур пешниҳодҳои зерини коршиносон ва 

мусоҳибон арзиши зиёд дорад, ки ҳам дар ҷараёни мусоҳибаҳои 
инфиродӣ ва ҳам зимни мусоҳибаҳои гурӯҳӣ ба даст омадааст:   

1. Роҳандозии дарсҳои (курсҳои) кӯтоҳмуҳлат барои ҷавонон оид ба 
таърих, дин, таҳаммулпазирӣ, ваҳдати миллӣ ва ғайра. 

2. Инкишоф додани зерсохтор дар маҳалҳо, масалан, сохтмони 
мактабҳо, клубҳо, китобхонаҳо, марказҳои фарҳангӣ, таъсисоти 
гуногуни варзишӣ ва дар зимн, дар сохтмони чунин иншоот бояд 
соҳибкории хусусӣ ширкати фаъол намояд, яъне дар аҳолӣ ташаккул 
додани фарҳанги сарпарастӣ. 

3. Дар мактаб, дар донишгоҳ ва донишкадаҳо дар ниҳоди хонандагон 
ва донишҷӯён тарбия намудани эҳсоси ватандӯстӣ. 

4. Тарҳрезии механизми иҷрои амалии қонунҳои мавҷуда.  
5. Таҳияи барномаи кумак ба маҳбусон, ки барои иштирок дар 

гурӯҳҳои бунёдгаро ва ифротӣ маҳкум шудаанд. 
6. Тақвияти назорат ба маҳкумшудагон, ки дар озодӣ қарор доранд. 
7. Барқарор намудани фанни "Таърихи ислом" дар мактабҳои 

таҳсилоти умумӣ.  
8. То синфи 11 ҳатмӣ кардани таҳсил дар мактабҳои миёна. 
9. Барои омодагии махсуси мутахассисон оид ба мубориза бо 

бунёдгароӣ ва ифроттгароӣ  ҷалб намудани донишҷӯёни соли 3–4, 
масалан, донишҷӯёни факултаи ҳуқуқ ё ташкили дарсҳои (курсҳои) 6–12 
моҳаи такмили ихтисос барои кормандони амалкунанда.   

10. Ҷудо нигоҳ доштани бунёдгароҳо ва ифротгароҳо дар маҳбас 
аз маҳбусони дигар. 

11. Таҳияи барномаи кӯтоҳмуҳлат ва миёнамуҳлати ҳамкории 
мақомоти ҳокимияти маҳалӣ бо ниҳодҳои асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ. 

12. Мунтазам чоп намудани нашрияҳои гуногун (брошюра, 
буклет, плакат) ва дигар маҳсулоти матбуотӣ оид ба мавзӯи мазкур ба 
забони содаю дастрас барои аҳолӣ.  
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13. Аз тарафи давлат ташкил намудани сафарҳои имомхатибон 
ба Федератсияи Русия ба мақсади бурдани таблиғот байни муҳоҷирони 
корӣ. 

14. Ба қадри зарурат ба кори тарбиявии мактабҳо ҷалб намудани 
уламои  исломи анъанавӣ ё муътадил. 

15. Тақвияти кори марбут ба шарҳу тафсири идеологияи давлатӣ 
дар мактабу донишгоҳҳо. 

16. Тақвияти назорат ба додани шиносномаҳои хориҷӣ. 
17. Тақвияти назорат ба ҳоҷиён. 
18. Аз тарафи Кумитаи гумрук манъ кардани воридшавии либоси 

динии арабӣ (сатр ва ғайра) ба кишвар. 
19. Кумита оид ба кори ҷавононро ба сохтори алоҳидаи давлатӣ 

табдил дода, бо дарназардошти фоиз ва тавонмандии ҷавонон дар 
ҷомеаи мо, аз бахши сайёҳӣ ва варзиш ҷудо кардани он. 

20. Аз тарафи имомхатибон ташкил намудани дарсҳои (курсҳои) 
махсус оид ба шарҳу тафсири мафҳуми ифротгароӣ ва бунёдгароии 
таҳмилӣ, ки ба терроризм мебарад, ҳамчунин, шарҳи дигар масоили 
вобаста ба озодии виҷдон.  

21. Давлат бояд механизмҳои иҷрои Стратегияи миллии вобаста 
ба ҷиҳатҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятиро тарҳрезӣ намояд. 

22. Бояд механизмҳои амалисозии сиёсати ҷавонон дар кишвар 
тарҳрезӣ гардад.   

Натиҷагирӣ ва тавсияҳо 
Умуман, зимни натиҷагирӣ бояд таъкид намуд, ки ба таври 

воқеъбинона муайян намудани сабабҳои зуҳури падидаҳои манфии 
зикршуда дар ҷомеаи мо хеле муҳим аст. Зиёда аз ин, бунёдгароӣ ва 
ифротгароӣ, мутаассифона, қисмати ҷудонопазири равандҳои сиёсии 
муосир гардидааст. Табиати проблемаи мазкур чунин аст, ки он ҳаллу 
фасли зуд надорад. Дар ин иртибот, бояд моҳияти проблемаи 
бунёдгароиро муайян намуд, яъне сабаби муносибати манфӣ бо низоми 
мавҷудаи иҷтимоию сиёсӣ дар чист? Бунёдгароӣ ва ифротгароӣ фақат 
оғоз аст ва охири ин занҷир аллакай терроризм мебошад.  

Дар соли 2014 Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи нишондиҳандаи 
(индекси) глобалии терроризм дар байни 160 давлат мавқеи 68-умро 
гирифтааст. Муаллифони ин нишондиҳандаи глобалӣ чор меъёрро ба 
инобат гирифтаанд:    

1) Шумораи амалҳои террористӣ; 
2) Теъдоди ҳалокшудагон; 
3) Теъдоди осебдидагон; 
4) Сатҳи зарари моддӣ1. 

                     
1.  Постоянный адрес  в Интернете: http://www.visionofhumanity.org/ 

https://webmail.osce.org/owa/redir.aspx?C=2EtxFCQlq0O4_EtOx2dVwFCHYA-B99EIu849BHYfB5_CRqz_OdVGZWSsq8_bnrc279ZQarvh94A.&URL=http%3a%2f%2fwww.visionofhumanity.org%2f
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Худи омили бунёдгароӣ ва ифротгароӣ дар ҷомеа низомбандии кори 
тарбиявию идеологӣ ва таҳлили доимии вазъи ҷомеа дар ин самтро талаб 
менамояд. Давлат бояд тадбирҳои муҳофизаткунанда андешида, 
фаъолияти пешгирикунандаро амалӣ созад. 

Имрӯз, ба ақидаи мо, қисмати бештари ин кор дар сатҳи фаъолияти 
сохторҳои қудратӣ амалӣ мешавад, аммо андешидани тадбирҳои дигар, 
бо дарназардошти тавсияҳое, ки коршиносон дар маҳалҳо пешниҳод 
кардаанд муҳим аст. Ҳамчунин, ба омилҳои зерин  бояд таваҷҷуҳи ҷиддӣ 
зоҳир карда шавад:   

1. Сатҳи салоҳияти коршиносон ба онҳо имконият надодааст, ки 
тамоюлоти локалӣ ва нозукиҳои хоси водии худ, ё  дар доираи тангтар, 
яъне ноҳияи худро муайян ва ошкор созанд, бинобар ин, тамоми 
тавсияҳои онҳо маъмулан, ҷанбаи умумӣ доранд.  

2. Дар аҳолӣ талабот ба дарёфти маълумоти динӣ ба мушоҳида 
мерасад, аммо қонуни амалкунанда ба кӯдакону навҷавонони то 18 сола 
иҷозати рафтан ба масҷидҳои ҷамъиятиро намедиҳад ва натиҷааш ҳам ин 
мешавад, ки кӯдакон ба таври пинҳонӣ аз рӯҳониён дарс мегиранд ва 
аксаран иттилооти таҳрифшударо дар бораи Ислом ва арзишҳои исломи 
дарёфт мекунанд. Дар ин иртибот, бояд механизмҳои дигари дарёфти 
дониши динии кӯдакон ва наврасон таҳия гардад.     

3. Дар вилояти Суғд ҳукумати маҳалӣ 52 ҷамоати осебпазирро муайян 
кардааст, ки кормандони вилоятӣ ва мақомоти маҳаллии ҳокимият бо 
онҳо мунтазам кор мебаранд. Ба ақидаи мо, чунин таҷриба бояд дар 
дигар вилоятҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ истифода бурда шавад.  

4. Ба омода кардани кормандони соҳаи идеологӣ бояд таваҷҷуҳ зоҳир 
карда шавад. Алҳол сатҳи омодагии кормандони идеологӣ хеле паст аст, 
ки мустақиман ба сифати кор таъсир мерасонад. 

5. Таъсис додани сохтори муассири иттилоотию таҳлилӣ, ё  воҳиди 
махсус дар доираи сохторҳое, ки дар ин самт мунтазам кор пеш 
мебаранд.  

6. Таҳияи модели муассири ҳамкорӣ байни давлат ва як силсила 
созмонҳои динӣ доир ба масоили маълумоти динӣ ва тарбияи динӣ.   

7. Афзоиши теъдоди кормандони шуъбаҳои дин дар маҳалҳо, ҳадди 
ақал аз 2 то 4 корманд.  

8. Стратегияи миллӣ оид ба мубориза ва пешгирии ифротгароӣ ва 
бунёдгароии таҳмилӣ, ки ба терроризм мебарад, бояд барномаҳои кор бо 
ҷавонон, муҳоҷирони меҳнатӣ, маҳбусон ва оилаҳои онҳоро фаро гирад.  

9. Бояд дар ниҳоди хонандагони мактаб рағбату алоқамандӣ ба 
хондани китобҳои бадеӣ бо роҳи шавқмандкунии маънавию моддӣ, яъне 
созмондиҳии озмунҳои гуногун, маҳфилҳои адабӣ, саволу ҷавоб 
(викторина) парварида шавад, ҳамчунин, унсурҳои хониши ҳатмӣ дар 
ҷараёни таҳсил истифода бурда шавад. 
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10. Вазорати фарҳанг бояд барномаҳои равонашуда ба рушди 
театрҳо, таъсиси театрҳои сайёр ба мақсади ҷалб кардани хонандагони 
мактабҳо ва донишҷӯён, ҳамчунин, оммаи васеъ ба ҳунар таҳия намояд.  

11. Бояд маълумоту дониши ҷавонон дар бораи мазҳаби суннатии 
Имоми Аъзам (ҳанафия) дар доираи барномаи давлатии таълимию 
тарбиявӣ рушд дода шавад. Амалисозии тамоми тавсияҳои зикршуда, аз 
ҷумла тадбирҳои пешгирикунанда, бешубҳа, ба давлат имконият 
медиҳад, ки дар самти пешгузарӣ кор кунад, на аз рӯйи далели содир 
шудани амали  террористӣ, ки ҳамеша ҳамин тавр будааст. Бад-ин 
тартиб, метавон бунёдгароҳо, ифротгароҳо ва террористонро аз заминаи 
иҷтимоию динӣ ва сиёсии онҳо маҳрум сохт.  

 
4.1. Натиҷаҳои тадқиқоти сотсиологӣ доир ба муайян намудани 

сатҳи бунёдгароӣ ва ифротгароии динӣ дар Тоҷикистон (август– 
сентябри соли 2015). 

Ҳадафи тадқиқот муайян намудани сатҳи ифротгароии зӯрӣ дар байни 
занони Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. 

Дар ҷараёни тадқиқот усулу шеваҳои зарин истифода бурда шуданд: 
– усули ҷамъоварии иттилоот – ба андозаи бештар ба тарзи миқдории 

ҷамъоварии маълумот (мусоҳиба бо мардону занон аз рӯйи  пурсиши 
стандартӣ (пурсишнома замима аст) асос ёфтааст, ки дар доираи он бо 
тақрибан 1500 нафар мусоҳиба анҷом гирифт. Маҷмӯи интихобӣ аз рӯйи 
синну сол ва минтақаҳо, умуман, бо таркиби аҳолии калонсол 
(калонсолтар аз синни 18)-и Тоҷикистон мутобиқат мекунад;   

– интихоби маҳали пурсиш – тамоми вилоятҳои ҷумҳурӣ ба пурсиши 
бевосита дар шаҳрҳо ва ноҳияҳо фаро гирифта шуда, сатҳи тамаркузи 
аҳолӣ дар назар гирифта шуд. Дар айни замон, хонаводаҳои 
қароргирифта ҳам дар маркази шаҳрҳо ва ноҳияҳо ва ҳам дар шаҳракҳо – 
микрорайонҳо ба пурсиш фаро гирифта шуданд;  

 – гурӯҳи ҳадафноки тадқиқот – хонаводаҳо. 
Ҷадвали  1.  

Тақсими интихоби пурсиш аз рӯйи минтақаҳои Тоҷикистон 
 
№ Минтақҳо  Адади 

пурсишномаҳо 
Тақсими 

фоизӣ аз рӯйи 
мусоҳибони 

асосӣ 

.  
Душанбе  230 15 

2
.  

Шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи 
Марказ:– Ваҳдат, Ҳисор, 
Ҷиргатол (Лахш), Рашт, 

250 17 
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Рӯдакӣ Турсунзода  

3
. 

Шаҳрҳо ва ноҳияҳои 
вилояти Хатлон: Қӯрғонтеппа 
(Бохтар), Кӯлоб, Бохтар, 
Вахш, Восеъ, Данғара, Ҷомӣ, 
Муъминобод, Темурмалик, 
Ҳамадонӣ,  Хуросон,  Ёвон 

490 32 

4
. 

Шаҳрҳо ва ноҳияҳои 
вилояти Суғд: Хуҷанд, Айнӣ, 
Ғончӣ (Деваштич), Исфара, 
Истаравшан, Конибадом, 
Бобоҷон  Ғафуров,  Чкаловск, 
Панҷакент 

379 25 

5
. 

Шаҳрҳо ва ноҳияҳои 
Вилояти мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон: Хоруғ, Ванҷ, 
Ишкошим, Роштқалъа, Рӯшон  

160 11 

 ҶАМЪ  1509 100,0% 

 
Таҳлили маълумоти эмпирикӣ бо истифодаи пакетҳои барномавии 

коркарди маълумот, махсусан, пакети SPSS анҷом гирифт.  
 

НАТИҶАИ ТАДҚИҚОТИ СОТСИОЛОГӢ 
 

Тавсифи мухтасари иҷтимоию  демографии мусоҳибон 
 

Ҷинси мусоҳибон. Дар пурсиш ҳам мардон ва ҳам занон ширкат 
карданд, ки имкон дод тафовути гендерӣ дар арзёбии вазъ ошкор карда 
шавад, ҳамчунин, монеаҳо барои занон дар амалисозии ҳуқуқ ва 
манфиатҳои худ муайян карда шавад. Дар айни замон, қисмати бештари 
мусоҳибонро занон (бештар аз 78%) ташкил доданд.  

Синну соли мусоҳибон. Аз рӯйи меъёри синнусолӣ шумораи бештари 
мусоҳибонро ҷавонон ва ашхоси синну соли миёна (52,4%) ташкил дод. 
Дар гурӯҳи аз ҳама камшумор ашхоси синну соли калон (тақрибан 4%) 
дохил буданд. Сабаби бештар будани теъдоди мусоҳибони ҷавон арзёбии 
"биниши" ашхоси нисбатан ояндадор, вале дорои таҷрибаи муайяни 
зиндагӣ ва дар айни замон, "ҷолиб" аз нигоҳи ҷалб  шудан ё муқобилат бо 
ифротгароӣ буд. Мутаносибан, ақидаю фаҳмиши масоили 
таҳқиқшаванда аз тарафи онҳо  муҳим буд.     
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Диаграммаи 1. 
Тақсими мусоҳибон аз рӯйи синну сол,% 

 
 

Вазъи хонаводагии мусоҳибон. Аз рӯи вазъи хонаводагӣ  69% 
мусоҳибон аз интихоби умумӣ, дар лаҳзаи гузаронидани тадқиқот 
оиладор буданд ё худро чунин мешумориданд. Аз рӯйи минтақаҳо 
тақсими мусоҳибон аз рӯйи вазъи хонаводагӣ тақрибан баробар 
пешниҳод шуд, вале дар айни замон, мусоҳибони оиладор бештар 
буданд.  

Сатҳи маълумоти мусоҳибон. Байни мусоҳибон бештар ашхоси дорои 
маълумоти олӣ буданд (бештар аз 44%)  

Диаграммаи 2. 
Сохтори тақсими мусоҳибон аз рӯйи сатҳи маълумот, % 

                     
 
Соҳаи шуғли мусоҳибон. Аз рӯи шуғл гурӯҳи сершумортаринро 

мусоҳибони машғул дар соҳаи иҷтимоӣ ташкил дод (тақрибан 40%).  
Диаграммаи 3. 

Сохтори тақсими мусоҳибон аз рӯи соҳаи шуғл, % 
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Безработные; 
21,3%

Госслужащие; 
27,0%

Занятость в 
социальной 

сфере; 
39,8%

Другие сферы 
занятости; 11,9%

 
 

Арзёбии ҷамъбастшудаи проблемаҳои иҷтимоию иқтисодии рушди 
минтақаҳо, номутаносибии гендерӣ  

Пробллемаҳои калидии рушд. Аксар мусоҳибон дар ҷумлаи 
проблемҳои аз ҳама ҳассос, бекорӣ ва хушунат дар оиларо ном бурдаанд.  

Ҷадвали 1. 
"Рейтинги"  проблемаҳои тартибдодашуда аз рӯйи ҷавоби мусоҳибон 
 
№ Проблема Фоизи мусоҳибон, 

ки проблемаи 
мазкурро ном 
бурдаанд  

1 Бекорӣ 58,4 
2 Хушунат дар оила 45,8 
3 Олудашавии муҳити зист 42,7 
4 Экстремизм 41,5 
5 Ҷинояткорӣ 41,4 
6 Коррупсия 41,4 
7 Нашъамандӣ 41,3 
 
На камтар аз 40% мусоҳибон проблемаи экстремизмро хеле ҳассос 

мешуморанд, ки ҳаллу фасли он бо амали муштарак, ҳам дар сатҳи 
давлат ва ҳам дар сатҳи хонавода вобаста аст. Дар айни замон, ҷавобҳо 
аз рӯйи минтақаҳо бо якдигар  хеле наздиканд ва тафовут хеле кам аст. 
Проблемаи экстремизм дар ВМКБ нисбат ба дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ 
раъйи бештарро ба даст овардааст.    
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Ҷадвали 2. 
Панҷ проблемаи калидӣ, ки мусоҳибон дар минтақаҳои тадқиқот 

ҷудо кардаанд (аз рӯйи вилоятҳо) 
 
 Вилояти Суғд Вилояти Хатлон ВМКБ 

. 
Бекорӣ Бекорӣ  Бекорӣ  

 Коррупсия Ҷинояткорӣ Хушунат дар 
оила 

 Олудагии муҳити 
зист 

Хушунат дар 
оила 

Экстремизм 

 Ҷинояткорӣ Олудашавии 
муҳит 

Нашъамандӣ 

 Хушунат дар оила  Экстремизм Олудашавии 
муҳити зист 

 Қайд аз рӯйи ҳар як проблема – на камтар аз 40% мусоҳибон 

 
Ҷойгоҳи занон дар ҷомеа. Аксар мусоҳибон чунин мешуморанд, ки 

мавқеи занон дар ҷомеа таҳким меёбад. Аз ҷумла дар натиҷаи сиёсати 
давлат равонашуда ба вогузории имкониятҳои баробар барои занон ва 
мардон (на камтар аз 69% мусоҳибон). Дар робита ба муносибат ба занон 
дар ҷомеа аз рӯйи минтақаҳо ҷавоби мусоҳибон тақрибан яксон буд.  

Ҷадвали 3. 
Тақсими фоизии ҷавоби мусоҳибон ба саволи "Дар маҳали Шумо 

муносибат нисбат ба занон чӣ гуна аст?" (аз рӯи вилоятҳо) 
 

№  
Вилояти 
Суғд 

Вилояти 
Хатлон 

ВМКБ 

1   Мардон ва занон ҳуқуқи 
баробар доранд 

43,3 42,4 57,5 

2   Занон мақоми махсус 
доранд  

26,9 32,0 28,8 

3   Занон мақоми нисбатан 
паст доранд  

24,5 12,4 6,3 

 Ҷамъ 94,7 86,8 92,6 

 
Қисмати бештари мусоҳибон чунин мешуморанд, ки занон дар ҷомеа 

фаъолнокии бештарро нишон медиҳанд (75%-и мусоҳибон). Аммо дар 
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вилояти Суғд ба муқоисаи минтақаҳои дигар, фоизи мусоҳибон, ки ба 
назари онҳо занон чандон фаъол нестанд, чунки аз ақидаи шавҳарони худ 
хеле вобастаанд, нисбатан баланд аст (75% -и мусоҳибон).    

Ҷадвали  4. 
Тақсими фоизии ҷавоби мусоҳибон ба саволи "Дар маҳали Шумо 

ширкати занон дар ҳаёти ҷамъиятӣ чӣ гуна аст?" (аз рӯи вилоятҳо) 
 

№  
Вилояти 
Суғд 

Вилояти 
Хатлон 

ВМКБ 

1   Фаъолона ширкат 
мекунанд 

59,6 78,2 87,5 

2   Ширкат мекунанд, аммо 
на фаъолона, чунки ақидаи 
ҳалкунанда ба шавҳарон 
тааллуқ дорад 

20,6 13,7 3,8 

3   Тамоман ширкат 
намекунанд, чунки ба корҳои 
хоҷагӣ ва тарбияи фарзандон 
машғуланд 

10,3 5,3 3,8 

 Ҳамагӣ 90,5 97,2 95,1 

 
Баланд бардоштани нақши занон дар ҷомеа метавонад ба баланд 

бардоштани сатҳи маълумотнокии онҳо мусоидат намояд. Аммо 
фаъолият дар ин самт бояд комплексӣ бошад (яъне аз баланд бардоштани 
фарогирӣ  ба таълим ва корҳои фаҳмондадиҳӣ сар карда, то интихоб ва 
таъйини онҳо ба вазифаҳои роҳбарӣ) – на камтар аз 83% мусоҳибон.   

 
Шароит ва омилҳои густариши экстремизми зӯрӣ дар байни занон 

   
Ба ақидаи аксарият мусоҳибон, сабабҳои асосии ҷалби занон ба 

фаъолияти ҷинояткорӣ–сатҳи пасти маълумотнокӣ, заифии назорати 
волидон, фазои номусоид дар оила ва паёмади манфии муҳоҷирати 
меҳнатӣ мебошад. Аз рӯи минтақаҳо ақидаи мусоҳибон фарқияти зиёд 
надорад.  

Ҷадвали 5. 
Панҷ омили калидии ҷалби ҷавондухтарон (занон) ба фаъолияти 

ҷинояткорӣ (аз рӯи вилоятҳо), % мусоҳибон 
 

№  
Вилояти 
Суғд 

Вилояти 
Хатлон 

ВМКБ 
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1   Сатҳи пасти 
маълумотнокии 
ҷавондухтарон / занон 

38,0 21,0 25,0 

2   Нобасомонӣ дар оила 23,7 16,7 12,5 

3   Заифии назорати 
волидон 

30,3 17,6 16,3 

4
. 

Ҷудоӣ аз волидон, 
шавҳар/бародарон ба сабаби 
дар муҳоҷирати меҳнатӣ 
қарор доштани  онҳо 

18,2 6,5 9,4 

5
. 

Сатҳи пасти фаҳмиш ва 
фарҳанги динӣ 

9,8 0,8 6,3 

 
Дар робита ба ҷалбшавии ҷавондухтарон ва занон ба фаъолияти 

ҷинояткорӣ дар солҳои охир, ақидаи мусоҳибон аз рӯи минтақаҳо фарқ 
мекунад. Дар вилояти Суғд чунин мешуморанд, ки тамоюли 
баландшавии ин нишондиҳанда ҷой дорад, дар ҳоле ки дар ВМКБ ва 
вилояти Хатлон ақида доранд, ки нишондиҳандаи мазкур коҳиш меёбад. 
Дар айни замон, дар ВМКБ тақрибан 48% мусоҳибон натавонистаанд ба 
ин савол ҷавоб диҳанд.  

 
Ҷадвали 6. 

Тақсими фоизии ҷавоби мусоҳибон ба савол “Тамоюли ҷалбшавии 
ҷавондухтарон/занон ба фаъолияти ҷинояткорӣ тайи панҷ соли охир чӣ 

гуна тағйир ёфтааст?” (аз рӯи вилоятҳо) 
 

№  Вилояти Суғд 
Вилояти 

Хатлон 
ВМКБ 

1   Афзоиши 
назарраси ҷалбшавӣ 
ба мушоҳида мерасад  

20,3 14,5 5,6 

2   Афзоиши 
ҷалбшавӣ ҷой дорад  

22,7 11,4 6,9 

3   Ҷалбшавӣ дар 
сатҳи пештара боқӣ 
мондааст 

11,3 6,.5 5,6 

4   Ҷалбшавӣ коҳиш 
меёбад 

21,9 45,7 34,4 

5   Ҷавоб дода 
натавонистанд 

23,8 28,4 47,5 
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Дар айни замон, қисмати бештари мусоҳибон тамоюли ширкати 

ҷавондухтарон/занонро дар гурӯҳҳои/ташкилотҳои ифротгароӣ шарҳ 
дода натавонистаанд.    

 
Ҷадвали  7. 

Тақсим фоизии ҷавоби мусоҳибон ба саволи "Тамоюли ҷалби 
ҷавондухтарон/занон ба фаъолияти ифротӣ тайи панҷ соли охир чӣ гуна 

тағйир ёфтааст" (аз рӯйи вилоятҳо) 
 

№  
Вилояти 
Суғд 

Вилояти 
Хатлон 

ВМКБ 

1   Афзоиши назарраси 
ҷалбшавӣ ба мушоҳида 
мерасад  

15,6 7,1 2,5 

2   Афзоиши ҷалбшавӣ ҷой 
дорад  

23,7 9,0 6,9 

3   Ҷалбшавӣ дар сатҳи 
пештара боқӣ мондааст 

8,7 8,4 4,4 

4   Ҷалбшавӣ коҳиш меёбад 17,9 40,6 13,8 

5   Ҷавоб дода 
натавонистанд 34,1 34,9 72,4 

 
 
Дар бобати номбар кардани ташкилотҳои ифротӣ, ки 

ҷавондухтарон/занон ба он бештар ҷалб карда мешаванд, ақидаи 
мусоҳибон аз рӯи минтақаҳо аз якдигар фарқ мекунад. Дар ин миён, 
аксарият мусоҳибон дар вилояти Суғд ва ВМКБ ҷалбшавии 
ҷавондухтарон/занонро ба ташкилотҳои ифротии мушаххас қайд 
накарданд. 

Ҷадвали 8. 
Тақсими фоизии ҷавоби мусоҳибон ба савол "Дар минтақаи Шумо 

ҷавондухтарон/занон бештар ба кадом ташкилотҳои ифротӣ ҷалб карда 
мешаванд?" (аз рӯйи вилоятҳо) 

 

№  
Вилояти 
Суғд 

Вилояти 
Хатлон 

ВМКБ 

1 Ҳизб-ут-Таҳрир 6,1 23,3 0 

2 Ансоруллоҳ 0,3 1,7 0 

3 Ҷундуллоҳ 0,5 0 0,6 
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4 Ҳаракати исломии  
Ӯзбекистон 

2,1 0 0 

5 Салафия 4,2 30,0 0,6 

6 ДИИШ 3,7 23,3  

7 Дигар  созмонҳои ифротӣ 3,6 3,4 6,3 

 Ҷавоб дода 
натавонистанд 79,5 18,3 92,5 

 
Аммо он мусоҳибоне, ки ба саволи пешина ҷавоб доданд, манбаи 

асосии дарёфти иттилоот дар бораи ҷалбшавии ҷавондухтарон/занон ба 
ташкилотҳои ифротиро телевизион ва радио номбар кардаанд.   

Ҷадвали 9. 
Панҷ манбаи асосии дарёфти иттилоот дар бораи ҷалбшавии 

ҷавондухтарон/занон ба ташкилотҳои ифротӣ (аз рӯйи вилоятҳо) 
 

№  Вилояти Суғд 
Вилояти 

Хатлон 
ВМКБ 

1   Телевизион 42,7 60,6 50,0 

2   Радио 16,9 25,9 14,4 

3   Мақолаҳои 
рӯзномаҳо 

17,4 
17,8 

27,5 

4   Интернет ва 
шабакаҳои иҷтимоӣ 

16,1 
19,4 

23,2 

5   Овоза 17,4 33,3 6,9 

 
Дар робита ба ширкати ҷавондухтарон/занони маҳал дар 

ташкилотҳои ифротӣ дар Сурия, Ироқ ва Афғонистон аксарият 
мусоҳибон (на камтар аз 65% мусоҳибон) ҷавоби манфӣ доданд.  

 
 

Ҷадвали 10. 
Тақсими фоизии ҷавоби мусоҳибон ба саволи "Оё ҳодисаи ширкати 

ҷавондухтарон/занони маҳали Шумо дар созмонҳои  ифротӣ дар Сурия, 
Ироқ ва Афғонистон вуҷуд дорад?" 

 (аз рӯйи вилоятҳо) 
 
 

№  Вилояти Вилояти ВМКБ 
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Суғд Хатлон 

1   Бале 14,5 9,2 1,9 

2   Не  65,2 66,9 88,8 

3. Ҷавоб дода 
натавонистанд 20,3 23,9 9,3 

 
 Ба ақидаи мусоҳибони вилояти Хатлон, воситаҳои асосии ҷалби 

ҷавондухтарон/занон ба ташкилотҳои ифротӣ дар Сурия, Ироқ ва 
Афғонистон даъвати шавҳар мебошад, ки дар хориҷа ба сар мебарад. 
Мусоҳибони вилояти Суғд ва ВМКБ канали асосии ҷалби 
ҷавондухтарон/занон ба фаъолияти ифротиро  қайд накардаанд. 

Ҷадвали 11. 
Фоизи тақсими ҷавоби мусоҳибон ба савол "Бо кадом роҳҳо  

ҷавондухтарони/занони маҳали Шумо ба ташкилотҳои ифротии Сурия, 
Ироқ ва Афғоонистон ҷалб карда мешаванд?"  

(аз рӯи вилоятҳо) 
 

№  Вилояти Суғд 
Вилояти 

Хатлон 
ВМКБ 

1   Даъвати шавҳар 8,4 64,4 5,0 

2   Аз тариқи Русия 7,7 13,3 8,1 

3   Аз тариқи 
шабакаҳои иҷтимоӣ 

2,9 2,2 0,6 

4   Ба воситаи 

 шиносҳо/дӯстон 
2,4 2,2 1,3 

5   Дигар роҳҳо 0,3 0 1,9 

 Ҷавоб дода 
натавонистанд 78,3 17,9 83,1 

 
Ба ақидаи мусоҳибон, барои ҷалби ҷавондухтарон/занон ба 

ташкилотҳои экстремистӣ бояд иқдомотро дар роҳи фароҳам овардани 
шароити мусоиди иҷтимоию  иқтисодӣ тақвият бахшид. 

Ҷадвали 12. 
Панҷ самти асосии иқдомот барои пешгирии ҷалби 
ҷавондухтарон/занон ба ташкилотҳои ифротӣ  

(аз рӯйи вилоятҳо) 
 

№  Вилояти Вилояти ВМКБ 
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Суғд Хатлон 
1   Таъсис додани ҷойҳои 

кории босубот 
74,1 78,2 82,5 

2   Тақвияти сиёсати 
дастгирии нақши занон дар 
ҷомеа 

24,0 34,3 29,4 

3   Дастгирии далатии ниҳоди 
(институти)  оила 

25,6 23,1 28,1 

4   Тақвияти кори идеологӣ  23,5 21,2 10,0 

5   Баланд бардоштани 
 фарогирии духтарон ба   

низоми таълимоти касбӣ   
17,2 20,4 9,4 

 
ХУЛОСАҲОИ АСОСӢ 

 
Бад-ин тартиб, тадқиқотчиён ошкор намуданд, ки дар ҷумҳурӣ то 

имрӯз муҳити иҷтимоие ҳукмфармост, ки ба зуҳур ва густариши 
идеологияи бунёдгароӣ, ифротгароӣ ва терроризм дар ҷомеа мусоидат 
мекунад. 

Натиҷаи муҳими тадқиқот ба ақидаи мо, дар он аст, ки экстремизми 
зӯрӣ дар байни занони Тоҷикистон тайи панҷ соли охир дар вилояти 
Суғд афзудааст. Дар дигар вилоятҳо ва ноҳияҳои Тоҷикистон занон 
бештар нигарони проблемаи хушунат дар оила ҳастанд. 

 Дар байни омилҳои иҷтимоию иқтисодии таъсиррасон ба сатҳи 
экстремизми зӯрӣ дар миёни занон ҳамчунин метавон бекорӣ, фақр ва 
коррупсияро ном бурд. Ба  сабабҳои дигари таъсиррасон ба проблемаи 
мазкур метавон муҳоҷирати меҳнати беназорат ба Федератсияи Русияро 
дохил кард, ки дар он ҷо ҷавонон, аз ҷумла занон ҷиҳати ширкат дар 
"ҷиҳод" дар Сурия ва дигар давлатҳо ба гурӯҳҳои ифротӣ ҷалб карда 
мешаванд.   

Чунин вазъ дар ҷумҳурӣ, қабл аз ҳама, омилҳои берунӣ, дохилӣ ва 
объективӣ, субъективӣ дорад. Яке аз омилҳои асосӣ муҳоҷирати 
меҳнатии беруна ба Федератсияи Русия ва Қазоқистон мебошад, ки аз 
ҳисоби занон, ҷавондухтарон ва наврасон меафзояд. Тавре ки 
коршиносон пешгӯйӣ менамоянд, раванди муҳоҷирати меҳнатии беруна 
минбаъд низ ба сабаби набудани ҷойи кории муносиб, вазъи демографии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, афзоиши захираҳои корӣ, ақибмонии шумораи 
ҷойҳои нави корӣ нисбат ба афзоиши рӯзафзуни аҳолии қобили меҳнат, 
тақвият ва афзоиш меёбад.    

   Ва мутаносибан, муҳоҷирони меҳнатӣ, аз ҷумла занон ва наврасон, 
таҳти таъсири омилҳои манфии беруна, мисли таблиғоти ҳадафмандонаи 
шабакаҳои иҷтимоӣ, фаъолияти мубаллиғони хориҷии созмонҳо ва  



 93  
 

ҳаракатҳои ифротгаро ба доми фиреб афтида, ба "муҷоҳидон" 
мепайванданд, "гӯшти дами тӯп" мешаванд ва занон ҳатто ба “сексҷиҳод” 
ҷалб карда мешаванд.   

Омӯзиши раванди афзоиши экстремизми зӯрӣ ва бунёдгароӣ байни 
занон ва ошкор намудани сабабҳои асосии  ҷалбшавии занони шаҳрҳо ва 
ноҳияҳои Тоҷикистон  ба сафи созмонҳои экстремистӣ аз он шаҳодат 
медиҳад, ки проблемаи экстремизми зӯрӣ байни занон фақат дар шимоли 
кишвар, дар вилояти Суғд ба қайд гирифта шудааст, ки дар он ҷо ба 
таври анъанавӣ ва таърихӣ бибиотунҳо фаъоланд.  

Дар ин маврид нуктаи манфӣ ин аст, ки агар ба ифротиҳо муяссар 
шавад, ки як бибиотунро ба тарафи худ ҷалб намоянд, вай дар навбати 
худ метавонад бо истифода аз нуфузи худ чандин занони дигарро низ 
ҷалб намояд. Ҷалби занон барои бунёдгароён ва ифротиҳо ба чанд сабаб 
муфид аст. Яъне:   

1. онҳо ба осонӣ ба фишори равонӣ дода мешаванд; 
2. мутаносибан, назорат кардан ва ҳамоҳанг сохтани амали онҳо 

осонтар аст; 
3. онҳо таваҷҷуҳи аҳли ҷомеа ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқу 

тартиботро камтар ҷалб мекунанд; 
4. барои ширкат дар ҳамоишҳои "сулҳомез" ё дар амалҳои 

эътирозӣ ва тазоҳуроти иҷтимоию  сиёсӣ муносибанд; 
5. барои дарёфт ва ҳамлу нақли бори гуногун, аз ҷумла адабиёти 

динии ифротӣ, варақаҳои зидиҳукуматӣ ё аслиҳа камтар 
шубҳаро ба вуҷуд меоваранд.   

          Таърихан чунин шакл гирифтааст, ки дар аксар шаҳрҳои 
минтақаи шимоли ҷумҳурӣ, аз ҷумла дар Хуҷанд, Конибодом, Исфара, 
Истаравшан, дар ҷамоатҳои калони ноҳияи Бобоҷон  Ғафуров: Унҷӣ 
(деҳаҳои Унҷӣ, Арбоб, Қишлоқиҷон), ба номи Ҳайдар Усмонов (деҳаҳои 
Румон, Қулангир, Шайхбурҳон), Хистеварз, Ёва, Ғозиён дар баробари 
мактаби ибтидоии омӯзиши асосҳои ислом барои писарбачаҳо, ки дар он 
ҷо муллоҳои хатмкардаи мадрасаҳо, масалан, мадрасаҳои Бухоро дарс 
мегуфтанд, ҳамчунин, падидаи махсус, мактаби бибиотунҳо ё ба шеваи 
мардуми шимол "биётунҳо" (роҳнамоҳои маънавии занон) вуҷуд дошт. 
Аксари бибиотунҳо духтарони муллоҳои хатмкардаи мадраса буданд  ва 
ба авлоди эшону муллоҳо тааллуқ доштанд, ки дар баъзе маҳалҳо чандин 
насли онҳо ба ин касб шуғл доштанд ва касби худро аз насл ба насл 
интиқол медоданд. Дар ҳаёти маънавию динии аҳолии ин минтақа дар 
баробари маҳфилҳои соф мардона, масалан, қироати Қуръон бо зиёфат 
дар рӯзҳои панҷшанбе ва якшанбе, шабнишиниҳои соф занона, мисли 
"бибисешанбегӣ", "чоршанбеи дилкушо", "мушкилкушо" ва ғайра  бо 
ширкати занони солманди бонуфуз  бо меҳмондории хоксорона  ва 
қироати ҳатмии Қуръон, ки тайи асрҳо идома дорад, вуҷуд дошт.    
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Дар чунин маҳфилҳо маъмулан, бисёр проблемаҳои  ҳаётан муҳим, 
мисли хостгорӣ, издивоҷ, расми хатна ва ғайра низ баррасӣ мешуданд. 
Мусалламан, таъсири чунин муҳити исломӣ, яъне омӯзиши адабиёти 
исломӣ бо хатти арабӣ, қироат ва ёд кардани ояҳои Қуръон, ки ба таври 
суннатӣ бибиотунҳо машғули он буданд, ҳамчунин, ба  як силсила 
сабабҳои дигар иҷрои панду насиҳати онҳо дар бобати бисёр мавридҳои 
зиндагӣ барои пайравон–шогирдони онҳо ҳатмӣ шуморида мешавад. Ва 
агар бибиотунҳо таҳти таъсири таблиғоти мубаллиғони хориҷӣ қарор 
гирифта бошанд, ҷалби шуморе аз шогирдон ба сафи гурӯҳҳо ва 
ҳаракатҳои ғайриқонунӣ аз тарафи онҳо як амри мусаллам ба ҳисоб 
меравад.     

Бояд таъкид намуд, ки пас аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ кори 
идеологӣ байни занон тақрибан аз байн рафт. Дар шароити иқтисоди 
бозорӣ вазъи иҷтимоии занон бад шуд, мақоми онҳо дар ҷомеа коҳиш 
ёфт. Бекорӣ, мушкилоти моддӣ вазъи оилаҳоро низ бад кард. Ба сабаби 
ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтани  аксар мардон, бисёр хонаводаҳо бе 
сарпараст монданд. Ба ҳамаи ин фоҷиаи ҷанги дохилӣ зам шуд. Бисёр 
хонводаҳо манзил ва саробонро аз даст доданд, ҳазорон нафар фирорӣ 
шуданд. Албатта, ҳамаи ин ба рӯҳу равони занон бетаъсир намемонд.   

Аммо фақат бо вазъи мавҷуда ва сатҳи пасти шуурнокии занон 
вобаста кардани нуфуз, таъсир ва фаъолияти бибиотунҳо нодуруст 
мебуд, чунки на ҳамаи занон сатҳи пасти шуурнокӣ доштанд. Таблиғоти 
бибиотунҳо ҳамчунин, ба занони бомаълумот ва бо сатҳи баланди 
шуурнокӣ низ таъсир мерасонид, чунки онҳо дар кишвар заминаи 
иҷтимоӣ доштанд.  

Шароити бади иқтисодӣ, ҷудоӣ аз коллективҳои меҳнатӣ ва кори 
ҷамъиятӣ, халои маънавӣ боиси он шуд, ки занон тасалло ва оромишро 
дар дин меёфтанд. Ширкат дар маросимҳои динӣ, чорабиниҳои анъанавӣ 
ва оилавӣ ягона воситаи муошират бо дигарон ва баланд бардоштани 
маълумоти динӣ буд. Ин суҳбатҳо ва ваъзҳо на танҳо ба таълимоти динӣ 
дахл доштанд, балки бо унсурҳои хурофот, нақлу ривоятҳо, қиссаҳо 
ҳамроҳ буданд, ҳамчунин, ба проблемаҳои муосири занон бахшида 
мешуданд.    

Албатта, сатҳи тафаккури занони ширкаткунанда дар ин чорабиниҳо 
гуногун буд. Он ҷо занони бомаълумот ва дорои тафаккури баланд низ 
ҳузур доштанд, вале онҳо маъмулан, дониши нокофии динӣ доштанд. 
Бинобар ин, дар зеҳни онҳо тасаввуроти динӣ ва ғайридинӣ, ҳамчунин, 
нақлу ривоятҳо бо ҳам махлут мешуд ва барои таъсиррасонии ҳар гуна 
таблииғот заминаи муносибро ба вуҷуд меовард.  

Шуури аксар занони хонанишин дар сатҳи маишӣ қарор дорад ва 
онҳо наметавонанд моҳияти равандҳои иҷтимоӣ ва таҳаввулот дар 
ҷомеаро дуруст дарк намоянд. Фаҳмиши динии онҳо низ паст аст. Ғайр аз 
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ин, пас аз буҳрони ҷаҳонбинии коммунистӣ ва шикасти ҳадафҳо, умедҳо 
ва хостаҳои вобаста ба ин ҷаҳонбинӣ, фазои динӣ дар байни занон 
тақвият ёфт.   

Ҷомеаи Тоҷикистон мисли дигар ҷумҳуриҳои собиқи Шӯравӣ пас аз 
касби  истиқлол, ба эҳёи арзишҳои миллӣ, анъанавӣ ва динӣ рӯ овард. 
Арзишҳои динӣ (ислом) ва миллӣ (миллати тоҷик) дар ҷомеа мавқеъ ва 
ҷойгоҳи навро ишғол кард. Дар чунин шароит таваҷҷуҳ ба дин, махсусан, 
байни занон тақвият ёфт. Барои фаъолияти ходимони дин, аз ҷумла 
бибиотунҳо, ки онҳо низ худро чунин мешуморанд, шароити муносиб ба 
вуҷуд омад, таъсиру нуфузи онҳо дар ҷомеа афзуд.    

Бояд қайд кард, ки ин падида аз бисёр омилҳо, аз ҷумла аз шароити 
беруна ва дохилӣ вобаста аст. Маҷмӯи шароити беруна ва дохилии 
бармеомада аз амали огоҳона ва ноогоҳона, рафтори шахсро муайян 
месозад.  

Барои беҳтар тасаввур ва дарк намудани таъсиру нуфӯзи таблиғоти 
бибиотунҳо бояд хусусиятҳои зеҳни онҳоро ба назар гирифт, ки аз ду 
қисмат иборат аст: эҳсосотӣ–зеҳнӣ ва эҳсосотӣ–арзишӣ. Ба қисмати аввал 
раванди маърифат дахл дорад,  бо ин восита дониш ва маълумот ба даст 
меояд. Ба қисмати дувум муносибати инсон, муҳаббат, бадбинӣ, ғам ва 
дигар ангезаҳои рӯҳӣ дохил мешаванд. Қисмати дувум сабабҳои амали 
инсон, ҳадафҳо, ирода, манфиат ва хостаҳои вайро муайян менамояд. Ин 
аз ҷумла ба бибиотунҳо ҳам дахл дорад. Ҳар ду қисмат ба ҷаҳони 
шахсият дохил мешаванд, ки дар  навъу мафҳумҳои гуногун зоҳир шуда, 
ҳамчунин, ҳам дар ҷаҳонбинӣ ва ҳам дар мафҳуми арзишҳои маънавӣ ва 
ахлоқии ҷомеа, дар мазмуни афкори ҷамъиятӣ ва рафтори одамон ифода 
меёбанд.   

Бибиотунҳо чун узви ҷомеа проблемаҳо ва дарди ҷомеаро хуб эҳсос 
мекунанд ва суҳбати худро дар атрофи он шакл медиҳанд. Барои занони 
хонанишин проблемаҳои маишӣ асосӣ нест. Мушкилоти онҳо на танҳо 
дар нарасидани маҳсулоти зарурии аввалия, балки дар муносибат байни 
аъзои хонавода, дар нобасомониҳо ва ихтилофоти оилавӣ, беморӣ, 
гузаронидани маросимҳои хонаводагӣ, ки хароҷоти зиёдро талаб 
мекунад ва дар дигар мушкилоти рӯзгор мебошад.  

Бибиотунҳо ба раванди ташаккули афкори ҷамъиятӣ дар бобати 
маросиму урфу одат, муносибати давлат ба дин ва маросимҳои оилавӣ, 
фаъолияти сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ таъсир мерасонанд. 
Таблиғоти бибиотунҳо метавонад эътимод ва эҳтиром ба кори 
комиссияҳои танзими ҷашнҳо, анъана ва маросимҳо, ё баръакс, эҳсоси 
нобоварӣ ва бадбинӣ нисбат ба онро барангезад.  Агар бибиотунҳо якҷо 
бо комиссияҳо амал намоянд, бешубҳа, таъсир ва самараи кори комиссия 
дар чунин маҳалҳо беҳтар хоҳад буд. Ин ҷо расму одатҳои вобаста ба 
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оила, ба зиндагии хусусии шахс дар назар аст. Таъсири бибиотунҳо ба 
шаҳрвандон дар баъзе маҳалҳо бештар ва дар дигар маҳалҳо камтар аст.   

Агар ҷашнҳое, мисли Наврӯз, дар баробари дигар ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ, бо иштироки фаъолонаи бибиотунҳо гузаранд, алоқамандии 
занону духтарон ба чунин ҷашнҳо бештар хоҳад шуд. Дар маросимҳои 
хонаводагӣ: тӯй, рӯзи таваллуд ва дигар чорабиниҳо таъсири бибиотунҳо 
бештар аст. Ин боз аз муҳити  динии маҳалла, фаъолияти масҷидҳо, 
рӯҳониён ва бибиотунҳо вобаста аст.  

Бояд таъкид намуд, ки маросимҳои оилавӣ, махсусан, агар онҳо ба 
занон дахл доранд, воситаи муҳими таъсиррасонӣ ба зеҳни занон 
мебошанд. Вобаста аз шакл ва тарзи тафаккури занон, чунин таъсир 
метавонад бештар ё камтар бошад. Ҳар андоза сатҳи диндории зан 
бештар бошад ва ҳар қадар  вай хурофотӣ бошад, мутаносибан таъсири 
бибиотунҳо метавоонад бештар ё баръакс, камтар бошад. Ин ҷо бояд дар 
бораи занони маълумотнок, занони дорои маълумоти олӣ ва бо 
шуурнокии баланди илмию дунявӣ  чанд сухан гуфт. Онҳо маъмулан, 
худро бо фазои маҳалла ва бо афкори ҷамъиятии гурӯҳи муайяни занон 
мутобиқу созгор менамоянд.   

Мазмуни суҳбатҳои бибиотунҳо ба ғайр аз таблиғоти динӣ, 
проблемаҳои барои занони маҳалла хеле ҳассос, мисли никоҳ, талоқ, 
ҷойгоҳи зан дар хонавода, рӯзгордорӣ, муносибат байни фарзандону 
волидон, таҳсили духтарон, таълимоти динӣ дар оила ва ғайраро фаро 
мегирад. Таҳлили натиҷаи тадқиқоти сотсиологӣ нишон медиҳад, ки 
мазмуни суҳбатҳои бибиотунҳо хеле гуногун аст. Аз рӯйи ҷавобҳои 
бибиотунҳо маълум мешавад, ки беш аз 90% мавзӯи суҳбати онҳо ҷанбаи 
динӣ дорад ва 61,3% онҳо қайд кардаанд, ки асосан дар бораи мушкилоти 
хонаводагӣ суҳбат мекунанд.    

Дар робита ба афкори ҷамъиятӣ бояд гуфт, ки он афкори умумӣ ва 
психологияи маҳалларо муайян менамояд. Он метавонад тундутез, 
пандомез ё мушоҳидакорона бошад. Афкори иҷтимоӣ рафтори фардро 
танзим менамояд ва баъзе меъёрҳои рафторро ба вуҷуд меоварад. Амали 
бибиотунҳо метавонад ба ин меъёрҳо таъсир расонад. Мусалламан, ба 
ғайр аз фаъолияти бибиотунҳо, дигар омилҳо низ вуҷуд доранд, ки 
афкори иҷтимоиро ташаккул медиҳанд. Аммо набояд таъсири муайяни 
бибитунҳо ба занони маҳалла ва ба шаклгирии тарзи рафтори онҳоро 
нодида гирифт.    

Мазмуни суҳбати бибиотунҳо бо хусусиятҳои афкори иҷтимоӣ, 
махсусан, дар сатҳи оммавии он мувофиқ аст, чунки он мисли таблиғоти 
бибиотунҳо, ҳам инъикоси дурусти воқеият ва ҳам тафсири нодурусти 
ҳодисаҳоро инъикос менамояд. Яъне дар ин ки дар афкори ҷамъиятӣ 
унсурҳои мураккабе, мисли ғояҳои ҳам дуруст ва ҳам нодуруст, арзишҳои 
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ҳам дуруст ва ҳам нодурусти дорои ҷанбаи афсонавӣ ва хаёлот вуҷуд 
доранд, саҳми бибиотунҳо низ ҳаст.   

Тадқиқоти сотсиологӣ нишон дод, ки тасаввуроти бибиотунҳо дар 
бораи зиндагӣ пур аз зиддиятҳо аст ва дар ҳамин шакл паҳн мешавад ва 
метавонад ба афкори ҷамъиятӣ таъсири манфӣ расонад. Гарчи дар ҷомеа 
ҳамчунин ғояҳои илмию назариявӣ ва сиёсие паҳн шудаанд, ки махсусан, 
дар давраи тадбирҳои сиёсӣ зоҳир мешаванд, аммо ин мавзӯи тадқиқоти 
мо нест.  

Ҳамчунин, бояд нуктаи муҳими дигарро дар назар дошт, ки имрӯз 
сафи бибиотунҳо аз ҳисоби занони дорои маълумоти миёна, миёнаи 
касбӣ ва ҳатто олӣ пур мешавад, ки ба тарзу мазмуни таблиғоти онҳо 
таъсир нарасонида наметавонад. Бад-ин тартиб, зимни рушди сатҳи 
маълумотнокӣ, ҳамчунин, мазмуни таблиғоти онҳо, яъне тарзу усули 
таъсири онҳо ба занон, такмил меёбад.     

Масъалаи муҳими дигар рушди шуури ахлоқӣ ва рафтори занон 
мебошад, ки таблиғоти бибиотунҳо метавонад ба он таъсир расонад. 
Худи бибиотунҳо ҳангоми тадқиқоти сотсиологӣ қайд намуданд, ки онҳо 
вазифаи худро дар тарбияи ахлоқии занон ва духтарон, дар таблиғи 
арзишҳои ахлоқӣ, ҳамчунин, тарғиби ахлоқи зиндагии хонаводагӣ ва 
рӯзгордорӣ мебинанд. Бибиотунҳо зимни изҳори ақида дар бораи 
рафтори занони муосир, бештар дар бораи тарзи зиндагӣ, дар бораи 
тарзи либоспӯшии занон, тарзи гуфтори боэҳтиромона ва ғайра сухан 
меронанд. Мавзӯъҳои асосии дигари суҳбат ва таблиғоти бибиотунҳо дар 
байни занон муносибати зан бо шавҳар, бо волидон, тарбияи фарзандон, 
панду насиҳатҳои гуногун  ва ғайра мебошад. Бо ҳамин онҳо занонро 
ҷалб мекунанд.  

Умуман, фаъолияти бибиотунҳо ба тарбияи занон ва ба ташаккули 
унсурҳои  зеҳни онҳо таъсири муайян мерасонад. Албатта, ин таъсир на 
дар ҳамаи мавридҳо яксон, якхела ҳаст ва на ҳама вақт ба баланд 
бардоштани сатҳи шуурнокии занон мусоидат мекунад, вале ба ҳар ҳол 
чунин таъсир вуҷуд дорад ва асари онро ба ташаккули мавқеи ҳаётии 
занон набояд нодида гирифт.  

 ТАВСИЯҲО 
Беҳбуди вазъи иҷтимоию иқтисодии занони деҳот яке аз вазифаҳои 

дастрасии воқеӣ ба баробарии гендерӣ ва пешгирии густариши 
экстремизм мебошад. Дар ин миён, ин вазифаро наметавон бе 
дарназардошти проблемаҳои бисёри дигар (иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 
фарҳангӣ), ки ба андозаи баробар ба тамоми гурӯҳҳои иҷтимоию 
демографии аҳолии минтақаҳо ва умуман, ба ҷумҳурӣ дахл доранд, ҳаллу 
фасл намуд. Дар айни замон масоили зерин муҳиманд:    

• мусоидат ба баланд бардоштани фарогирии занон ба маълумоти 
касбӣ; 
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• мусоидат ба рушди заминаи ниҳодии баланд бардоштани 
фаъолмандии иқтисодӣ дар минтақаҳо зимни такя ба натиҷаҳои таҳлили 
функсионалии фаъолияти марказҳои дастгирии соҳибкорӣ, ҷамоатҳо, 
марказҳои буҳронӣ, шифохонаҳои ҳуқуқӣ. Натиҷа бояд бакорандозии 
механизмҳои фаъолияти иттилоотӣ ва маърифатӣ дар минтақаҳо ба асоси 
доимӣ ва системӣ бошад.   

Тавсияҳои амалӣ ва пешниҳодҳо оид ба пешгирии паёмадҳои манфӣ 
(махсусан, экстремизм ва бунёдгароӣ) байни занон:  

Тибқи маълумоти дарёфтшуда дар натиҷаи тадқиқоти сотсиологӣ 
барои пешгирии омилҳои манфии бевосита таъсиррасон ба густариши 
бунёдгароӣ ва ифротгароӣ дар байни занон дар кишвар, бояд иқдомоти 
зерин анҷом гиранд:  

 – таъсиси ҷойҳои нави корӣ; 
– таҳкими минбаъдаи идеологияи ягонаи давлатӣ; 
– таъсиси зерсохтори муосир дар маҳалҳо; 
–амалисозии бомуваффақонаи сиёсати давлатӣ оид ба масоили баланд 

бардоштани нақши занон дар ҷомеа; 
– дастгирии давлатии ниҳоди (институти)  оила; 
– нашри маводи таҳлилӣ ва маърифатӣ дар ВАО; 
– истифодаи дуруст ва самараноки шабакаҳои иҷтимоӣ; 
– таҳияи филмҳои босифати ҳунарӣ ва сериалҳо; 
– рушди ҳунарҳои мардумӣ;  
  – ҷалби занон ба корҳои роҳбарикунанда; 
– фарогирии тадриҷии комили ҷавондухтарон ба таълим;  
– роҳандозии дарсҳои (курсҳои) кӯтоҳмуддати омӯзиши забонҳо, 

азхуд кардани касбҳои гуногуни зарурӣ ва омӯзиши малакаҳои муосири 
амалӣ; 

– муносибсозии фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар 
маҳалҳо, яъне тақвияти мақомоти мунисипалӣ дар ҷамоатҳо, маҳалҳо, 
гузарҳо ва шаҳрҳо бо роҳи афзоиши теъдоди кормандон аз ҳисоби 
коҳиши штатҳои мақомоти болоии ҳокимият; 

– таҳкими робитаи воқеии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот бо аҳолӣ, махсусан, бо бибиотунҳо; 

–мувофиқи талаботи замон баланд бардоштани омодагии 
кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот, хадамоти дахлдор, 
кормандони муассисаҳои давлатӣ оид ба кор бо занон ва оила, бо 
ҷавонон ва ходимони динии расмӣ бо роҳи гузаронидани озмунҳо 
ҳангоми қабул ба кор ва ба қадри имконият баланд бардоштани музди 
меҳнат;  

–дастгирӣ кардани ташаббуси роҳбарони шаҳри Хуҷанд оид ба 
роҳандозии кори ҳадафмандона дар байни бибиотунҳо ба мақсади 
назорати фаъолияти онҳо;  
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–таҳлили натиҷаи тадқиқоти сотсиологӣ нишон дод, ки аксар 
муҳоҷирони корӣ, ҷавондухтарон ва ҷавонписарон ҳангоми муҳоҷирати 
корӣ берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ ба сафи ташкилотҳои бунёдгаро ҷалб 
карда мешаванд, ки яке аз ҷиҳатҳои манфии муҳоҷирати меҳнатӣ 
мебошад, бинобар ин, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимият, 
масъулони муҳоҷирати меҳнатӣ бояд ҳадафмандона ва мунтазам ба ин 
проблема машғул шаванд;  

–баланд бадоштани сатҳи кори фаҳмондаҳии мақомоти давлатӣ, дар 
навбати аввал, мақомоти масъули муҳоҷирати меҳнатӣ дар фурӯдгоҳҳо, 
истгоҳҳои роҳи оҳан, автовокзалҳо бо муҳоҷирони меҳнатӣ, ки ба хориҷа 
мераванд ва аз муҳоҷират бозмегарданд;     

–тақвияти кори фаҳмондадиҳӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ: бозорҳои  калон, 
ки дар он ҷо асосан оммаи васеи мардум вақти зиёди худро ба сар 
мебаранд; 

–ба мақсади шавқмандкунии намояндагони шоистаи аҳолӣ аз ҷумлаи 
занон– соҳибкорон ҷорӣ намудани амалияи вогузории имтиёз ва сабукӣ, 
ба мисли коҳиши нархи кирояи объектҳо, ҷудо кардани қитъаҳои замин, 
ҷудо намудани квота барои омӯзиши фарзандони онҳо ва вогузории 
қарзҳои имтиёзнок;  

 –радио ва телевизиони давлатӣ ҳанӯз ба таври воқеӣ ба манбаи 
ташаккули афкори ҷамъиятӣ дар аксар минтақаҳои ҷумҳурӣ доир ба 
масоили дарки ғояҳои экстремистӣ, радикалӣ ва террористӣ табдил 
наёфтаанд. Бояд барномаҳои доимоамалкунанда оид ба шарҳу 
фаҳмондадиҳии ғояҳо ва ақидаҳои зарарноки ифротгароӣ ва бунёдгароӣ 
бо иштироки коршиносони пешбар ва мутахассисони ин соҳа таҳия ва 
нашр шаванд; 

– тадқиқоти сотсиологӣ ҳамчунин нишон дод, ки то ҳоло дар ҷойҳои 
ҷамъиятӣ: бозорҳо ва нуқтаҳои хӯроки умумӣ барномаҳои варзишию 
истироҳатӣ ва барномаҳои консертии телевизони Русия ва Ӯзбекистон 
талабгори бештар доранд; 

–яке аз манбаъҳои қавии ташаккули афкори ҷамъиятӣ шабакаи 
Интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ мебошанд, ки ҷавонон тавассути 
телефонҳои мобилӣ, планшетҳо, ноутбукҳо аз онҳо истифода мебаранд 
ва неруҳои ифротӣ ва бунёдгаро аз ин ба мақсадҳои ғаразноки худ 
истифода мебаранд. Дар ин иртибот, бояд зиддитаблиғот дар сегменти 
тоҷикии Интернет тавассути хадамоти дахлдор тақвият бахшида шавад;     

–барои тақвияти таъсири сиёсати давлатӣ дар маҳалҳо ва баланд 
бардоштани нақши ҳокимияти давлатӣ бояд вазифаи муовинони раисҳои 
ҷамоатҳо оид ба кор  бо занон, ҷавонон ва оид ба муҳоҷират ҷорӣ карда 
шавад;  
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–ба қадри имконият дар ҷамоатҳо Шӯрои ҳидоятгарони маънавӣ 
(бибиотунҳо) бо иштироки роҳбарони маҳалҳо, гузарҳо ва занони 
бонуфуз ташкил карда шавад.  

–бо  назардошти мавҷудияти шумораи зиёди бозорҳои калон дар 
ҳудуди вилояти Суғд, мавҷудияти теъдоди азими шаҳрвандони хориҷӣ – 
тоҷирон ва  соҳибкорон, кори намояндагони мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот дар самти назорат бар 
фаъолияти онҳо тақвият ва густариш дода шавад;  

–ба мақсади баланд бардоштани сатҳи пасти маълумоти динии имом – 
хатибони масҷидҳо, фаъолияти қаблан вуҷуддоштаи мадрасаи динии 
расмӣ барқарор карда шавад, ки дар он ҷо дар баробари ҷавонон, 
ҷавондухтарон низ ба омӯзиши донишу маърифати исломӣ фаро гирифта 
шаванд.  

 
4.2. Муҳоҷирати меҳнатӣ ва проблемаҳои бунёдгароӣ ва ифротгароӣ 

дар байни ҷавонон. 
Бо дарназардошти ин ки экстремизм, радикализм ва терроризм барои 

ҷаҳони муосир, махсусан, барои кишварҳои мусулмонӣ (ва дар оянда 
барои давлатҳои ғайрисломӣ низ) хатари ҷиддӣ дорад, ин падида ба ин ё 
он шакл, сабаби ақибмонии кишвар ва монеа барои рушду тараққиёт 
мегардад. Бинобар ин, зарур аст, ки таҳлилгарон манбаъи ин падида, 
заминаҳои дохилӣ ва берунии он, ҳамчунин усули муқобилат бо онро 
омӯхта муайян намоянд. 

Дар навбати аввал, гурӯҳи террористии барои суботи минтақа ва 
ҷаҳон хеле хатаранок–"Давлати исломии Ироқ ва Шом" (ДИИШ)-ро 
баррасӣ менамоем.   

Мусалламан, зуҳури гурӯҳҳои ифротӣ ва бунёдгаро дар кишварҳои 
исломӣ сабабҳои дохилӣ ва берунӣ дорад  ва аз як силсила омилҳо 
вобаста аст. ДИИШ ҳам истисно намебошад. Бояд хотиррасон намуд, ки 
ин падида манфиатҳои геополтикӣ ва геостратегии неруҳо ва кишварҳои 
муайянро ифода менамояд. Моҳияти проблема дар он аст, ки алҳол ин 
гурӯҳи террористӣ аз назорати ҳомиёну сарпарастони собиқи худ  хориҷ 
шуда, зимни доштани зерсохтори қавӣ ва муассир, тавонист дар марзи 
кишварҳои Ироқ, Сурия ва Туркия ба "давлати дурӯғин" табдил ёбад.  
 Пас сабаби пайвастани ҷавонон ва шаҳрвандони мо ба ин 
ташкилоти террористӣ, ки дар бисёр кишварҳо манъ шудааст, дар чист!? 

Агар яке аз сабабҳои ошкорои пайвастани ҷавонон ба ин созмон 
проблемаҳои  иҷтимоию иқтисодӣ бошад, набояд нақши калони 
шабакаҳои иҷтимоӣ, ВАО, маводи аудио ва видиоӣ, таъсири онҳо ба зеҳн 
ва эҳсосоти ҷавононро нодида гирифт.   

Ба ин мақсадҳо ин ташкилоти террористӣ "Агентии аудио ва видеоӣ"-
ро таъсис додааст, ки ба забонҳои гуногуни ҷаҳон маводи аудио ва 
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видиоӣ: филмҳо, дискҳои видео ва аудио, нашрияҳо, ҳамчунин, маводи 
иттилоотиро барои паҳнкунӣ ва нишон додан аз тариқи шабакаи  
Интернет таҳия менамояд. Ин мавод саросар аз қатлу куштори 
бераҳмона, ҳамлаҳои роҳзанона иборат аст ва ҳамаи он чун мубориза бо 
"кофирон" "мулҳидон", "мухолифони ислом" муаррафӣ мешавад ва 
амалҳои ифротӣ чун "ҷиҳоди ҳақиқӣ" ҷилвагар карда мешавад ва бо 
ҳамин, онҳо ҷавононро ба "ҷиҳод" ва ба  "ҷоннисорӣ дар роҳи дин" 
даъват менамоянд.    

Масалан, дар сомонаи "YouTube" маводе ҷо дода шудааст, ки гурӯҳи 
ҷавонони тоҷик аз Сурия ба ходими динии Тоҷикистон Ҳоҷӣ Мирзо бо 
чунин суханон муроҷиат мекунанд: "Кӣ гуфт, ки ин ҷо ҷиҳод нест, ҷиҳоди 
ҳақиқӣ дар ҳамин ҷост". Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ин ҷавонон аз 
аъмоли худ ва аз рафтан ба ин кишвар розианд. Чунин маводи таблиғотӣ 
усули қавии ҷалби ҷавонони гумроҳ ба ҷанг дар Сурия ва Ироқ мебошад.  

Дар асоси ин ва бо дарназардошти хусусиятҳо ва нозукиҳои ин 
проблема, салоҳ мебуд, ки Маркази махсуси Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҷумлаи таҳлилгарони пешбар ва уламои бонуфуз  таъсис ёбад. Марказ 
метавонад сомонаи қавии маърифатӣ ва диниро таъсис диҳад, маводро 
дар бораи шариати ислом, махсусан, дар бораи муқобилат бо таблиғоти 
гурӯҳҳои ифротӣ нисбат ба ҷиҳод ва амрияи он таҳия намояд. Чунин 
мавод бояд аз номи сарчашмаҳои бонуфузи исломӣ дар рӯҳияи исломи 
анъанавӣ ва муътадил далелнок шавад, аз нигоҳи илмӣ ва мантиқӣ 
асоснок гардад ва ба тамоми саволҳои бавуҷудомада дар бораи низоми 
сиёсии кишвар ва дар бораи рисолати ҷиҳод аз нуқтаи назари исломи 
ҳақиқӣ ҷавоб дода тавонад. Сомона метавонад ҷанбаҳои маърифатӣ ва 
фарҳангии исломро шаклбандӣ намуда, барои тақвияти пояҳои 
давлатдоории миллӣ хизмат намояд.  

Омили дувуми сабабгори ҷалби ҷавонон ба созмонҳои ифротӣ ва 
густариши ғояҳои бунёдгароӣ–муҳоҷирати корӣ мебошад. Яъне 
истифодаи мубаллиғони ифротӣ дар ҷалби ҷавонони бекор ва аз нигоҳи 
иҷтимоӣ нодор мебошад.  

Омори сафари ҳамватанони мо ба хориҷа тайи соли 2014 нишон 
медиҳад, ки 1244665 нафар аз Тоҷикистон ба Федератсияи Русия 
рафтаанд.  Албатта, мақсади сафари шаҳрвандони мо ба ФР гуногун 
мебошад. Як қисми онҳо ба маъмурияти хизматӣ мераванд, қисми дигар 
барои таҳсил ва баъзеҳо аз тариқи Русия ба кишварҳои дигар сафар 
мекунанд. Аммо аксар ҳамватанони мо ба Русия барои кор мераванд.  

Бад-ин тариқ, тафовут байни теъдоди ҳамватанони ба Русия рафтаи 
мо ва онҳое, ки дар Хадамоти федералии муҳоҷирати ин кишвар ба қайд 
гирифта  шудаанд, 252.708 нафар ё 20,3%-ро ташкил медиҳад. Зоҳиран, 
инҳо он ҳиссаи шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд, ки барои сафари 
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хизматии кӯтоҳмуддат (то 15 рӯз)  омадаанд, ё аз тариқи Русия ба 
кишварҳои дигар рафтаанд.      

Бо вуҷуди ин, сабаби ташвишу нигаронии мо фарқ байни 
шаҳрвандони ба қайд гирифташуда ва ашхоси дарёфткардаи ҳуҷҷат 
барои кор мебошад. Маълумоти Хадамоти федералии муҳоҷирати Русия 
(ХФМ) нишон медиҳад, ки аз ҷумлаи 991.957 нафар шаҳрвандони 
Тоҷикистон, ки дар ХФМ сабт шудаанд, фақат 57,3% ё  568.820 нафар 
санадҳои заруриро барои кор (патент ё иҷозати кор) доранд. Тафовут 
байни ин ду нишондиҳанда 42,6% ё 423.137 нафарро ташкил медиҳад.    

Бояд таъкид намуд, ки дар соли  2014-ум 31.800 шаҳрванди 
Тоҷикистон санади будубоши доимӣ дар Русия доштаанд. Тақрибан 
15000 донишҷӯйи тоҷик дар Русия таҳсил мекунанд. Умуман, теъдоди ин 
ду гурӯҳ тақрибан 50.000 нафарро ташкил медиҳад. Бад-ин тартиб, 
391.337 ҳамватани мо аз назари мақомоти Русия ва Тоҷикистон берун 
мемонанд.  

Бо дарназардошти ин, чунин савол матраҳ мешавад, ки ин қисмати 
сершумори шаҳрвандони мо киҳо  ҳастанд ва онҳо дар Русия чӣ кор 
мекунанд?! Барои посух ба ин савол ба омори дигар муроҷиат мекунем.  

Таҳлили маълумоти ВКД ва ХФМ-и Фератсияи Русия нишон 
медиҳад, ки тайи солҳои 2003–2014 аз тарафи шаҳрвандони Тоҷикистон 
дар ҳудуди Русия 88.690 ҷиноят содир шудааст. Бояд ёдовар шуд, ки пас 
аз адои муҳлати ҷазо онҳоро аз кишвар хориҷ мекунанд ва иҷозати 
дубора сафар кардан ба Русияро надоранд.  

Дар байни ҷиноятҳои содиркардаи шаҳрвандони мо дар қаламрави 
Федератсияи Русия аксаран қатл, таҷовуз ва роҳзанӣ дучор мешавад.  

Фақат дар соли гузашта муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар Русия 
229.278 қонунвайронкунии маъмурӣ ва 4.280 нафар ҷиноят содир 
кардаанд. Умуман, шумораи чунин категорияи одамон дар соли гузашта 
233.558 нафарро ташкил дод, ки барои ҷомеаи Тоҷикистон ва Русия хатар 
ба бор меоваранд. Зоҳиран, маҳз ҳамин гурӯҳи одамон ба созмонҳои 
террористӣ ва ифротӣ мепайванданд.  

Ба ақидаи коршиносони Марказ, воридшавии шаҳрвандони 
Тоҷикистон ба созмонҳои террористӣ бо ҷинояткории муҳоҷирони тоҷик 
дар Русия  сахт алоқаманд аст. Бинобар ин, таҳлили сабабҳои пайвастани 
шаҳрвандони мо ба гурӯҳҳои террористӣ ва ифротиро бояд аз таҳлили 
вазъи ҷинояткорӣ ва қонунвайронкунии муҳоҷирони тоҷик дар Русия 
оғоз кард.  

Таҳлили сатҳи баланди ҷинояткорӣ ва қонунвайронкунии маъмурии 
муҳоҷирони тоҷик дар Русия нишон медиҳад, ки ҳамаи онҳо ягон 
омодагии касбӣ надоранд, забони давлатии кишвари қабулкунандаро 
намедонанд, бинобар ин, дар ҷойи бегона кор намеёбанд. 



 103  
 

Муҳоҷирони меҳнатӣ дар Русия зимни надоштани кор ва надонистани 
забон, дар муҳити иҷтимоии бегона барои худ атрофиёни наздикро 
ҷустуҷӯ мекунанд. Онҳо худро бегона эҳсос мекунанд ва кӯшиш 
менамоянд, ки муҳити барои худ шиносро ёбанд. Дар чунин вазъият дин 
ва масҷид барои муҳоҷирони тоҷик ягона ҷой ва муҳите мебошад, дар он 
ҷо ҳамфикрони худро меёбанд.  

Мониторинги ВАО-и Тоҷикистон нишон медиҳад, ки хешу табори 
чунин муҳоҷирон аз майли онҳо ба сӯйи ифротгароии исломӣ дар 
қаламрави Русия, ё пас аз бозгашт ба Ватан, изҳори ташвишу нигаронӣ 
мекунанд.  

Аз сӯйи дигар, набудани ҷойи кор, касб ва надонистани забон, 
шароити номусоиди иҷтимоию иқтисодии муҳоҷирони тоҷикро боз ҳам 
амиқтар месозад ва боис мегардад, ки онҳо ба истисмори корӣ, 
миллигароӣ ва фишори нажодӣ аз ҷониби мақомоти тартиботи Русия 
дучор шаванд.  Бо истифода аз чунин вазъ, мубаллиғони терроризм ва 
экстремизм барои муҳоҷирон ҷиҳати иштирок дар ҷанг дар Шарқи 
Миёна аз  1.500 то 3.000 доллари ИМА дар моҳ ваъда медиҳанд.  

Таҳлили маводи дарёфтшуда дар натиҷаи тадқиқоти сотсиологӣ 
нишон медиҳад, ки мубаллиғон ду категорияи ҳамватанони моро ҷалб 
менамоянд. Ба категорияи якум шаҳрвандон–муҳоҷирони тоҷик  дохил 
мешаванд, ки дар Федератсияи Русия кор намеёбанд ва ба гурӯҳҳои 
ифротӣ ҷалб карда мешаванд. Категорияи дувуми муҳоҷирон–
шаҳрвандони мо ашхосе ҳастанд, ки ҷиноят ва қонунвайронкунии 
маъмуриро содир кардаанд ва бозгашти дубораи онҳо ба Русия ба 
муҳлати аз 3 то 10 сол манъ аст. Теъдоди чунин категорияи шаҳрвандони 
Тоҷикистон дар охири соли 2014, мутобиқи маълумоти ХФМ – Русия, ба 
300 ҳазор нафар расид. Пас аз бозгашт ба Ватан, ба сабаби надоштани 
кор ва ба хотири эътиқоди динии худ, онҳо зуд ба доми мубаллиғони 
гурӯҳҳои ифротӣ меафтанд.   

Бисёр шаҳрвандони кишвари мо дар ҳудуди Русия ба доми муҳити 
ҷинояткорӣ, экстремистӣ ва террористӣ афтида, дар сурати бозгашти 
онҳо ба Ватан метавонад фазои хеле хатарнок ба вуҷуд ояд. Ҳатто қисме 
аз онҳо, ки аз минтақаи ҷангзада бозмегарданд, унсурҳои зиддидавлатӣ 
ба шумор мераванд, чунки онҳо омодаанд бо созмонҳои террористии 
байналмилалӣ ва гурӯҳҳои ҷинояткор ҳамкорӣ намоянд.  

Эҳтимолан, зоҳиршавии занон бо либоси сиёҳ дар ҷомеаи мо як ҷузъи 
таблиғоти онҳое мебошад, ки зимни қарор доштан дар муҳоҷират (аз 
ҷумла дар муҳоҷирати корӣ) ба гурӯҳҳои экстремистӣ пайвастаанд. 
Бештари чунин унсурҳои барои ҷомеа ва давлату мардуми мо бегона, 
маҳз дар заминаи муҳоҷират ба вуҷуд омаданд.    

Бо дарназардошти суръати рушди аҳолӣ дар ҷумҳурӣ, воридшавии 
шумораи зиёди одамон ба бозори меҳнат, маҳдуд будани ҷойи корӣ дар 



 104  
 

кишвар, ҳамчунин, теъдоди зиёди муҳоҷирони бозгашта аз Русия, 
андешидани тадбирҳо ҷиддӣ ва бунёдӣ аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон хеле муҳим гардидааст.  Фурсати он расидааст, ки Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд иқдомоти ҷиддиро барои ислоҳот дар соҳаи 
муҳоҷират ва бозори меҳнат амалӣ созад. Ҳадафи чунин ислоҳот бояд 
таъсиси ҳар чи бештари ҷойи корӣ, қабл аз ҳама, дар дохили кишвар ва 
танзими раванди муҳоҷират мебошад.  

Дар шароити набудани ҷойи корӣ ва сатҳи пасти некуаҳволии 
мардум, қисмати муайяни аҳолии Тоҷикистон муҳоҷирони меҳнатиро 
манбаи таъминоти моддии худ мешуморанд. Тадқиқот нишон медиҳад, 
ки Русия ба муҳити васеи зуҳури эътиқоди бунёдгароёнаи муҳоҷирон 
табдил ёфтааст. Мутобиқи иттилооти манбаъҳои ошкоро, алҳол дар 
қаламрави Русия беш аз 80 созмони экстремистӣ вуҷуд доранд.        

Ин ташкилотҳо дар доираи ақидаҳо, эътиқодот ва амали худ, асосан 
ҷавонон ва наврасонро ҷалб мекунанд. Муҳоҷирони меҳнатии 
Тоҷикистон, ки аксарияташон ҷавонони синну солаш бештар аз 18 
мебошанд, зимни надоштани маълумоти кофӣ ва зарурии дунявӣ ва динӣ, 
барои чунин ташкилотҳо "неруи тоза" мегарданд.  

Ранҷи ҷисмонӣ, равонӣ ва нигаронӣ ба рӯҳияи муҳоҷирон таъсири 
манфӣ мерасонад, метавонад рӯҳи онҳоро шиканад. Онҳо таҳти таъсири 
фазои носолими равонӣ ва таҳти таъсири аъзои фаъоли ин ташкилотҳо 
ба кишварҳои даргири ҷанг мераванд.   

Бинобар ин,  бо назардошти воқеияти муосир, дар навбати аввал бояд 
гурӯҳи махсуси кориро аз ҷумлаи коршиносон ва мутахассисони 
институҳои илмию таҳлилӣ таъсис дод, то ин ки вазъи воқеии тоҷиконро 
дар тамоми минтақаҳои Русия таҳлил намояд. Чунин тадқиқоти 
босалоҳият ба ошкор намудани вазъи воқеии ҳаёти ҳамватанони мо 
мусоидат хоҳад кард ва бо дарназардошти натиҷаи тадқиқот, бояд 
тадбирҳои пешгирикунандаро анҷом дод. Дар баробари ин, зарур аст, ки 
шахсиятҳои маъруфи сиёсӣ, илмӣ ва динии кишвар барои мулоқот бо 
муҳоҷирон ба Русия фиристода шаванд, то ин ки ба онҳо дар шарҳу 
фаҳмондадиҳӣ ва пешгирии  хатари гурӯҳҳои ифротӣ кумак намоянд.  

Аз тарафи дигар, зуҳури буҳрон дар Ҷумҳурии Украин ва паёмади он 
барои иқтисоди Русия, ба Тоҷикистон низ дахл кард. Бинобар ин, барои 
коҳиши оқибати буҳрон ва ҷалби ҷавонон, бояд рушди соҳаи туризм ва 
зерсохтори он дар кишвар ҳамаҷониба омӯхта ва таҳлил карда шавад. 
Ҳамчунин, таҳияи барномаи ҷустуҷӯйи бозорҳои нави меҳнат барои 
мутахассисони ватанӣ дар кишвар, дастгирии бахши хусусӣ барои 
истеҳсолоти дохилии рақобатпазир ва коҳиши воридот зарур аст. Аммо 
бояд дар назар гирифт, ки коҳиши сатҳи бекорӣ ва ҳаллу фасли 
проблемаҳои иқтисодӣ бо як тарҳи кӯтоҳмуддат имконнопазир аст.   
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Мубаллиғони ифротӣ зимни омӯзиши вазъи кунунии кишварҳои 
исломӣ, тағйироти алоҳида дар муносибати давлат бо дин, монанди 
маҳдудсозии иҷрои баъзе амрҳои динӣ, манъ кардани таълими хусусии 
динӣ, бастани масҷидҳо, манъ кардани либоси дорои ҷанбаи динӣ ва 
ғайраро устокорона истифода мебаранд, бо эҳсосоти баланд ҷавонони 
диндор бозӣ мекунанд. Таблиғоти васеи зиддидавлатии намояндагони 
гурӯҳҳои ифротии тоҷик ба тадриҷ ҳисси нобоварӣ ва бадхоҳии 
диндорон нисбат ба давлат ва ҳукуматро ба вуҷуд бармеангезад. Бинобар 
ин, пешниҳод карда мешавад, ки  консепсияи аниқ ва санҷидаи 
муносибат давлат бо дин, ки ҷавобгӯйи воқеияти имрӯзаи кишвар ва 
ҷаҳон бошад, таҳия гардад. Дар дурнамои кӯтоҳмуддат метавон баъзе 
омилҳои бавуҷудоварандаи нобоварии як қисмати мусулмонон нисбат ба 
давлат, монанди либоси динии занон, ҷорӣ кардани дарсҳои маърифати 
динӣ дар мактабҳо ва масҷидҳо, бақайдгирии масҷидҳои ғайрирасмӣ ва 
ғайраро мулоимтар кард. Ин омилҳо метавонанд эҳсоси боварии ҷомеа 
ва уламоро ба тадриҷ барқарор намоянд ва пули ҳамкорӣ байни онҳо ва 
давлатро бунёд намоянд.     

Гурӯҳҳои ифротӣ зимни таблиғи фишору тазйиқи сунниҳо дар Сурия 
ва Ироқ, куштани онҳо аз тарафи шиаҳо ва алавиҳо, заминаро барои 
густариши нифоқи динӣ ва ҷанг дар ин кишварҳо гузоштанд.   

Истифодаи анъанаҳои иҷтимоии маҳалӣ аз тарафи гурӯҳҳои 
бунёдгаро аз он шаҳодат медиҳад, ки дар шаҳрҳо ва ноҳияҳои калони 
кишвар амал ва таъсири гурӯҳҳои ифротӣ назаррас аст. Гурӯҳҳои 
бунёдгаро баъзе хусусиятҳои миллии ҷомеаи моро ба мақсадҳои худ 
бомаҳорат истифода мебаранд. Метавон тахмин кард, ки дар ин маврид 
бештар таъсири "дасти бегона" ҷой дорад, ки барои тағйири тадриҷии 
афкори ҷамъиятӣ ба  сифати "неруи нарм" истифода бурда мешавад. 
Масалан, дар ҷараёни тадқиқоти сотсиологӣ дар шаҳри Исфара дар моҳи 
октябри соли 2014 яке аз таҳлилгарони маҳалӣ изҳор дошт, ки сокинони 
шаҳр ва атрофи он аз тариқи ҳамсоягони ҳамсинфҳо ё хешовандон ба 
гурӯҳҳои бунёдгаро ҷалб карда мешаванд. Яъне ифротиҳо усули 
пинҳонкориро васеъ истифода мебаранд. Дар натиҷаи тадқиқот дар 
Конибодом, Истаравшан ва Хуҷанд низ чунин усулҳои амали ифротиҳо 
ошкор шудааст. Бинобар ин, метавон тахмин кард, ки намояндагони 
маҳалҳои алоҳида ҳамшаҳриҳои худро ба гурӯҳҳои ифротӣ ҷалб 
мекунанд, чунки дар чунин мавридҳо усули "боварӣ ба худӣ" амал 
мекунад.     

Вазъият дар деҳаи Чорқишлоқи Исфара собит месозад, ки истифодаи 
воситаҳои анъанавӣ барои пешгирии амали ифротиҳо натиҷаи муассир 
намедиҳад. Вақте ки 22 нафар аз ин деҳа ба ДИИШ пайвастанд, бо 
усулҳои анъанавӣ кори бисёри фаҳмондадиҳӣ анҷом гирифт, ки 
муваққатан ин равандро боздошт, вале баъдан,  рафтани сокинони ин 
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деҳа ба Шарқи Наздик боз ба мушоҳида расид. Ин гувоҳи он аст, ки 
гурӯҳҳои ифротӣ имкониятҳои гуногуни муосирро барои таъсиррасонӣ 
ба зеҳни одамон ба таври касбӣ истифода бурда метавонанд. Аз ин рӯ, 
бояд ба асоси илмӣ сабабҳои ин падида омӯхта шавад, механизмҳои 
сиёсати маърифатӣ (идеологияи сиёсӣ) таҳия гарданд ва бо назардошти  
воқеияти муосир амалӣ гарданд.  

Дар айни замон, бояд таъкид намуд, ки зоҳиран, то ҳоло ҳеҷ як аз 
маркази таҳлилии ҷаҳон ба ин саволҳо ҷавоб надодааст: "Сабаби ҳақиқии 
дастгирии ҷавонон аз ҳизбҳо ва ҳарактҳои динии ифротӣ дар чист?" ва 
"Чаро онҳо ҳаёт, озодӣ ва саломатии худро ба хатар андохта, аз рӯи майл 
ба фаъолияти террористӣ мепайванданд?" 

Аз рӯйи маълумоти боэътимод, дар ҷаҳон тақрибан 500 ташкилоти 
террористии пинҳонкор амал мекунанд. Солҳои охир тоҷикони 
иштироккарда дар ҷанг дар Ироқ ва Сурия дар шабакаҳои иҷтимоӣ 
маводе ҷой доданд, ки дар он шумораи ҷавонони тоҷик дар ин кишварҳо 
беш аз 1000 нафар зикр шудааст. 

Бо дарназардошти майли як қисм ҷавонони ноҳияҳои вилояти Суғд ба 
ҳизбҳо ва ҳаракатҳои ифротӣ, ҳамчунин, фаъолшавии ҳаракати 
террористии "Ҳизби исломии Ӯзбекистон" дар водии Фарғона, 
муҳаққиқон ин минтақаро аз ҳама осебпазир мешуморанд, ки метавонад 
прблемаҳои мавҷударо амиқтар созад. Сухан сари он аст, ки водии 
Фарғона яке аз марказҳои асосии густариши эътиқодоти ифротӣ дар 
минтақа мебошад. Аз он ҷое, ки пайравони ин ҳаракатҳо дар Ӯзбекистон 
ба таври ошкоро амал карда наметавонанд, онҳо намояндагони худро ба 
ноҳияҳои вилояти Суғд равона месозанд. Сарҳад бо Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон низ метавонад омили бесуботӣ дар минтақҳои марзии 
кишвар гардад, чунки Ҳукумати марказии Афғонистон то ҳоло 
натавонистааст тамоми неруҳои ҳарбӣ ва гурӯҳҳои динии амалкунанда 
дар кишварро таҳти назорати комили худ қарор диҳад.  

Иштироки ҷавонони вилояти Хатлон, махсусан, шаҳри Кӯлоб дар 
гурӯҳҳои ифротӣ низ аз он шаҳодат медиҳад, ки гурӯҳҳои дахлдори 
бунёдгаро метавонанд онҳоро барои амалисозии ҳадафҳои бесоботсозии 
сиёсӣ ва ифротгароӣ истифода баранд.  

Мутаассифона, проблемаи бунёдгароӣ ва ифотгароӣ аз ҳудуди 
ҷумҳурӣ берун баромада, миқёси минтақавиро гирифтааст. Таблиғоти 
эътиқоди ифротӣ ва ҷалби ҷавонон ба ҳизбҳо ва ҳаракатҳои бунёдгаро 
асосан ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ сурат мегирад. 

Ҳамчунин, бояд таъкид намуд, ки ҳамкорӣ байни ҳукуматҳои маҳалӣ 
ва созмонҳои ҷамъиятӣ дар кишвар ба таври бояду шояд ба роҳ монда 
нашудааст. Дар ин иртибот, мутахассисон зарурати таҳкими чунин 
ҳамкориро қайд мекунанд. Созмонҳои иҷтимоӣ метавонанд аз тариқи 
роҳандозии корҳои иттилоотию таблиғотӣ дар мавзӯъҳои дахлдор, ба 
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воситаи гузаронидани семинарҳо, мизҳои гирд бо аҳолӣ, махсусан бо 
ҷавонон, ба ҳаллу фасли проблемаҳои ғуншуда мусоидат намоянд.  

Дар ин  самт анҷоми корҳои зерин зарур аст: 
– роҳандозии таблиғоти муассири сиёсати давлатдории миллӣ; 
– фаъолсозии корҳои фаҳмондадиҳӣ ва шарҳдиҳӣ дар ноҳияҳои муҳим 

ва осебпазир; 
–таъсис ва ҷорӣ намудани сомонаҳои ниҳодҳои давлатӣ дар кишвар 

ҷиҳати пешгирии майли ҷавонон ба ҳаракатҳои динӣ; 
–баланд бардоштани сатҳи шароити иҷтимоию иқтисодии ҳаёти 

ҷавонон; 
– зиёд кардани соати дарси фанҳои ҷомеашиносӣ, аз ҷумла таърихи 

дин дар муассисаҳои таълимии кишвар.  
Доир ба масоили мазкур ҳамчунин пешниҳод мешавад:  
– омӯхтани сомонаҳои кишварҳои дигар, ҷалб кардани мутахассисон 

аз чунин соҳаҳо, мисли сиёсатшиносӣ, психология, технологияи 
иттилоотӣ; 

–сифатан беҳтар намудани сомонаи Шӯрои уламои Маркази Исломии 
Тоҷикистон, то ин ки он барои мардум чун манбаи ташаккули ақидаҳои 
ҷараёни исломи анъанавӣ ва муътадили ҳанафия хизмат кунад; 

–Чун Марказ таҳияи барномаҳои махсуси телевизиониро ба нақша 
гирифтааст, хеле муҳим аст, ки ин барномаҳо хусусиятҳои воқеии ҷомеаи 
динии кишварро ба назар гиранд, мустақиман пахш шаванд, то ин ки 
одамон тавонанд саволҳои худро пешниҳод  намоянд ва аз ходимони 
динии босалоҳият посух дарёфт намоянд. Сабти чунин барномаҳо дар 
сомонаҳои махсуси "YouTube", "topvideo.tj" ва ғайра ҷо дода шаванд ва 
ба воситаи ВАО-и кишвар таблиғ шаванд;  

– таҳсил дар муассисаҳои таълимии динӣ дар хориҷа фақат ба онҳое 
иҷозат дода шавад, ки маълумоти олии исломӣ доранд ва аз дарсҳои 
кӯтоҳмуддати динӣ дар кишвар гузаштаанд;  

–Кумита оид ба дин, танзими анъанаҳои миллӣ, ҷашнҳо ва 
маросимҳои назди Ҳукумати ҶТ ва дигар мақомоти масъули давлатӣ 
бояд масъалаи таъсиси "журналистикаи исломӣ"-ро дар Донишкадаи  
исломии Тоҷикистон баррасӣ намоянд ва аз соли нави таҳсилии 2017 сар 
карда, фаъолияти онро таъмин намоянд. Чунин иқдом бешубҳа, 
метавонад барои ҳифзи азишҳои анъанавии динӣ дар шароити ҷанги 
шадиди иттилоотии динӣ муфид ва мувофиқи мақсад бошад;  

–мақомоти масъули давлатӣ якҷо бо таҳлилгарони касбӣ "роҳи 
зиндагии" пайвастшудагон ба ДИИШ ва дигар гурӯҳҳои ҷангкунандаи 
бунёдгароро омӯзанд ва бад-ин тариқ, табақаи осебпазир дар ҷомеаро 
муайян созанд ва маҷмӯи тадбирҳои амалии пешгирикунанда оид ба ин 
проблемаро таҳия ва амалӣ намоянд;    
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– бояд тавонмандии мудофиавии кишвар бо назардошти таҳдидҳои 
эҳтимолии ҷанги гибридӣ ва чирикӣ (партизанӣ), тақвият бахшида шавад 
ва таваҷҷуҳи мақомоти масъули давлатӣ ба мавҷудияти шумораи зиёди 
унсурҳои бунёдгарои тоҷик дар Афғонистон ҷалб карда шавад ва дар ин 
самт корҳои тадқиқотӣ анҷом гирад.  

 
ХУЛОСА 

 
Дар давраи касби Истиқлоли давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

байни тамоми кишварҳои пасошӯравӣ ба сабаби оғози ихтилофи дохилӣ, 
ки аз соли 1992 то 1997 идома ёфт, аз ҳама осебдида гардид. Дар ин 
марҳала кишвар бо чунин падидаҳо, монанди терроризми байналмилалӣ 
ва ифротгароии динӣ дучор шуд. Ҷанги дохилӣ, ки аз берун ба мардуми 
тоҷик таҳмил гардид, ончунон хатарнок ва ҳалокатбор буд, ки кишвар 
дар вартаи парокандагӣ қарор гирифт. Хушбахтона, роҳбарияти нав, ки 
дар Иҷлосияи 16-и таърихии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
моҳи ноябри соли 1992 бо раёсати Эмомалӣ Раҳмон интихоб шуд, 
амалисозии стратегияи сулҳ ва созиши миллӣ дар Тоҷикистонро эълон 
кард.     

 Музокироти сулҳ байни тоҷикон бо сарпарастии Созмони Милали 
Муттаҳид моҳи апрели соли  1994 дар шаҳри Москва оғоз гардида, 27 
июни соли 1997 дар шаҳри Москва бо имзои "Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон" хотима ёфт.    

  Дар натиҷаи музокироти сулҳ қисмати бештари гурӯҳҳои мусаллаҳи 
мухолифин ба Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда 
шуданд, вале як қисмашон аз натиҷаи музокироти сулҳ изҳори норизоятӣ 
карда, муқобилати мусаллаҳонаро идома доданд. Таҳлили минбаъдаи 
фаъолияти ин  гурӯҳҳои мусаллаҳ нишон  дод, ки онҳо дар давраи қарор 
доштан дар қаламрави Афғонистон, аксар вақт бо гурӯҳҳои террористии 
байналмилалӣ, монанди "Ал-Қоида" ва "Ҳаракати исломии Ӯзбекистон" 
алоқаманд будаанд. Мақсади асосии ин гурӯҳҳо таъсиси хилофат дар 
ҳудуди Тоҷикистон буд.    

Барои муборизаи ҳамаҷониба ва муассир бар зидди гурӯҳҳои 
зикршудаи террористӣ ва ифротӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1998 сар карда, барои таҳия ва қабули 
санадҳои асосии меъёрии ҳуқуқӣ оид ба мубориза бо терроризм ва 
экстремизм кори фаъолонаро оғоз карданд. Масалан, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қонунҳои зеринро қабул кард: "Дар бораи мубориза бар 
зидди терроризм", "Дар бораи мубориза бо экстремизм", "Дар бораи 
муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм", "Дар бораи ворид 
кардани илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бо 
терроризм", ҳамчунин дигар қонунҳо ва зерқонунҳои монеарасон ба 
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талошҳои терроризми бйналмилаӣ ва экстремизм ҷиҳати тақвияти 
мавқеи тарафдорони худ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва махсусан, дар 
Тоҷикистон. Қонунҳои зикршуда ба он мусоидат кард, ки дар сатҳи 
байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муборизааш бар зидди 
терроризм ва экстремизм ҷомеаи байналмилалӣ аз рӯйи меъёрҳои зерин 
дастгирӣ кард:  

аввалан, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон худ 
борҳо гаравгони террористон ва ифротиҳо қарор гирифтанд ва баъзе аз 
онҳо ҳатто аз дасти террористон кушта шуданд;  

сониян, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи "Панҷгонаи Шанхай" 
таъсиси Ташкилоти байналмилалии минтақавиро пешниҳод кард, ки 
вазифаи асосии он бояд таҳкими амнияти минтақавӣ бо роҳи муборизаи 
беамон бар зидди терроризм ва экстремизм мегардид;  

сеюм, таъсиси СҲШ ва дар чорчӯбаи он ташкил кардани Сохтори 
минтақавии зиддитеррористии СҲШ чун ҳалқаи муҳими 
ҳамоҳангкунандаи фаъолияти мақомоти босалоҳияти давлатҳои узви 
СҲШ, омили қавии боздоранда ва нобудкунандаи  терроризми 
байналмилалӣ дар Осиёи Миёна ва аз ҷумла, дар Тоҷикистон гардид;  

    чаҳорум, Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми Конвенсияҳои 
зиддитеррористии қабулшуда дар доираи СММ ва СҲШ-ро саривақт ба 
тасвиб расонид; 

панҷум, Тоҷикистон чун давлати фаъоли узви чунин созмонҳои 
минтақавӣ, монанди ИДМ, СААД ва СҲШ дар ҷабҳаи муқаддами  
мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ ва экстремизм, амалан 
хати мудофиа барои тамоми давлатҳои аъзои созмонҳои мазкур 
мебошад.  

  Умуман, мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
соли 1997 то соли 2015 тавонистанд беш аз 20 гурӯҳи мусаллаҳи 
ғайриқонуниро, ки бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муқовимати мусаллаҳона мекарданд,  нобуд намоянд, то ки   
ба раванди рушди сулҳомези Тоҷикистон халал ворид нашавад.    

Моҳи сентябри соли 2015  Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
якҷо бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи кишвар шӯриши ҳарбии 
муовини собиқи вазири мудофиа А.Назарзодаро, ки бо Ҳизби Наҳзати 
Исломии Тоҷикистон иртибот дошт, бомуваффақият безарар 
гардониданд. Дар ин иртибот, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон зимни сафараш ба шаҳри Ваҳдат изҳор дошта буд, ки 
"Шӯриши муовини собиқи вазири мудофиаи Тоҷикистон Абдуҳалим 
Назарзода ба бесуботсозии вазъият дар кишвар равона шуда буд".1 Ӯ 

                     
1.  Постоянный  адрес  в Интернете: http://www.tvc.ru/news/show/id/75907 

http://www.tvc.ru/news/show/id/75907
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исёнгаронро террорист номид, зеро онҳо  ҳамон вазифаҳое иҷро 
мекарданд, ки ҷангҷӯёни "Давлати исломӣ"  баҷо меоваранд."1 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин, мубориза бар зидди ҳаракат ва 
ташкилотҳои динию ифротӣ, ки дар қаламрави ҷумҳурӣ фаъолияти 
махфиёнаро оғоз карда буданд, муборизаи фаъолонаро идома дод. 
Масалан, аз моҳи январи соли 2007 Прокурори генералии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 10 ташкилот, ҳаракат ва ҳизбҳои ғайриқонуниро  террористӣ 
ва экстремистӣ эълон кард, ки ба амнияти Тоҷикистон таҳдид мекунанд.     
Масалан, аз соли 1999 то соли 2015 беш аз 4000 узви "Ҳизб-ут-Таҳрир" 
ошкор шуданд ва 500 нафар аз  ҷумлаи роҳбарони он боздошт шуда, аз 
боқимондаҳо миқдори зиёди адабиёти таблиғотӣ мусодира гардид. Дар 
ин муддат ҳамчунин,  беш аз 1000 аъзои Ҳаракати исломии Ӯзбекистон ва 
400 аъзои ҳаракати "Салафия" низ дастгир шуданд.  

Бояд таъкид намуд, ки фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза бар зидди созмону ҳаракатҳои 
манъшудаи ифротии динӣ бо боздошт кардану аз озодӣ маҳрум намудан 
маҳдуд намешавад ва бештар ба тадбирҳои пешгирикунанда ва 
фаҳмондадиҳӣ, махсусан, байни ҷавонони бекор ё муваққатан бекор, 
равона шудааст.  

Дар айни замон, бояд қайд кард, ки тайи солҳои охир дар ҷаҳон 
ташкилотҳои нави террористӣ ва динию ифротӣ ба вуҷуд омаданд, ки ба  
"Давлати" ба ном  "исломӣ" табдил ёфтанд, ки барои тамоми ҷомеаи 
ҷаҳонӣ хатари азим дорад. Муҳим аст дар хотир дошта бошем, ки 
роҳбарони "Давлати исломӣ"-и террористӣ ақидаҳои хеле бунёдгаронаю 
иифротии бо зӯрӣ аз байн бурдани давлатҳои мустақили 
мусулмоннишини Осиёи Марказӣ ва ба ҷойи  онҳо таъсис додани 
"Хилофати Исломии Хуросон"-ро дар сар мепарваранд. Дар ин иртибот, 
фармудаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар 
Паёми хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 20 январи соли 
2016,  изҳор дошта буд, хеле муҳим аст: "Тоҷикистони соҳибистқлол, ки 
ҳанӯз дар солҳои 90-умии асри гузашта даврони фоҷиабори муқобилат 
бо экстремизм ва терроризмро паси сар намуда, дар ин  роҳ даҳҳо ҳазор 
нафар ҷони худро аз даст доданд, ҳамеша дар хатти пеши ин падидаи 
ваҳшатноку манфур қарор дорад".2 

Пешвои миллат дар Паёми навбатии худ ҳамчунин, ба мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқу тартиботи Ҷумҳурӣ супориш  дод, ки мубориза бар зидди 
терроризм ва экстремизмро тақвият бахшанд ва дар айни замон, таъкид 
намуд, ки "Дар доираи тақвияти мубориза бо терроризм ва экстремизм, 
бояд номгӯйи субъектҳое, ки бо онҳо мубориза мебаранд тавсиа ва аниқ 

                     
1.  Ҳамон ҷо. 
2. Постоянный адрес  в Интернете:  http://www.president.tj/ru/node/10587 
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карда шавад ва ҳамзамон бо ин, масъулият ва муҷозот барои содир 
намудани ҷиноят бар зидди сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат, 
барои ҷинояти дорои хислати террористӣ ва экстремистӣ, хиёнат ба 
Ватан, шарикӣ дар чунин ҷиноятҳо, аз ҷумла нисбат ба 
ташкилкунандагон ва ашхоси мусоидатрасон ба онҳо тақвият дода 
шавад".1 

Бояд таъкид намуд, ки таъсири идеологияи ДИИШ ва махсусан, 
"такфирӣ ва салафияи ҷиҳодӣ" дар Тоҷикистон аз соли 2013 бо роҳи 
таблиғоти пинҳонӣ аз тарафи намояндагони ДИИШ шиддат ёфт. 
Фаъолияти чунин мубаллиғон, ҳам шаҳрвандони Тоҷикистон ва ҳам 
шаҳрвандони кишварҳои хориҷӣ аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқу 
тартиботи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷиддият қатъ мегардид. Тайи давраи 
зикршуда даҳҳо намояндагони ДИИШ, ки машғул ба ҷалби ҷавонони 
тоҷик дар қаламрави кишвар буданд, боздошт шуданд. Мақомоти 
дахлдор ҳамчунин тавонистанд барои рафтани садҳо ҷавонони тоҷик ба 
Сурия монеъ шаванд.    

Умуман, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои Истиқлолияти 
давлатӣ ба муқобили зуҳуроти терроризм ва экстремизм дар ҳудуди 
Тоҷикистон муборизаи фаъолона, ҳадафманд ва муассир кардааст ва дар 
фаъолияти на чандон осони худ ба натиҷаҳои зерин даст ёфтааст:  

1. Санадҳои асосии меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
мубориза бар зидди терроризм ва экстремизмро таҳия ва қабул намуд. 

2. Беш аз 20 гурӯҳи калони террористӣ дар ҳудуди кишварро, ки бо 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи кишвар муқовимати мусаллаҳона 
карда, монеи пешрафти сулҳомези ҷумҳурӣ мешуданд, нобуд карда 
шуданд. 

3. Фаъолияти ғайриқонунии беш аз 10 ҳизб, ҳаракат ва гурӯҳи 
террористӣ ва ифротӣ  дар қаламрави Тоҷикистон манъ карда шуд.     

4. Дар ҳамоҳангсозии муборизаи муштараки давлатҳои узви СҲШ 
дар мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм саҳми назаррас гузошт. 

5. Муборизаи фаъолона бар зидди таҳдиду хатарҳои нави 
ифротгароии динӣ дар қаламрави Тоҷикистон бо роҳи қатъӣ бартараф 
кардани фаъолияти намояндагони ДИИШ, ҳамчунин, роҳандозии 
корҳои пешгирикунанда бо ҷавонони кишварро оғоз кард.   

6. Кори ташвиқотию тарғиботиро ҷиҳати шарҳу фаҳмондадиҳии 
идеологияи бунёдгароӣ ва ифротгароии динӣ дар байни тамоми 
табақаҳои аҳолии Тоҷикистон ба роҳ монд.  

7. Тадқиқоти сотсиологӣ оид ба муайян намудани сатҳи бунёдгароӣ ва 
ифротгароии динӣ дар байни табақаҳои гуногуни аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро созмон дод. 

                     
1. Постоянный адрес  в Интернете:  http://www.president.tj/ru/node/10587 
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Бад-ин  тартиб, метавон қайд кард, ки ба асоси натиҷаҳои зикршуда, 
мақомоти дахлдори ҷумҳурӣ тавонистанд талошҳои бисёри терроризми 
байналмилалиро барои тақвияти мавқеи тарафдорони худ дар кишварҳои 
Осиёи Марказӣ, махсусан, дар Тоҷикистон сари вақт пешгирӣ намоянд. 

Бо вуҷуди ин, дар давраи ноороми кунунӣ яке аз муҳимтарин 
вазифаҳое, ки дар назди сохторҳои ҳокимияти давлатӣ, мақомоти махсус 
ва ҳифзи тартибот истодааст, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва амнияти 
аҳолӣ дар шароити таҳдидҳои ҷаҳонии террористӣ ва экстремистӣ 
мебошад. Ҷомеаи ҷаҳонӣ бо проблемаи миқёсан ва аз рӯйи паёмад 
бесобиқа дучор шудааст, ки имрӯз на танҳо ҳаллу фасли он, балки дарки 
муносиби он нашудааст. Сухан дар бораи густариши босуръати навъҳои 
гуногуни зӯргӯйии  иҷтимоӣ меравад, ки дар байни онҳо экстремизм 
хатари бештар дорад, ки бо зуҳуроти харобиовар ва бесуботсозии худ, аз 
ҷумла дар соҳаи дин, ба амнияти кишварҳо ва рушди одии ҷомеа таҳдиди 
ҷиддӣ мекунад, чунки рушди босуботи ҷомеа бевосита аз таъмини амният 
вобаста аст. Экстремизми динӣ набояд ба ҳеҷ ваҷҳ бо дин айният дода 
шавад. Ин фақат он шакли бунёдгароёна ва таҳрифшуда мебошад, ки ба 
хотири дастёбӣ ба ҳадафҳои меъморони он, динро ба василаи идеологӣ 
табдил медиҳад, ки ҳар гуна восита, аз ҷумла зӯриро раво мебинад.       

Бад-ин тариқ, арзёбии вазъи ҷамъиятию сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодии 
шаклгирифта дар минтақаи Осиёи Марказӣ аз тақвияти таҳдидҳои 
ҷаҳонӣ ба сулҳ, субот ва рушди устувори минтақа шаҳодат медиҳад. 
Шумораи созмонҳои экстремистӣ ва террористӣ меафзояд, сатҳи 
созмондиҳии онҳо баланд мешавад, ҳамкорӣ байни гурӯҳҳои алоҳидаи 
бунёдгаро тақвият меёбад, баъзан муттаҳидшавии кӯшиши онҳо барои 
дастёбӣ ба мақсадҳои хатарнок ба мушоҳида мерасад. Бинобар ин, 
вазифаи муҳимтарин ва мубрамтарини мақомоти дахлдори кишварҳои 
минтақа тақвияти мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои нав аз тарафи 
терроризми байналмилалӣ ва ифротгароии динӣ мебошад.    

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳлили вазъи 
байналмилалӣ, дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 20 январи соли 2016 таъкид намуд: "Рӯйдодҳои зикршуда, равандҳои 
муосири сайёра ва вазъияти минтақа моро огоҳ месозад, ки ҳеҷ гоҳ 
ҳушёрии сиёсиро аз даст надиҳем ва ҳамеша ба ҳимояи амният, ваҳдати 
миллӣ, сулҳу субот, волоияти қонун ва оромиши кишвари маҳбуби мо 
тайёр бошем".1 
                     
1. Постоянный адрес в Интернете: http://www.president.tj/ru/node/10587 
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ЗАМИМА: 
САНАДҲОИ ИНТИХОБШУДА ОИД БА МУБОРИЗА БО ТЕРРОРИЗМ ВА 

ЭКСТРЕМИЗМ 
 

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
"ДАР БОРАИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ" 

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии мубориза бар зидди терроризмро дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муайян менамояд. 
  
Фасли 1. Муқаррароти умумӣ 
Моддаи 1. Мақсади Қонуни мазкур 
Мақсади Қонуни мазкур аз инҳо иборат аст: 
татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи мубориза бар зидди терроризм; 
татбиқи уҳдадориҳои  байналмилалии  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи мубориза бар зидди 
терроризм; (ҚҶТ, 12.05.07,  №246) 
танзими ҳуқуқии муносибатҳои вобаста ба мубориза бар зидди терроризм; 
ташаккули вазъи тоқатнопазири аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба терроризм; 
ошкор, пешгирӣ ва қатъ намудани фаъолияти террористӣ, бартараф кардани сабаб ва 
шароитҳои пайдоиши терроризм. 
  
 Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мубориза бар зидди терроризм 
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мубориза бар зидди терроризм ба 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур ва дигар санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин аз санадҳоиҳуқуқии байналмилалие, ки 
Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад. (ҚҶТ, 12.05.07, №246) 
  
Моддаи 3. Мафҳуми терроризм 
Терроризм–яъне зўроварӣ ё таҳдиди истифодаи он нисбати шахсони воқеъӣ, маҷбур кардан ё 
таҳдиди истифодаи он нисбати шахсони ҳуқуқӣ, ҳамчунин нобуд сохтан (зарар расонидан) ё 
таҳдиди нобуд сохтани  (зарар расонидан ба) амвол ё дигар объектҳои моддии шахсони 
воқеъӣ ва ҳуқуқӣ, ки боиси хавфи ҳалокати одамон, расонидани зарари басо ҷиддӣ ба амвол ё 
ба миён омадани оқибатҳои барои ҷамъият хавфнок, ки бо мақсади халалдор сохтани 
амнияти ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир ҷиҳати аз ҷониби мақомоти 
ҳокимият қабул намудани қарори барои террористон мақбул ё қаноатбахш намудани 
манфиатҳои  ғайриҳуқуқии амволӣ ва (ё) дигар манфиати онҳо, инчунин таҷовуз ба ҳаёти 
арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ бо мақсади суст кардани асосҳои сохти конститутсионӣ ё амнияти 
давлат, ҳамчунин бо мақсади қатъ гардидани фаъолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ ё 
содир намудани чунин кирдор бинобар интиқом барои чунин фаъолият, инчунин сўиқасд  ба 
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ҳаёт, расонидани зарари ҷисмонӣ ба ходими давлатӣ ё ҷамъиятӣ ё намояндаи ҳокимият, 
вобаста бо фаъолияти давлатӣ ё ҷамъиятии онҳо, бо мақсади ноором сохтани вазъият ё 
расонидани таъсир  ҷиҳати қабули қарор аз тарафи мақомоти давлатӣ ё монеъ шудан ба 
фаъолияти сиёсӣ ё ҷамъиятӣ, инчунин ҳамла ба намояндаи давлати хориҷӣ ё корманди 
ташкилоти  байналмилалии таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарордошта ё аъзои оилаи бо ў 
истиқоматкунанда, инчунин ба биноҳои хизматӣ ё истиқоматӣ ё воситаи нақлиёти ашхосе, ки 
таҳти  ҳимояи байналмилалӣ қарор доранд, агар ин ҳаракатҳо бо мақсади барангехтани ҷанг 
ё мураккаб сохтан муносибатҳои байналмилалӣ содир шуда бошанд, мебошад. (ҚҶТ, 
12.05.07, №246)  
Моддаи 4. Мафҳумҳое, ки дар Қонуни мазкур  истифода шудаанд 
Мафҳумҳое, ки дар Қонуни мазкур истифода шудаанд, маънои зеринро доранд: 
амали террористӣ–бевосита содир намудани ҷинояти дорои хусусияти террористӣ дар шакли 
таркиш, оташзанӣ, истифода ё таҳдиди истифодаи воситаҳои таркандаи ядроӣ, моддаҳои 
радиоактивӣ, химиявӣ, биологӣ, тарканда, токсикӣ, заҳрнок, сахттаъсир, заҳролуд; 
нобудсохтан, зарар расонидан ё забт кардани воситаҳои  нақлиёт ва дигар объектҳо; сўиқасд 
ба ҳаёти ходими давлатӣ ё ҷамъиятӣ, намояндаи миллӣ, этникӣ, динӣ ё дигар гурўҳҳои аҳолӣ; 
гаравгонгирӣ, дуздии одам; ба вуҷуд овардани хатари расонидани зарар ба ҳаёт, саломатӣ ё 
амволи шахсони доираи номуайян тавассути ташкили шароит барои садама ва фалокатҳои 
дорои хусусияти техногенӣ ё таҳдиди воқеъии ташкили чунин хатар; паҳн намудани таҳдид 
дар  ҳар гуна шакл ва тавассути  ҳар гуна воситаҳо; содир намудани дигар амалҳое, ки боиси 
хавфи ҳалокати одамонро дорад; расонидани зарари басо чиддӣ ба амвол ё ба вуҷуд омадани 
дигар окибатҳои барои ҷамъият вазнин; 
ҷиноятҳои дорои хусусияти террористӣ–ҷиноятҳое, ки дар моддаҳои  179, 1791, 1792, 1793,  
181, 182, 184, 1841, 1842, 1843, 1844, 185, 187, 193, 194, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 310 ва 
402 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд. Ба ҷиноятҳои дорои 
хусусияти террористӣ мумкин аст, дигар ҷиноятҳое, ки Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, дар ҳолати ба мақсади террористӣ содир намудани онҳо 
дохил карда шаванд. Зимнан ҷавобгарӣ барои содир намудани чунин ҷиноятҳо мутобиқи 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад; (ҚҶТ, 27.11.2014,№ 1139) 
гурўҳи террористӣ–шахсоне, ки ба мақсади содир  намудани фаъолияти террористӣ муттаҳид 
шудаанд; 
террорист–шахсе, ки дар анҷом додани фаъолияти террористӣ дар ҳама гуна шакл иштирок 
менамояд; 
ташкилоти террористӣ–созмоне, ки бо мақсади содир намудани фаъолияти террористӣ 
таъсис дода шудааст ё дар фаъолияти худ имконияти истифодаи  терроризмро эътироф 
менамояд. Ташкилот–террористӣ ба ҳисоб меравад, агар ақаллан яке аз ҷузъу томҳои 
дохилии ташкилот ё бо огоҳии  аққалан яке аз мақомоти роҳбарикунандаи  он фаъолияти  
террористиро анҷом медиҳад; 
мубориза бар зидди терроризм–фаъолият оид ба ошкор, пешгирӣ ва қатъ намудан, то ҳадди 
камтарин расонидани оқибати фаъолияти террористӣ; 
амалиёти зиддитеррористӣ–чораҳои махсус, ки барои пешигирии амали террористӣ, таьмини 
амнияти шахсони воқеъӣ, безарар гардонидани террористон, инчунин то ҳадди камтарин 
расонидани оқибати фаъолияти террористӣ анҷом дода мешаванд; 
минтақаи гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ – қитъаҳои алоҳидаи маҳал, воситаҳои 
нақлиёт, бино, иморат, иншоот, хона ва қаламрави дар атрофи онҳо, ки дар ҳудудашон  
амалиёти мазкур гузаронида мешавад; 
гаравгон – шахси воқеъӣ, ки бо мақсади маҷбур  кардани давлат, ташкилот ё шахсони 
алоҳида  барои содир намудани ин ё он  ҳаракат ё худдорӣ намудан аз содир намудани ин ё 
он ҳаракат ҳамчун шарти озод намудан дастгир ё боздошта шудааст; 
субъектҳои бар зидди терроризм муборизабаранда – субъектҳои бевосита бар зидди 
терроризм муборизабаранда, ҳамчунин субъектҳои дар мубориза бар зидди терроризм 
иштирокунанда. 
Моддаи 5. Ҳамкории  байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи мубориза бар зидди 
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терроризм 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи шартномаҳои  байналмилалӣ дар соҳаи мубориза бар зидди 
терроризм бо давлатҳои хориҷӣ, бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти махсуси онҳо, 
инчунин бо ташкилотҳои байналмилалии бар зидди терроризм муборизабаранда, ҳамкорӣ 
менамояд. (ҚҶТ, 12.05.07,  №246) 
  
Фасли II . Субъектҳои бар зидди терроризм   муборизабаранда 
  
Моддаи 6. Субъектҳои бар зидди терроризм  муборизабаранда 
Мубориза бар зидди терроризм яке аз вазифаҳои афзалиятноки давлат буда, функцияи худро 
дар ин соҳа тавассути мақомоти ҳокимияти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ амалӣ менамояд. 
Субъектҳои бар зидди терроризм муборизабаранда ба субъектҳои бевосита бар зидди 
терроризм муборизабаранда ва субъектҳои дар мубориза бар зидди терроризм 
иштироккунанда тақсим мешаванд. 
Роҳбарии умумии мубориза бар зидди терроризм ба зиммаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
вогузор аст. 
  
Моддаи 7. Субъектҳои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда 
Субъектҳои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда, аз ҷумла амнияти 
зиддитеррористии худро таъминкунанда дар доираи ваколатҳое, ки Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ҳамин Қонун, дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муқаррар намудаанд, мақомоти зерин мебошанд: 
Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҲукуматиҶумҳурии 
Тоҷикистон. 
 
Номгўйи субъектҳои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда танҳо тавассути қонун 
тағйир дода ё илова карда мешавад. (ҚҶТ, 12.05.07, №246) 
  
Моддаи 8. Ваколати субъектҳои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда 
Субъекти асосии бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда Кумитаи давлатии амнияти 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки  (ҚҶТ, 12.05.07, №246) бо тартиби 
муқарраргардида ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи  барномаҳои давлатӣ, 
консепсияи мубориза бар зидди терроризмро таҳия ва пешниҳод менамояд; 
бо тартиби муқарраргардида ба  Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ҳолати мубориза бар 
зидди терроризм ахборот медиҳад; 
фаъолияти субъектҳои бар зидди терроризм муборизабарандаро мутобиқ мегардонад; 
иттилоотро оиди ҳолат ва тамоили терроризм, аз он ҷумла иттилооти аз субъектҳои зидди 
терроризм муборизабаранда ба нуқтаи (банки) мутамарказии байниидоравии маълумот доир 
ба проблемаҳои терроризм дохил мешаванд, ҷамъ меоварад, таҳлил ва чамъбаст менамояд; 
бо тартиби муқарраргардида оиди такмили қонунгузорӣ дар соҳаи мубориза бар зидди 
терроризм, таклифҳо пешниҳод менамояд. 
Ба ғайр аз ин  Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонмуборизаро бар 
зидди терроризм тавассути инҳо амалӣ менамояд:  (ҚҶТ, 12.05.07,  №246) 
ошкор, пешгирӣ ва қатъ намудани ҷиноятҳои дорои хусусияти террористӣ, ки мақсади сиёсӣ, 
миллӣ, нажодӣ ё ифроти динӣ доранд; 
ошкор, пешгирӣ ва қатъ намудани фаъолияти террористии байналмилалӣ; (ҚҶТ, 12.05.07,  
№246) 
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таъмин намудани амнияти муассисаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа,  коркунон ва 
аъзоёни оилаи коркунони ин муассисаҳо; 
таъмини амнияти объектҳои муҳофизати давлатӣ ва ҳифзи шахсони муҳофизатшаванда. 
ошкор, пешгирӣ ва қатъ кардани кўшиши рахна намудани Сарҳади давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҷониби террористон; (ҚҶТ, 12.05.07, №246) 
қатъ намудани ғайриқонунӣ ба воситаи Сарҳади давлатӣ гузаронидани силоҳ, 
лавозимоти ҷангӣ, маводи тарканда, заҳрнок, радиоактивӣ ва дигар предметҳо, ки бо 
мақсади террористӣ истифода шуданашон мумкин аст. (ҚҶТ, 12.05.07, №246; ҚҶТ, 27.11.2014, 
№1139) 
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон мубориза бар зидди терроризмро тавассути 
ошкор намудан, пешгирӣ ва қатъ намудани ҷиноятҳои дорои хусусияти террористӣ, ки 
мақсади ғаразнок доранд, амалӣ менамояд. 
Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон амнияти зиддитеррористии фазои ҳавоии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин намуда, дар мавридҳои зарурӣ ба мақомоти амнияти 
давлатӣ доир ба тайёр ва гузаронидани амалиётҳои зиддитеррористӣ кумак мерасонад. 
Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон якҷоя бо мақомоти амнияти давлатӣ ва  субъектҳои дигари бар зидди терроризм 
муборизабаранда ҳангоми барҳамдиҳии оқибати ҳолатҳои фавқулодда амнияти 
зиддитеррористии маҳалли корҳои наҷотдиҳӣ ва садамаю барқароркуниро таъмин 
менамояд. (ҚҶТ, 12.05.07, №246) 
Агентии назорати давлатии  молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
доираи ваколатҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бар зидди 
терроризм мубориза мебарад. (ҚҶТ, 12.05.07, №246) 
Гвардияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бар зидди терроризм муборизаро тавассути: 
иштирок дар таъмин намудани амнияти зиддитеррористии объектҳои муҳофизати давлатӣ ва 
ҳифзи шахсони муҳофизатшаванда; 
иштирок дар тайёр ва гузаронидани амалиётҳои зиддитеррористӣ, амалӣ менамояд. 
Моддаи 9. Субъектҳои дар мубориза бар зидди  терроризм иштироккунанда 
Субъектҳои дар мубориза бар зидди терроризм иштироккунанда Вазорати адлияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти ҳокимияти иҷроия мебошанд, ки  номгўи 
онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд. (ҚҶТ, 12.05.07,  №246) 
Иштирок дар мубориза бар зидди терроризм аз ҷониби инҳо ба амал бароварда мешавад: 
Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути назорат ба фаъолияти иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ, ки бо тартиби муқаррарӣ сабти ном шудаанд; 
Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути гуфтушунид  бо давлатҳои хориҷӣ 
ҳангоми ошкор, пешгирӣ ва қатъ намудани фаъолияти террористии байналмилалӣ ва  дар 
шаклҳои дигаре, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст.  (ҚҶТ, 12.05.07,  № 
246) 
Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути қатъ намудани 
ғайриқонунӣ аз сарҳади гумрукӣ гузаронидани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, маводи тарканда, 
заҳрнок, радиоактивӣ ва дигар предметҳо, ки мумкин аст ба мақсадҳои террористӣ истифода 
шаванд, инчунин бо расондани ёрӣ ба мақомоти амнияти давлатӣ дар мубориза бар зидди 
фаъолияти террористии байналмилалӣ. (ҚҶТ, 12.05.07, №246;  ҚҶТ, 27.11.2014, №1139) 
Мақомоти прокуратура ва судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза бар зидди терроризм 
бо шартҳо ва тартиби  пешбиникардаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон,  санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон 
онҳоро эътироф намудаастиштирок менамоянд. (ҚҶТ, 12.05.07, №246) 
  
Фасли III.  Фаъолияти террористӣ ва зиддитеррористӣ 
  
Моддаи 10. Фаъолияти террористӣ 
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Фаъолияти террористӣ фаъолиятест, ки инҳоро дар бар мегирад: 
ташкил, банақшагирӣ, тайёр кардан ва содир намудани амали  террористӣ; 
иғво андохтан ба амали террористӣ, зўроварӣ ба ашхоси воқеӣ ё маҷбур кардани ташкилот, 
несту нобуд сохтани амвол ва дигар объектҳои моддӣ бо мақсадҳои террористӣ; 
ташкили воҳидҳои ғайриқонунии мусаллаҳ, иттиҳоди ҷинояткорӣ (ташкилоти чинояткорӣ), 
гурўҳҳои муташаккил барои содир  кардани амали террористӣ, ҳамчунин иштирок дар чунин 
амал; 
ҷалб кардану мусаллаҳ гардондан, таълим додан ва истифода бурдани террористҳо; 
бо маблағ таъмин кардани ташкилоти бараъло террористӣ ё гурўҳи террористӣ ё кўмаки 
дигар ба онҳо. 
Моддаи 11. Фаъолияти  террористии  байналмилалӣ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадориҳои байналмилалии худро ба асос гирифта, чунин фаъолияти 
террористиро фаъолияти  террористии байналхалқӣ эътироф менамояд, ки он ба амал 
бароварда мешавад: (ҚҶТ, 12.05.07, №246) 
аз ҷониби террорист ё ташкилоти террористӣ дар қаламрави бештар аз як давлат; 
аз ҷониби шаҳрвандони як давлат нисбати шаҳрвандони давлати дигар ё дар қаламрави 
давлати дигар; 
дар ҳолатҳое, ки ҳам террорист, ҳам ҷабрдидаи терроризм шаҳрвандони ҳамон як давлат ё 
давлатҳои гуногун буда, вале ҷиноят дар хориҷи қаламрави ин давлатҳо содир шудааст; 
бо мақсади вайрон кардани тартиботи ҳуқуқии байналмилалӣ. (ҚҶТ, 12.05.07,  №246) 
Моддаи 12. Фаъолияти зиддитеррористӣ 
Фаъолияти зиддитеррористӣ фаъолиятест, ки бо мақсади ҳимояи шахс, ҷамъият ва давлат аз 
фаъолияти террористӣ ба амал бароварда мешавад. 
Моддаи 13. Принсипҳои  фаъолияти зиддитеррористӣ 
Фаъолияти зиддитеррористӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба принсипҳои зерин асос меёбад: 
1) қонуният; 
2) эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; 
3) ногузирии ҷазо барои фаъолияти террористӣ; 
4) бо ҳам пайвастани усулҳои ошкоро ва пинҳонии мубориза бар зидди терроризм; 
5) афзалиятнокии муҳофизати ҳуқуки шахсоне, ки дучори хатар  гардидаанд; 
6) қонунӣ будани расондани зарар ба террорист; 
7) яккасардорӣ дар роҳбарии оперативӣ ба қувваҳо ва воситаҳои ҷалбшаванда ҳангоми 
гузарондани амалиётҳои зидди террористӣ; 
8) пинҳонкории қатъӣ ҳангоми гузарондани амалиётҳои махсуси зиддитеррористӣ. 
  
Фасли IV. Мубориза бар зидди терроризм 
  
Моддаи 14. Ошкор кардани фаъолияти  террористӣ 
Субъектҳои бар зидди терроризм муборизабаранда бо мақсади ошкор намудани фаъолияти 
террористӣ уҳдадоранд бо тартиби муайянкардаи қонунгузорӣ аз тамоми қувваю воситаҳо ва 
шаклу усулҳои муқарраркардаи қонунро, ки дар ихтиёр доранд, истифода баранд. 
Шахсони мансабдор ва шаҳрвандон ўҳдадоранд ба мақомоти амнияти давлатӣ ва (ё) 
мақомоти корҳои дохилӣ аз ҳамаи ҳодисаҳое, ки аломатҳои онҳо дар хусуси терроризми 
тайёр кардашаванда ё содиршуда гувоҳӣ медиҳанд, фавран хабар диҳанд. 
Давлат муҳофизат ва амнияти шахсонеро, ки дар мубориза бар зидди терроризм кумак 
мерасонанд, кафолат медиҳад. Бо мақсади ошкор, пешгирӣ  ва қатъ намудани фаъолияти 
террористӣ бо тартиби муайянкардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди  Кумитаи 
давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон фонди махсус таъсис дода мешавад, ки аз 
маблағи он барои ба субъектҳои бар зидди терроризм муборизабаранда додани ахбороте, ки 
татбиқи он боиси ба ҳабс гирифтан ё маҳкум намудани шахсони иштирокчии фаъолияти 
террористӣ ё пешгирӣ ё қатъ кардани амали террористӣ гардидааст, мукофотпулӣ дода 
мешавад. (ҚҶТ, 12.05.07,  №246) 
Фош кардани маълумот дар бораи шахсоне, ки чунин ахборотро додаанд, танҳо бо розигии 
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онҳо мумкин аст. 
Моддаи 15. Пешгирӣ намудани фаъолияти террористӣ 
Бо мақсади пешгирӣ намудани фаъолияти террористӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо манъ 
аст: 
таъсис додан, сабти ном кардан ва амал намудани ташкилотҳое, ки фаъолияти террористиро 
мақсади худ қарор додаанд; 
фаъолияте, ки ба тарғиби терроризм вобастагӣ дорад; 
вориду хориҷ шудан ё бо транзит тавассути қаламрави ҷумҳурӣ гузаштани шахсоне, ки дар 
фаъолияти террористӣ иштирок кардаанд; 
додани ҳуҷҷати зист ба шахсоне, ки дар фаъолияти террористӣ иштирок кардаанд; 
ба шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кардани шаҳрвандони хориҷие, ки дар 
фаъолияти террористӣ иштирок кардаанд; 
бевосита ё ба восита пешниҳод намудан ё ҷамъ овардани маблағҳо бо мақсади пурра 
ё қисман истифода кардани онҳо барои амали намудани фаъолияти террористӣ ва ё бо дарки 
он, ки ин маблағҳо барои амали кардани фаъолияти террористӣ истифода мешаванд. (ҚҶТ, 
13.06.13, № 969) 
аз ҷониби кормандони автовокзалҳо, вокзалҳои роҳи оҳан ва аэровокзалҳо аз мусофирон ба 
амонат қабул намудани бағоҷ, бори дастӣ (ба ғайр аз кормандони ба ин мақсадҳо 
ваколатдори бағоҷхонаҳо); 
гузарондани гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ё пикеткунӣ дар ҷойҳои муқаррарнашуда. 
Ба мақсади пешгирӣ намудани фаъоляити террористӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инҳо роҳ 
дода мешавад: 
ҳангоми гузарондани чорабиниҳои ҷамъиятию сиёсӣ ва дигар чорабиниҳои оммавӣ ба 
муҳофизати тартиботи ҷамъиятӣ ҷалб намудани қувваю воситаҳои иловагии субъектҳои 
бевосита бар зидди  терроризм муборизабаранда; 
мустаҳкам намудани чорабиниҳои муҳофизатию режимӣ дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва 
худидоракунии маҳаллӣ, дар  корхонаҳое, ки барои ҳаёт ва саломатии инсон ва муҳити зист 
хатари калон доранд; 
бо дархости мақомоти салоҳиятдори давлатҳои хориҷӣ тибқи меъёрҳои 
ҳуқуқи байналмилалӣ супурдани шахсоне, ки дар фаъолияти террористӣ дар қаламрави ин 
давлатҳо иштирок намудаанд; (ҚҶТ, 12.05.07, №246) 
ҷамъоварӣ, таҳлил, ҷамъбаст намудани маълумотҳо доир ба ташкилотҳои террористӣ ва 
шахсоне, ки дар фаъолияти террористӣ иштирок мекунанд (иштирок кардаанд) ва ба нуқтаи 
мутамарказии байниидоравии маълумот доир ба проблемаҳои терроризми назди Кумитаи 
давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил кардани онҳо; (ҚҶТ, 12.05.07,  №246) 
дар назди субъектҳои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда таъсис додани ҷузъу 
томҳои махсус. 
Пешгирӣ намудани  фаъолияти террористӣ,  ничунин амалӣ гардондани дигар чорабиниҳоро 
низ дар бар мегирад, ки онҳоро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии 
байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудаастпешбинӣ кардаанд. (ҚҶТ, 12.05.07,  
№246). 
Моддаи 16. Қатъ гардондани фаъолияти  террористӣ 
Хизматчиёни ҳарбӣ, кормандон ва мутахассисони субъектҳои бар зидди терроризм 
муборизабаранда ҳангоми қатъ гардонидани фаъолияти террористӣ умуман ё дигар амали 
алоҳидаи террористӣ уҳдадоранд бо тартиби пешбиникардаи қонунгузорӣ ҳама гуна чораҳои 
муқарраркардаи қонунро истифода баранд. 
  
Моддаи 17. Тафтиши  ҷиноятҳои дорои хусусияти  террористӣ 
Таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ аз рўи парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба ҷиноятҳои дорои хусусияти 
террористӣ аз ҷониби субъектҳои бар зидди терроризм муборизабаранда ва муфаттишони ин 
субъектҳо бо шартҳо ва тартиби пешбиникардаи қонунгузории 
 мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад. (ҚҶТ, 12.05.07,  №246)  
Моддаи 171. Рўйхати шахсони бо терроризм алоқаманд 
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Рўйхати шахсони бо терроризм алоқаманд аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода мешавад. 
Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси аризаи Прокурори генералии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ташкилотро (филиал ва (ё) намояндагии онро) ташкилоти террористӣ эътироф 
менамояд. Шахсони воқеӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо қарори суд террорист эътироф карда мешаванд. Нусхаи қарорҳои зикргардида барои 
дохил намудани шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо ба рўйхати шахсони бо терроризм алоқаманд 
ба Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода мешаванд. 
Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин ба рўйхати шахсони бо 
терроризм алоқаманд шахсони воқеӣ ва ташкилотҳоеро, ки мутобиқи қатъномаи Шўрои 
Амнияти Созмони Милали Муттаҳид ва (ё) санадҳои ҳуқуқии  байналмилалии 
эътирофнамудаи Тоҷикистон террорист ё  созмони террористӣ эътироф шудаанд, дохил 
менамояд. 
Нусха аз рўйхати шахсони бо терроризм алоқаманд аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маълумоти зарурӣ дар бораи  ин шахсон фавран ба 
субъектҳои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда ва ба мақоми ваколатдори 
муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва 
маблағгузории терроризм барои иҷрои чорабиниҳои муқовимат бо терроризм ва андешидани 
чораҳо оид ба манъ намудани воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони мазкур 
фиристода мешавад. 
Хориҷ намудан аз рўйхати шахсони бо терроризм алоқаманд бо тартиби муқаррарнамудаи 
қисмҳои дуюм, сеюм ва чоруми моддаи мазкур амалӣ карда мешавад. (ҚҶТ, 01.08.2012, 
№879)       
Моддаи 172. Манъ кардани воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони бо терроризм 
алоқаманд 
Воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рўйхати 
шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд, аз ҷониби Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи  санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда мешаванд. (ҚҶТ, 27.11.2014, №1138) 
Мусодираи воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳои бо 
терроризм алоқаманд тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии  
байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. 
Шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо ҳуқуқ доранд  аз рўи қарорҳо оид ба террорист ё ташкилоти 
террористӣ эътироф намудани онҳо ва оид ба манъ кардани воситаҳои молиявӣ ва молу 
мулки дигарашон бо тартиби судӣ  шикоят намоянд, ҳамчунин аз ҳисоби воситаҳои 
молиявии манъкардашуда, то мусодира гардидани онҳо, оид ба   пардохти хароҷоти  
хизматрасониҳои тиббиву иҷтимоӣ ва таъмини моддию маишии аҳли  оила муроҷиат 
намоянд. 
Бекор намудани манъи воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки  шахсони воқеӣ ва 
ташкилотҳои бо терроризм алоқаманд, ки ба рўйхати шахсони бо терроризм алоқаманд 
дохил карда шудаанд, аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо тартиби муқаррарнамудаи  санадҳои меъёрии ҳуқуқииҶумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда 
мешавад. (ҚҶТ, 01.08.2012, №879) 
Тартиби гузаронидани чорабиниҳо оид ба манъ ва бекор кардани манъи воситаҳои 
молиявӣ ё дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рўйхати шахсони бо 
терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд, аз  ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муайян карда мешавад. (ҚҶТ аз 27.11.2014, №1138) 
Моддаи 18. Истеҳсолоти судӣ аз рўйи  парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба ҷиноятҳои дорои 
хусусияти  террористӣ 
Парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба ҷиноятҳои дорои хусусияти террористӣ, инчунин парвандаҳои 
гражданӣ дар бораи ҷуброн кардани зарар, мумкин аст бо қарори суд дар маҷлисҳои 
пўшидаи судӣ баррасӣ карда шаванд. 
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Фасли V. Гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ 
  
Моддаи 19. Гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ 
Амалиёти зиддитеррористӣ аз ҷониби субъектҳои бевосита бар зидди терроризм 
муборизабаранда гузаронида мешавад. 
Барои гузарондани амалиёти зиддитеррористӣ хизматчиёни ҳарбӣ, кормандон ва 
мутахассисони махсус тайёркардашудаи субъектҳое, ки дар моддаи 7-уми ҳамин Қонун 
номбар шудаанд, инчунин дар ҳолатҳои истисноӣ ҳайати шахсӣ, қувваю воситаҳои 
субъектҳои дар қисми якуми моддаи 9-уми ин Қонун номбаршуда ҷалб карда мешаванд. 
Амалиёти  зиддитеррористӣ бевосита таҳти роҳбарии ситод, ки бо ҳамин мақсад таъсис дода 
мешавад, гузаронда мешавад. Дар айни ҳол ҳамаи шахсоне, ки ба гузарондани амалиёти 
зиддитеррористӣ ҷалб карда мешаванд, аз лаҳзаи оғози амалиёти мазкур ба роҳбари ситод 
итоат мекунанд. 
Дахолати ҳар гуна шахс ба роҳбарии оперативии амалиёти зиддитеррористӣ, манъ аст. 
  
Моддаи 20. Минтақаи гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ ва режимиҳуқуқии он 
Сарҳади минтақаи гузаронидани амалиёти зиддитеррористиро роҳбари ситод вобаста ба 
миқёс ва дараҷаи оқибатҳои хатари ҷамъиятии амали террористӣ муайян менамояд. 
Дар минтақаи гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ шахсоне, ки ин амалиётро 
мегузаронанд, ҳақ доранд: 
дар мавриди зарурӣ барои муваққатан  маҳдуд кардан ё манъ  намудани ҳаракати воситаҳои 
нақлиёт ё пиёдагардҳо дар кўчаҳо ва роҳҳо чораҳо бинанд; 
ҳуҷҷатҳои шаҳрвандон ва шахсони мансабдорро, ки шахсияти онҳоро тасдиқ мекунанд, 
тафтиш кунанд, дар ҳолати набудани чунин ҳуҷҷатҳо бо мақсади муқаррар кардани шахсияти 
онҳо ин шахсонро дастгир намоянд; 
шахсонеро, ки ҳуқуқро вайрон кардаанд ё вайрон мекунанд, ё дигар амале зоҳир менамоянд, 
ки он ба талабҳои қонунии шахсони гузаронандаи амалиёти зидди террористӣ халал 
мерасонад, инчунин амале, ки бе иҷозат барои ворид шудан ё кўшиши ворид шудан ба 
минтақаи гузарондани  амалиёти зиддитеррористӣ иртибот доранд, дастгир намоянд ва ба 
мақомоти корҳои дохилӣ баранд; 
ба биноҳои истиқоматӣ ва дигар биноҳои шаҳрвандон, ба ҳудуд ва биноҳои корхонаҳо, 
муассисаҳо ва ташкилотҳо новобаста ба шакли моликият, воситаҳои нақлиёт ҳангоми қатъ 
намудани амали террористӣ, таъқиб кардани  шахсоне, ки  ба содир  кардани амали 
террористӣ гумонбар мешаванд, агар сусткорӣ ба ҳаёт ва  саломатии одамон хатари воқеӣ ба 
вуҷуд оварад, бемамониат ворид шаванд; 
ҳангоми гузаштан (савора гузаштан) ба минтақаи гузарондани амалиёти зиддитеррористӣ ва 
ҳангоми даромадан ба (баромадан аз) минтақаи мазкур воситаҳои нақлиётро ба истиснои 
воситаҳои нақлиёти намояндагиҳои дипломатӣ, консулӣ ва дигар намояндагиҳои давлатҳои 
хориҷӣ ва бори дар онҳо кашондашаванда, аз ҷумла бо истифодаи воситаҳои техникӣ 
тафтиш намоянд; 
бо мақсадҳои хизматӣ воситаҳои алоқа, аз ҷумла воситаҳои алоқаи махсуси шаҳрвандон, 
инчунин корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳоро новобаста ба шакли моликият истифода 
баранд; 
бо мақсадҳои хизматӣ воситаҳои нақлиётро, ки ба корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо 
новобаста ба шакли моликият мансубанд, истифода баранд, ба истиснои воситаҳои 
нақлиётии намояндагиҳои дипломатӣ, консулӣ ва дигар намояндагиҳои давлатҳои хориҷӣ, 
дар ҳолатҳои таъҷилӣ бошад, воситаҳои нақлиётии шаҳрвандонро низ барои пешгирии 
амали террористӣ, таъқиб ва дастгир намудани шахсоне, ки  амали террористӣ содир 
кардаанд ё барои ба муассисаи табобатӣ бурдани шахсоне, ки ба ёрии таъҷилии тиббӣ эҳтиёҷ 
доранд, инчунин барои рафтан ба ҷои воқеа, истифода баранд. 
Бо дархости субъекти асосии бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда, 
хизматрасонии алоқаи барқӣ ва истифодабарии воситаҳои вобаста ба он дар минтақаи 
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гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ, инчунин, дар тамоми қаламрави кишвар ва ё 
минтақаҳои ҷудогонаи он метавонад муваққатан боздошта шавад. (ҚҶТ аз 25.12.2015,№1266) 
Моддаи 21. Маҳдудиятҳои дигар ҳангоми   гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ 
Роҳбари ситод дар минтакаи гузаронидани амали зиддитеррористӣ ҳақ дорад ба манфиати  
таъмини амнияти шахсӣ роҳ додани кормандони васоити ахбори оммаро ба ин минтақа, 
инчунин фаъолияти онҳоро дар бораи додани ахбор ба аҳли ҷамъият оид ба гузарондани 
амалиёти зидди террористӣ бо рад кардани додани ахбороти зерин, ки: 
тактика ва методикаи гузаронидани амалиётро ошкор менамояд; 
ба тарғиб ва ҳақ баровардани терроризм мусоидат мекунад; 
маълумотро дар бораи шахсони иштирокчии амалиёт ошкор менамояд; 
маълумотро, ки сирри давлатӣ мебошад, ошкор менамояд; 
маълумотро, ки ошкор кардани он шаъну шарафи гаравгонро паст мезанад,  маҳдуд 
гардонад. 
  
Фасли VI. Ҷуброни зараре, ки дар натиҷаи амали террористӣ расонда шудааст. 
Барқарорсозии иҷтимоии шахсоне, ки  аз амали террористӣ зарар дидаанд 
  
Моддаи 22. Ҷуброни зараре, ки дар натиҷаи амали террористӣ расонда шудааст 
Ҷуброни зараре, ки ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар натиҷаи амали террористӣ расонда 
шудааст, аз ҳисоби маблағи буҷети ҷумҳурӣ ба амал бароварда, баъдан он бо тартиби 
пешбиникардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шахси зараррасонда ситонда 
мешавад. 
  
Моддаи 23. Барқарорсозии иҷтимоии шахсоне, ки дар натиҷаи амали террористӣзарар 
дидаанд 
Барқарорсозии иҷтимоии шахсоне, ки дар натиҷаи амали террористӣ зарар дидаанд, аз 
ҳисоби маблағи буҷети ҷумҳурӣ бо мақсади баргардондани онҳо ба ҳаёти мўътадил ба амал 
бароварда мешавад ва он ёрии ҳуқуқӣ, психологӣ, тиббӣ, барқарорсозии касбӣ, дар ҳолатҳои 
зарурӣ ба кор барқарор кардан, ба онҳо додани манзилро дар бар мегирад. 
Тартиби барқарорсозии иҷтимоии шахсонеро, ки аз амали террористӣ зарар дидаанд, 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. 
  
ФаслиVII. Ҳимояи ҳуқуқӣ ва иҷтимоии шахсоне, ки дар мубориза бар зидди терроризм 
иштирок  кардаанд 
  
Моддаи 24. Шахсоне, ки ба ҳимояи ҳуқуқӣ  ва иҷтимоӣ  дахл доранд 
Ба ҳимояи ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ инҳо дахл доранд: 
1) хизматчиёни ҳарбӣ, кормандон ва мутахассисоне, ки дар амалиёти зиддитеррористӣ 
бевосита иштирок кардаанд; 
2) шахсони ба мақомоти давлатии барандаи мубориза бо ҷинояткорӣ, пешгирӣ, ошкор ва 
қатъ намудани фаъолияти террористӣ ва то ҳадди камтарин расонидани оқибатҳои он дар 
асоси доимӣ ё муваққатӣ кўмак мерасонанд; 
3) шахсони дар бораи фаъолияти террористӣ ва ҳар гуна дигар вазъият маълумот додаанд ва 
ахбороти онҳо барои пешгирӣ, ошкор ва қатъ намудани фаъолияти террористӣ мусоидат 
намудааст; 
4) аъзоёни оилаҳои шахсоне, ки дар бандҳои 1– 3 ҳамин модда номбар шудаанд,   агар 
зарурати таъмини ҳимояи онҳоро иштироки шахсони номбаршуда дар мубориза бар зидди 
терроризм ба миён оварда бошад. 
  
Моддаи 25. Ҷуброни зарари шахсоне, ки дар  мубориза бар зидди терроризм иштирок 
менамоянд ва  барқарорсозии  иҷтимоии онҳо 
Зараре, ки ба саломатӣ ё амволи хизматчиёни ҳарбӣ, кормандон ва мутахассисони 
субъектҳои бевосита бар зидди  терроризм муборизабаранда расонда шудааст,  бо тартиби 
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пешбиникардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброн карда мешавад. Дар сурати 
ҳалок гардидани ин шахсон ҳангоми гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ ё  маъюб 
шудан ё маҷрўҳ (захмин) шудан, ки боиси маъюбӣ нашудааст, чораҳои ҳимояи ҳуқуқӣ ва 
иҷтимоӣ бо назардошти статуси ҳуқуқии чунин шахсон, ки қонунҳои дахлдор ва дигар 
санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардаанд, татбиқ карда 
мешаванд. 
Зараре, ки ба саломатӣ ё амволи шахсони дар бандҳои 2–3 моддаи 24 ҳамин Қонун 
номбаршуда бинобар иштироки онҳо дар мубориза бар зидди терроризм бо тартиби 
муайянкардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброн карда мешавад. 
Дар сурати ҳалок гардидани шахсони дар банди 2 моддаи 24 ҳамин Қонун номбаршуда 
ҳангоми гузаронидани амалиёти зидди террористӣ ё маъюб шудан ё маҷрўҳ (захмин) шудан, 
ки боиси маъюбӣ нашудааст, чораҳои ҳимояи ҳуқуқӣ ва иҷтимоии дар Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷўӣ»  пешбинигардида, татбиқ карда 
мешавад. 
Дар сурати  ҳангоми гузарондани амалиёти зиддитеррористӣ маҷрўҳ (захмин) шудани  
шахсони дар банди 3 моддаи 24 ҳамин Қонун номбаршуда, ки боиси маъюбӣ нашудааст,  ба 
онҳо кўмакпулии яквақта дар ҳаҷми сад  нишондиҳанда барои ҳисобҳо;  ҳангоми маҷрўҳ 
(захмин) шудани онҳо, ки боиси маъюбӣ шудааст,– дар ҳаҷми панҷсад нишондиҳанда 
барои ҳисобҳо дода мешавад, дар сурати ҳалок шудан ба аъзоёни оилаи онҳо дар ҳаҷми як 
ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳокўмакпулӣ дода, нафақа бо сабаби гум кардани  саробон 
таъин карда мешавад. (қҷт 06.11.08 №421)   
Барқарорсозии иҷтимоии шахсони дар бандҳои 2–3 моддаи 24 ҳамин Қонун номбаршуда, ки 
дар натиҷаи иштироки  онҳо дар амалиёти зидди террористӣ зарар дидаанд, аз ҳисоби 
маблағи буҷети ҷумҳурӣ пардохта мешавад. 
Тартиби барқарорсозии иҷтимоии ин шахсон, инчунин дар ҳолати ба амнияти онҳо таҳдид 
кардани хатар, тағйир додани маълумотҳои шиноснома, ҷои истиқомат, кор (таҳсил), тағйир 
додани андоми ин шахсон бо роҳи тиббӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 
карда мешавад. 
Фасли VIII . Ҷавобгарӣ барои фаъолияти террористӣ ва озод кардан аз  ҷавобгарӣ 
  
Моддаи 26. Ҷавобгарӣ барои фаъолияти террористӣ 
Шахсоне, ки ба фаъолияти террористӣ машғул мешаванд ё ба террористҳо ё ташкилотҳои 
террористӣ  ёрӣ мерасонанд, инчунин фаъолияти онҳоро тарғиб менамоянд, мувофиқи 
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 
Шахсоне, ки аъзои ташкилоти террористӣ набуда, аммо аз номи он амали террористӣ содир 
кардаанд ё дар ташкили он, таъмини маблағ, таълим ва мусаллаҳ гардондани он иштирок 
менамоянд, баробари аъзоёни ташкилоти террористӣ ҷавобгар мебошанд. 
Шахсоне, ки дар бораи мавҷудияти ташкилоти террористӣ ё шахсони алоҳидаи ба фаъолияти 
террористӣ шарикбуда маълумот дошта, аммо дар ин бора ба мақомоти дахлдори давлатӣ 
хабар надодаанд, тибқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида 
мешаванд. 
  
Моддаи 27. Ҷавобгарии ташкилот барои  фаъолияти террористӣ 
Дар сурати аз ҷониби суд террористӣ эътироф карда шудани ташкилот, он бо қарори суд 
барҳам дода, амволаш мусодира шуда, ба даромади давлат гузаронда мешавад. 
  
Моддаи 28. Озодкунӣ аз ҷавобгарӣ 
Шахсоне, ки ба субъектҳои бар зидди терроризм муборизабаранда ёрӣ мерасонанд, барои 
шуғл варзидан бо фаъолияти террористӣ мутобиқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз ҷавобгарӣ озод карда мешаванд, агар дар давраи дар ташкилоти террористӣ будан онҳо 
қасдан ҷиноят содир накарда бошанд. 
Хизматчиёни ҳарбӣ, кормандон ва мутахассисони субъектҳои бар зидди  терроризм  
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муборизабаранда барои зарари маънавӣ, моддӣ ва ҷисмонӣ расонданашон  ба террористон 
бинобар истифодаи қувваи ҷисмонӣ, воситаҳои махсус ва силоҳи оташфишон, ки онҳоро 
қонун пешбинӣ кардааст, мутобиқи  Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷавобгар 
нестанд. 
Шахсоне, ки бо хоҳиши намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ё дигар мақомоти давлатӣ, 
командирони киштиҳои ҳавоӣ барои қатъ ё пешгирӣ кардани амали террористӣ ёрӣ 
расондаанд, барои амали ба муқобили террористон истифода бурдаашон мутобиқи Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷавобгар намебошанд. 
  
Фасли IХ.  Муқаррароти хотимавӣ 
  
Моддаи 29. Ҳисоби имтиёзноки хизмати дарозмуддат  ва иловапулиҳо ба маоши хизматӣ 
Ба хизматчиёни  ҳарбӣ, кормандон ва мутахассисоне, ки  дар ҷузъу томҳои бевосита бар 
зидди  терроризм  муборизабаранда (муборизабурда) хизмат менамоянд (намудаанд), ба 
мўҳлати  хизмати дарозмуддат барои таъини нафақа як рўзи хизмат ҳамчун ду  рўз ва 
ҳангоми иштирок дар гузаронидани амалиёти зиддитеррористӣ —  як рўзи хизмат ҳамчун се 
рўз (агар ин мўҳлатҳо тибқи қонунгузорӣ барои онҳо ба андозаҳои бештар ҳисоб карда 
нашаванд) ҳисоб карда мешавад ва мутобиқи маоши вазифавӣ ва маоши рутбавӣ меафзояд. 
  
Моддаи 30. Ҳавасманд гардондани шахсоне, ки дар  мубориза бар зидди терроризм иштирок  
менамоянд  (иштирок намудаанд) 
Барои иштирок дар амалиёти мушаххаси зиддитеррористӣ хизматчиёни ҳарбӣ, кормандон ва 
мутахассисоне, ки хизматро дар ҷузъу томҳои бевосита бар зидди терроризм 
муборизабаранда адо менамоянд, инчунин шахсоне, ки дар гузарондани ин амалиёт ёрӣ 
расондаанд, мумкин аст аз ҷониби роҳбарони мақомоти дахлдори давлатӣ бо мукофоти 
яквақтаи пулӣ ба андоза ва тартиби пешбиникардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳавасманд гардонда шаванд. 
                                         

Президенти Ҷумҳурии   
Тоҷикистон  Э.Раҳмонов, 

ш.Душанбе,16 ноябри соли 1999 
№  845 

 
ҚОНУНИ  ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  «ДАР БОРАИ МУҚОВИМАТ БА САВДОИ 
ОДАМОН ВА РАСОНИДАНИ  КУМАК БА ҚУРБОНИЁНИ САВДОИ ОДАМОН» 

  

Қонуни мазкур асосҳои ташкилӣ ва ҳуқуқии муқовимат ба савдои  одамон, системаи чораҳо 
оид ба ҳифз, расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон ва тавонбахшии онҳоро 
муқаррар карда, муносибатҳои ҷамъиятиро дар самти муқовимат ба савдои одамон ва 
расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон танзим менамояд. 

БОБИ 1. 
МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ 
Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд: 

– айнияткунонии қурбониёни савдои одамон – муқаррар кардан ва санҷиши шахсияти 
қурбониёни эҳтимолии савдои одамон; 
– асорати қарзӣ – ҳолат ё вазъияте, ки дар натиҷаи он қарздор барои кафолати қарз меҳнати 
шахсии худ ё меҳнати шахси ба вай вобастабударо ба гарав мегузорад, агар арзиши кори 
иҷрошаванда  барои пардохти қарз ҳисоб карда нашавад ва ё агар давомнокии ин кор бо 
ягон муҳлат маҳдуд нагашта бошад ва ё агар хусусияти кор ва андозаи  музди меҳнат муайян 
карда нашуда бошад; 
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– вазъияти ноилоҷӣ – вазъияти вобастагӣ, тобеият, ки бо маҷбуркунии мунтазами 
ғайриқонунии инсон ба содир намудани ягон ҳаракат ё беҳаракатӣ ба манфиати шахсони 
дигар, ба зисту зиндагонӣ дар ҷои муайян ё бо шахсони муайян, ба иҷрои корҳои муайян ё 
расонидани хизматрасонии муайян барои шахси дигар бо подош ё ройгон алоқаманд буда, 
дар натиҷаи асорати қарзӣ ё урфу одатҳо ба вуҷуд омадааст, ки тибқи онҳо занро ба шахси 
дигар ҳамчун мерос, бо подош ё бо дигар тарз бе ҳуқуқи инкор кардан аз ҷониби ў медиҳанд 
ва ё кўдак аз тарафи падару модар, дигар намояндаи қонунии ў ё шахси онҳоро ивазкунанда 
ба шахси дигар бо подош ё бидуни он бо мақсади истисмори кўдак дода мешавад; 
– виктимизатсия – зиёд гардидани хатари ҷалби қурбонии имконпазир ба самти савдои 
одамон ва истифодаи қурбонӣ ба сифати объекти истисмор дар натиҷаи ба вуҷуд омадан ё 
қасдан ба вуҷуд овардани ҳолатҳои объективӣ ва субъективие, ки ба ин мусоидат мекунанд; 
– ревиктимизатсия – зиёд гардидани хатари ҷалби такрории қурбонӣ ба самти савдои одамон 
ҳамчун объекти истисмор; 
– ғуломӣ – ҳолат ё вазъияти шахсе, ки нисбат ба вай новобаста аз розигии ў баъзе ё тамоми 
салоҳияти ба ҳуқуқи моликият хосбуда татбиқ карда мешавад, аз ҷумла соҳибӣ, истифода ва 
ихтиёрдорӣ намудани инсон; 
– дигар аҳдҳои ғайриқонунӣ нисбат ба қурбонии савдои одамон – супоридани инсон ба 
сифати предмети аҳди музднок ё бемузд ба шахси (шахсони) дигар, аз ҷумла ба сифати туҳфа 
ба ивази ягон сарватҳои моддӣ ва ё ба ихтиёрдорӣ ё истифодаи муваққатии музднок (кироя) 
ва ё ба сифати таъмини иҷрои уҳдадориҳо аз рўйи аҳд (гарав) ё эквиваленти пардохти 
сарватҳои моддии додашуда, корҳои иҷрошуда (хизматрасониҳо) ва ё бо тартиби ҷуброни 
зарари ба дигар тараф расонидашуда; 
– истисмор – истифодаи инсон ё меҳнати вай барои гирифтани фоидаи моддӣ ё дигар фоида 
аз ҷониби дигар шахсон ба воситаи қасдан ба вуҷуд овардан ва (ё) истифода бурдани ҳолати 
оҷизии инсон ва ё маҷбур кардани инсон барои ба манфиати шахси истисморкунанда ё дигар 
шахсон иҷро кардани корҳо, хизматрасониҳо ё содир намудани дигар амалҳо, новобаста ба 
хусусияти музднокӣ ё ройгон будани онҳо, аз ҷумла машғул шудан бо фоҳишагӣ, 
хизматрасонии дигари дорои хусусияти шаҳвонӣ, машғул шудан ба гадоӣ, меҳнат ё 
хизматрасонии маҷбурӣ, ғуломӣ ё урфу одатҳои ба ғуломӣ монанд, вазъияти ноилоҷӣ, 
ғайриқонунӣ гирифтани узв ва (ё) бофтаҳои инсон, писархондии (духтархондии) ғайриқонунӣ 
бо мақсади тиҷорат, ҳамчунин ғайриқонунӣ истифода бурдани инсони дигар бо мақсадҳои 
репродуктивӣ ё дар таҳқиқоти биотиббӣ ва ё дар воҳидҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ ва (ё) 
низоъҳои мусаллаҳона ва ё дар дигар фаъолияти ҷиноятӣ ё зиддиҳуқуқӣ; 
– истисмори иқтисодӣ –истисмори инсон ё меҳнати вай бо мақсади гирифтани фоидаи моддӣ 
ё дигар фоида аз ҷониби дигар шахсон ба воситаи гузоштани ў дар асорати қарзӣ, ҳолати 
ғуломӣ ё истифода бурдан барои меҳнати ғуломона, меҳнати маҷбурӣ ё ҳатмӣ ва ё дар ҳолати 
ба ғуломӣ монанд; 
– истисмори шаҳвонӣ – гирифтани фоидаи моддӣ ё дигар фоида ба воситаи маҷбур кардани 
шахси дигар, аз ҷумла бо роҳи сўиистифода аз ҳолати оҷизии ў ба расонидани хизмати дорои 
хусусияти шаҳвонӣ ё ба содир намудани дигар ҳаракатҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ, аз 
ҷумла истифодаи ў барои машғул шудан ба фоҳишагӣ, иштирок дар чорабиниҳои намоишии 
дорои хусусияти шаҳвонӣ, тайёр кардани мавод ё предметҳои порнографӣ ва ё нигоҳ доштан 
дар ғуломии шаҳвонӣ; 
– иръоб (шантаж) – маҷбуркунии қурбонии савдои одамон ба содир намудани ягон хел 
ҳаракатҳо ё рад кардани содир намудани онҳо зери таҳдиди паҳн кардани маълумоти 
бадномкунандаи қурбонӣ ё наздикони ў, ҳамчунин маълумоте, ки метавонанд ба ҳуқуқ ва 
манфиатҳои қонунии қурбонӣ ва ё ба манфиатҳои қонунии наздикони ў зарари ҷиддӣ 
расонанд; 
– кўдак–қурбонии савдои одамон – шахсе, ки то расидан ба синни ҳаждаҳ аз ҷиноятҳо дар 
самти савдои одамон зарар дидааст; 
– қурбонии савдои одамон – шахси воқеии аз савдои одамон зарардида, аз ҷумла ба савдои 
одамон ҷалбшуда ё дар вазъияти ноилоҷӣ нигоҳдошташаванда, новобаста аз вазъи 
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мурофиавии ў, инчунин мавҷуд будан ё набудани розигии ў ба пешниҳод намудан, ҷалб 
кардан, интиқол, пинҳон кардан, супоридан, фурўш, истисмор ва дигар ҳаракатҳое, ки ба 
савдои одамон вобастаанд; 
– қурбониёни имконпазири савдои одамон – шахсони ба оворагардӣ, гадоӣ машғулбуда, 
кўдакони ятим ва кўдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, кўдакони беназорат, 
шахсони мубталои машруботи алкоголӣ, воситаҳои нашъаовар ва моддаҳои психотропӣ, 
инчунин дигар шахсоне, ки дар ҳолати аз ҷиҳати иҷтимоӣ хатарнок ё осебпазири барои 
нисбати онҳо содир гардидани ҷиноят ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти савдои одамон 
мусоидаткунанда қарор доранд; 
– маҷбуркунии инсон – таъсиррасонии ҷисмонӣ ё рўҳӣ ба дигар инсон бо мақсади водор 
намудани ў бар хилофи ё қатъи назар аз ирода ва розигиаш ба содир намудани ягон 
ҳаракатҳо ё рад кардани содир намудани онҳо ба фоидаи шахси маҷбуркунанда ё дигар 
шахсон бо роҳи одамрабоӣ ё бо роҳи зўрӣ маҳдудкунии озодии шахси маҷбуршаванда, 
нисбат ба вай истифода бурдани зўроварии ҷисмонӣ, шаҳвонӣ ё рўҳӣ ва ё дигар таҳдидҳо, 
иръоб (шантаж) ва ё бо мақсадҳои зикргардида истифода бурдани моддаҳои заҳролуд, 
сахттаъсир ё дигар моддаҳои мадҳушкунанда, ҳамчунин ба воситаи қасдан фароҳам овардан 
ва (ё) истифода бурдани вазъияти ноилоҷӣ ё ҳолати оҷизии шахси маҷбуршаванда; 
– меҳнати маҷбурӣ – ҳама гуна кор ё хизматрасонӣ, ки аз ҷониби шахс, қатъи назар аз хоҳиш 
ва иродаи ў зери таъсиррасонии маҷбурӣ ва (ё) бо истифода аз ҳолати оҷизии ў иҷро 
мешавад, аз он ҷумла бо вайронкунии қоидаҳои ҳифзи меҳнат ва меъёрҳои пардохти музди 
меҳнат, ҳифзи саломатӣ ва таъмини бехатарӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муқаррар кардааст, амалӣ мешаванд; 
– муассисаи (маркази, паноҳгоҳи) махсус оид ба расонидани кумак ба қурбониёни савдои 
одамон – шахси ҳуқуқие, ки бо мақсади расонидани кумаки равонӣ, ҳуқуқӣ, тиббӣ ва (ё) дигар 
намуди кумак ба қурбониёни савдои одамон, аз ҷумла ҷиҳати муваққатан таъмин ва 
ҷойгиркунӣ бо мақсади ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии онҳо, инчунин мутобиқгардонӣ ва 
тавонбахшии иҷтимоии онҳо мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда 
шудааст; 
– муқовимат ба савдои одамон–фаъолият оид ба огоҳонидан, ошкор намудан, пешгирӣ 
кардан, ба ҳадди ақал расонидани оқибатҳои  савдои одамон ва расонидани кумак ба 
қурбониёни он; 
– мутобиқгардонии иҷтимоии қурбонии савдои одамон – мувофиқгардонии фаъоли шахси аз 
савдои одамон зарардида ба қоидаҳо ва меъёрҳои рафтори дар ҷамъият қабулгардида, 
барқарор намудани раванди иҷтимоишавии аз таҷовуз вайроншуда, бартараф намудани 
оқибатҳои зарари равонӣ ё маънавӣ, ки ба ў дар рафт ё дар натиҷаи истисмори ў ва ё нисбат 
ба ў содир шудани дигар ҷиноятҳо дар самти савдои одамон расонида шудааст; 
– расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон – маҷмўи чораҳои аз ҷониби давлат 
кафолатдодашудаи ҳифзи қурбониёни савдои одамон, мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии 
иҷтимоии онҳо, аз ҷумла ба онҳо расонидани кумаки равонӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, тиббӣ ва 
дигар намудҳои  кумак; 
– савдои кўдакон – ҳама гуна амал ё аҳде, ки ба воситаи онҳо кўдак ғайриқонунӣ аз тарафи 
падару модар, дигар намояндаи қонунӣ ё дигар шахсе (гурўҳи шахсоне), ки кўдак доимӣ ё 
муваққатӣ дар парастории вай (онҳо) мебошад, ба дигар шахс (гурўҳи шахсон) бар ивази 
подоши моддӣ ё дигар ҷуброн, бо мақсади истисмори ў ва ё ба даст овардани фоидаи моддӣ ё 
дигар фоида, инчунин бо мақсади фарзандхондии ғайриқонунии кўдак, новобаста аз тарзҳои 
ҳангоми он истифодашаванда супорида мешавад; 
– савдои одамон – хариду фурўши одам ва ё нисбат ба ў анҷом додани дигар аҳдҳои 
ғайриқонунӣ, ки дар онҳо вай ҳамчун объекти моликият баромад мекунад, ҳамчунин 
новобаста аз розигии қурбонӣ бо мақсади истисмори ў ё бо дигар тарз гирифтани фоидаи 
ғайриқонунӣ пешниҳод намудан, ҷалб кардан, интиқол, пинҳон кардан, супоридан ё 
гирифтани одам бо истифодаи маҷбуркунӣ, рабудан, фиреб, сўиистифода намудани гунаҳгор 
аз вазъи хизматии худ, сўиистифода аз боварӣ ё ҳолати оҷизии қурбонии савдои одамон ва ё 
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ришвадиҳӣ ба шахсе, ки қурбонӣ таҳти вобастагии ў қарор дорад; 
– савдогари одамон – шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки мустақилона ё бо гурўҳи шахсон савдои 
одамонро амалӣ менамояд, инчунин фаъолияти мазкурро маблағгузорӣ менамояд ва ё аз 
ҳисоби он  фоидаи моддӣ ё дигар фоида ба даст меорад, ҳамчунин шахси мансабдоре, ки бо 
амалҳои худ ба савдои одамон мусоидат менамояд ё ба он монеъ намешавад ё муқовимат 
намекунад, гарчанде вазифадор аст, ин корро мувофиқи ваколатҳои хизматии худ иҷро 
намояд; 
– содир намудани ҷиноят бо истифода аз вазъи хизматии худ – содир кардани ҷиноятҳо дар 
самти савдои одамон ва ҷиноятҳои бо он алоқаманд аз ҷониби шахси мансабдор ё шахсе, ки 
ба зиммаи ў функсияҳои идоракунӣ, ваколатҳои ташкилию амрдиҳӣ ё маъмурию хоҷагидорӣ 
дар ташкилотҳои давлатӣ, тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳо вогузошта шудаанд, инчунин 
дигар корманди мақомоти  ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, 
ташкилотҳо, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо, ки бо мақсадҳои зикргардида 
вазъи хизматии худ ва ё ваколатҳои хизматии ба онҳо додашударо истифода мебаранд; 
– тавонбахшии иҷтимоии қурбонии савдои одамон – чорабиниҳое, ки барои барқарор  
намудани робита ва функсияҳои иҷтимоии аздастдодаи шахси аз савдои одамон зарардида, 
инчунин дигар чорабиниҳое, ки барои ба ҷамъият ва оила баргардонидани (реинтегратсияи) 
қурбониёни савдои одамон равона шудаанд; 
– туризми шаҳвонии кўдакон – сафарҳои туристӣ, аз ҷумла ба хориҷи кишвар аз ҷониби 
шахсони ба балоғатрасида бо мақсади алоқаи ҷинсӣ кардан бо кўдакон ё нисбат ба онҳо 
содир кардани дигар ҳаракатҳои дорои хусусияти шаҳвонӣ, инчунин бо мақсади истифодаи 
онҳо ба сифати нақшофарандагон барои истеҳсол намудани мавод ё предметҳои порнографӣ 
ё ба сифати иштирокчиёни чорабиниҳои намоишии дорои хусусияти порнографӣ; 
– хариду фурўши одам – анҷом додани аҳди дутарафаи музднок, ки ба супоридани одам аз 
ҷониби шахси ўро дар асоси қонунӣ ё ғайриқонунӣ таҳти вобастагиаш қарордода ба шахси 
(шахсони) дигар бар ивази подош равона шудааст; 
— ҳимояи давлатии ҷабрдидагон ва шоҳидон оид ба парвандаҳои марбут ба ҷиноятҳо дар 
самти савдои одамон (минбаъд–ҳимояи давлатӣ) – аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ 
амалӣ намудани чораҳои амниятии пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки ба ҳифзи ҳаёт, саломатӣ ва (ё) молу мулки қурбониёни савдои одамон равона гардидаанд, 
инчунин чораҳои дастгирии иҷтимоии шахсони номбурда бо сабаби иштироки онҳо дар 
мурофиаи судии ҷиноятӣ; 
–ҳифзи қурбонии савдои одамон – системаи чораҳои аз ҷониби давлат кафолатдодашуда, ки 
барои таъмини бехатарӣ, ҳифзи ҳаёт, саломатӣ ва озодӣ, риояи дигар ҳуқуқу манфиатҳои 
қонунии шахси аз ҷиноятҳо дар самти савдои одамон зарардида равона шудаанд; 
– ҳолати ба ғуломӣ монанд – вазъ ё ҳолати шахси дар вазъияти ноилоҷӣ, аз ҷумла дар 
асорати қарзӣ қарордошта; 
– ҳолати оҷизии қурбонии савдои одамон – вазъияти аз ҷиҳати ҷисмонӣ, равонӣ, иҷтимоӣ ё 
иқтисодӣ ҳифзнашуда будани инсон, ки бинобар ба вуҷуд омадан ё қасдан аз ҷониби шахси 
гунаҳгор ба вуҷуд овардани шароити вазнини зиндагӣ ба миён омадааст ва ё вазъияти 
вобастагии моддӣ ва дигар вобастагии инсон, аз ҷумла вобаста ба синни кўдакӣ ё пиронсолӣ, 
ҳомиладорӣ, бемории рўҳӣ ё ҷисмонӣ ва ё норасогии ҷисмонии инсон, ки ўро барои додани 
розигӣ ба маҷбуркунӣ ва (ё) истисмори ў водор кардаанд; 
– ҷалб кардан –ҷустуҷўй, интихоб ва киро кардани шахсон бо роҳи ҳавасмандкунии моддӣ 
барои ба манфиати кирокунанда ё дигар шахсон иҷро намудани ягон кор, хизматрасонӣ ва ё 
анҷом додани дигар фаъолият, ҳамчунин фаъолияти зиддиҳуқуқӣ, аз ҷумла дар ҳудуди 
давлати хориҷӣ. 
Моддаи 2. Мақсад ва вазифаҳои Қонуни мазкур 

1. Қонуни мазкур ба таъсис додан ва баланд бардоштани самаранокии системаи 
муқовимат ба савдои одамон тавассути муайян кардани асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии сиёсати 
давлатӣ ва ҳамкориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мазкур, муқаррар 
намудани принсипҳои умумии ҷавобгарии ҳуқуқии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои 
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ҳуқуқвайронкунӣ дар самти савдои одамон, муқаррар кардани мақоми ҳуқуқии қурбониёни 
савдои одамон, кафолатҳои ҳуқуқӣ, принсипҳо ва шаклҳои ҳимояю дастгирии онҳо, 
батанзимдарории қонунии ваколатҳои субъектҳои системаи муқовимат ба савдои одамон, 
асосҳои ташкилию ҳуқуқии ҳамкории байни онҳо, инчунин бо иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва 
ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ равона шудааст. 

2. Вазифаҳои Қонуни мазкур аз инҳо иборатанд: 
 –фароҳам овардани маҷмўи кафолатҳои ташкилию ҳуқуқӣ ва мурофиавии самараноки 
ҳифзи шахсият, ҷамъият ва давлат аз ҳама шаклҳои савдои одамон ва ҷиноятҳои бо он 
алоқаманд; 

 –танзими ҳуқуқии асосҳои системаи умумидавлатии маҷмўии муқовимат ба савдои 
одамон, ки чораҳои ба огоҳонидан, ошкор намудан ва пешгирӣ кардани ҷиноятҳо дар самти 
савдои одамон, бартарафсозии оқибатҳои ногувори онҳо, ошкор намудан ва ба ҷавобгарии 
ҳуқуқӣ кашидани шахсоне, ки дар савдои одамон гунаҳгоранд, инчунин ошкор намудан ва 
айнияткунонии қурбониёни савдои одамон, расонидани кумак ба онҳо ва таъмини амнияти 
қурбониёни савдои одамон равонгардидаро дар бар мегирад; 

 –фароҳам овардани асосҳои ташкилию ҳуқуқии таъмини фаъолияти самараноки 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар самти муқовимат ба савдои одамон ва дигар субъектҳои системаи 
муқовимат ба савдои одамон; 

 –ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, 
мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ташкилотҳои давлатӣ, инчунин ташкилотҳои 
ғайридавлатӣ, байналмилалӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, дигар ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, 
воситаҳои ахбори омма ва шаҳрвандон дар самти муқовимат ба савдои одамон ва 
расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон; 

 –ташаккули асосҳои ташкилию ҳуқуқии ҳамкории байналмилалии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар самти муқовимат ба савдои одамон, расонидани кумак ба қурбониёни савдои 
одамон ва иҷро намудани уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 – таъмини қурбониёни савдои одамон бо маҷмўи маъмулии ҳадди ақали 
хизматрасонии иҷтимоӣ, аз ҷумла чораҳои вобаста ба расонидани кумаки равонӣ, ҳуқуқӣ, 
иҷтимоӣ, тиббӣ ва дигар намудҳои кумак; 

 –барқарор намудан ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии қурбониёни савдои одамон 
бо ҷудо кардани гурўҳҳои нисбатан осебпазири онҳо; 

 –мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии пурраи иҷтимоии  қурбониёни савдои одамон, 
ворид намудани  онҳо ба муҳити муътадили иҷтимоӣ; 

 – ба қурбониёни савдои одамон пурра ҷуброн намудани зарари  маънавӣ ва моддии ба 
онҳо расонидашуда; 

 – аз ҷониби давлат андешидани маҷмўи чораҳои дорои хусусияти иҷтимоию иқтисодӣ, 
ҳуқуқӣ, таълимию маърифатӣ, иттилоотӣ ва чораҳои дигар ҷиҳати расонидани кумак ба 
қурбониёни савдои одамон, аз ҷумла чораҳое, ки барои бартараф намудани сабабу 
шароитҳои ба виктимизатсия ва ревиктимизатсияи онҳо мусоидаткунанда равона шудаанд. 

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва 
расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон 
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани 
кумак ба қурбониёни савдои одамон ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз 
Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои 
ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад. 
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Моддаи 4. Сиёсати давлатӣ дар самти муқовимат ба савдои  одамон ва расонидани кумак ба 
қурбониёни савдои одамон 

1. Сиёсати давлатӣ дар самти муқовимат ба савдои одамон бо назардошти вазъияти 
дохилӣ ва берунии муқовимат ба савдои одамон, ҳолати воқеӣ, тамоюл ва пешгўии афзоиши 
ин намуди ҷинояткорӣ, инчунин ҳолати расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон дар 
асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 
эътирофнамудаи Тоҷикистон, ки ба мубориза бар зидди ҷинояткории муташаккилонаи 
трансмиллӣ, савдои одамон ва расонидани кумак ба қурбониёни ҷиноятҳои зикргардида 
равона шудаанд, ташаккул меёбад. 

2. Давлат бо мақсади таъмини ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии қурбониёни савдои 
одамон, хусусан занҳо ва кўдакон чораҳои зарурӣ андешида, ба расонидани кумак ба 
қурбониёни савдои одамон ва таъмини бехатарии онҳо, аз ҷумла тавассути таҳияи 
барномаҳои давлатии мақсаднок дар ин самт ва муттаҳид намудани фаъолияти субъектҳои 
системаи давлатии муқовимат ба савдои одамон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ диққати махсус 
медиҳад. 

3. Сиёсати давлатӣ дар самти муқовимат ба савдои одамон ба принсипҳои зерин асос 
меёбад: 
– таъмини аввалиндараҷаи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии қурбониёни савдои одамон, 
кафолати давлатии амнияти онҳо, ҳифзи ҳаёт, саломатӣ ва шаъну шарафи онҳо, ҳуқуқ ба 
махфиёна нигоҳ доштани маълумот дар бораи шахсияти онҳо; 

– муносибати системавӣ ба ташкили муқовимат ба савдои одамон, аз ҷумла огоҳонидан, 
ошкор намудан ва пешгирӣ кардани ҷиноятҳо дар самти савдои одамон, бартарафкунии 
оқибатҳои онҳо, ҳифзу дастгирии қурбониёни савдои одамон, инчунин ба ҷавобгарӣ 
кашидани шахсоне, ки дар савдои одамон гунаҳгоранд ва пешгирии ретсидиви чунин 
ҷиноятҳо; 

– афзалияти пешгирии савдои одамон ва ҷиноятҳои бо он алоқаманд, аз ҷумла тадбирҳое, ки 
барои паст намудани талабот ба истисмори шаҳвонӣ, иқтисодӣ ва дигар намудҳои истисмори 
инсон, пешгирии виктимизатсияи қурбониёни савдои одамон ва ҷиноятҳои ба он алоқаманд 
равона карда шудаанд; 

– татбиқи маҷмўии чораҳои дорои хусусияти сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, иттилоотӣ, таълимӣ, 
ҳуқуқӣ, мурофиавӣ, оперативӣ — ҷустуҷўӣ ва дигар хусусият  ҳангоми ташкили муқовимат 
ба савдои одамон; 

– ногузирии ҷавобгарии шахсоне, ки дар савдои одамон гунаҳгоранд; 

– ба ҳадди ақал расонидани даромадҳо аз фаъолияти ҷиноятӣ дар самти савдои одамон, 
тавассути татбиқ намудани ҷазоҳои ҷиноятӣ, пеш аз ҳама мусодираи молу мулк; 

– шарикии иҷтимоӣ ва ҳамкории давлат бо ташкилотҳои байналмилалӣ, ғайридавлатӣ, 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва шаҳрвандон ҳангоми ташкили 
муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон; 

–ҳимояи давлатии кафолатдодашуда, барқарор кардани ҳуқуқҳои қурбониёни савдои одамон, 
ҷуброни зарари ба онҳо расонидашуда, таъмини амнияти онҳо, новобаста аз рафтори онҳо то 
содир гардидани ҷиноят, ҳамчунин омодагии онҳо барои ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
ҳангоми тафтишот ва баррасии судии ҷиноятҳои нисбати онҳо содиршуда; 

– афзалияти ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии кўдакон–қурбониёни савдои одамон, аз 
ҷониби давлат таъмин намудани ҳифзи махсуси онҳо ва аз тарафи тамоми субъектҳои 
системаи муқовимат ба савдои одамон ба онҳо расонидани кумаки ҳамаҷониба; 

– муносибати фардӣ дар муайян кардани ҳаҷми хизматрасонӣ оид ба мутобиқгардонӣ ва 
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тавонбахшии иҷтимоии қурбониёни савдои одамон вобаста ба розигии онҳо барои ҳамкорӣ 
бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; 

– ба ҷавобгарӣ накашидани шахсони аз савдои одамон зарардида барои кирдори 
зиддиҳуқуқие, ки ба ҷалби онҳо ба савдои одамон ба сифати қурбонӣ алоқаманд мебошад; 

– роҳ надодан ба табъизи қурбониёни савдои одамон, муносибати одилона ва инсондўстона 
нисбат ба онҳо; 

– таъмини дастрасии озод ва ройгони қурбониёни савдои одамон ба адолати судӣ; 

– махфиёна будани иттилоот дар бораи қурбониёни савдои одамон ва наздикони онҳо. 

4. Давлат бо мақсади амалӣ гардонидани принсипҳои сиёсати давлатӣ дар самти 
муқовимат ба савдои одамон инҳоро таъмин менамояд: 
– мутобиқати қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба меъёрҳои санадҳои ҳуқуқии 
байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст; 

– дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос намудани хусусият ва дараҷаи барои 
ҷамъият хавфнокӣ, ҳолати воқеӣ, тамоюл ва пешгўии афзоиши ҷинояткорӣ дар самти савдои 
одамон, шакл ва намудҳои он; 

– ҳамоҳангсозии фаъолият дар самти муқовимат ба савдои одамон бо самтҳои омехтаи 
фаъолияти давлат дар соҳаи сиёсати иҷтимоӣ, иқтисодӣ, муҳоҷират, иттилоотӣ, таълимӣ ва 
иҷозатномадиҳӣ; 

– таҳия ва татбиқи барномаҳои миллӣ оид ба огоҳонидан ва пешгирӣ намудани савдои 
одамон, оид ба тавонбахшии иҷтимоии қурбониёни он, расонидани кумак ва дастгирии 
ҳамаҷонибаи давлатӣ ба онҳо; 

– амалӣ намудани назорати давлатӣ ба риояи қонунгузории Ҷумҳуриии Тоҷикистон ва аз 
ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро намудани уҳдадориҳои байналмилалӣ дар самти 
муқовимат ба савдои одамон; 

– такмили механизмҳои ҳамкории мутақобилаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти 
ваколатдори давлатӣ дар соҳаи сарҳад, муҳоҷират, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
маориф ва илм,  иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва дигар ташкилотҳо барои қабул намудани 
тадбирҳои мувофиқашудаи муқовимат ба савдои одамон, хусусан занон ва кўдакон; 

– ҳамоҳангсозии амалҳои мақомоти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, 
ташкилотҳои давлатӣ, ташкилотҳои ғайридавлатӣ, байналмилалӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 
дигар ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, табақаҳои васеи аҳолӣ оид ба огоҳонидан ва пешгирии 
савдои одамон. 

5. Сиёсати давлатӣ дар самти ҳифзи ҷабрдидагон ва шоҳидон оид ба парвандаҳои 
ҷиноятӣ марбут ба ҷиноятҳо дар самти савдои одамон таҳти назорати прокурорӣ дар асоси 
принсипҳои қонуният, эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, масъулияти 
мақомоте, ки ҳифзи давлатии шахсони мазкурро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъмин менамоянд, амалӣ мешавад. 
 
БОБИ 2. 
АСОСҲОИ ТАШКИЛИИ МУҚОВИМАТ БА САВДОИ ОДАМОН ВА РАСОНИДАНИ 
КУМАК БА ҚУРБОНИЁНИ САВДОИ ОДАМОН 
 
Моддаи 5. Системаи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кумак ба қурбониёни 
савдои одамон 
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1. Системаи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кумак ба қурбониёни савдои 

одамон фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, 
ташкилотҳои давлатӣ, инчунин ташкилотҳои ғайридавлатӣ, байналмилалӣ, иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ, дигар ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, воситаҳои ахбори омма ва шаҳрвандон оид ба 
огоҳонидан, ошкор намудан ва пешгирӣ кардани ҷиноятҳо дар самти савдои одамон, 
бартарафсозии оқибатҳои иҷтимоии онҳо, оид ба расонидани кумак ба қурбониёни савдои 
одамонро дар бар мегирад. 

2. Давлат самаранокии муқовимат ба савдои одамонро бо роҳи татбиқи чораҳои маҷмўӣ 
оид ба такмили кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дар самти муқовимат ба савдои одамон 
ваколатдор мебошанд, баланд бардоштани салоҳиятнокӣ ва ихтисоснокии кормандони онҳо, 
таъмини огоҳонидан, ошкор намудан, пешгирӣ кардан ва тафтиши ҳамаи ҳолатҳои савдои 
одамон, муқаррар ва бартараф намудани сабаб ва шароитҳои ба онҳо мусоидаткунанда, 
ошкоркунии шахсони дар содиркунии ҷиноятҳои зикргардида гунаҳгор, ногузирии ба 
ҷавобгарии муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кашидани онҳо ва 
расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамонро кафолат медиҳад. 
  

Моддаи 6. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба савдои 
одамон 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

– сиёсати давлатиро дар самти муқовимат бо савдои одамон амалӣ менамояд; 

– таҳия, банақшагирӣ, маблағгузорӣ ва амалӣ намудани чораҳои маҷмўиро оид ба татбиқи 
сиёсати давлатӣ дар самти муқовимат ба савдои одамон таъмин мекунад; 

– санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки ташкил ва тартиби амалӣ намудани фаъолият оид ба 
муқовимат ба савдои одамонро танзим менамоянд, қабул мекунад; 

– иҷрои санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 
эътирофнамудаи Тоҷикистонро дар самти муқовимат ба савдои одамон  таъмин мекунад; 

– Низомномаи Комиссияи байниидоравии муқовимат ба савдои одамонро тасдиқ менамояд; 

– нақшаи миллии муқовимат ба савдои одамонро тасдиқ менамояд ва татбиқи онро таъмин 
мекунад; 

– барномаҳои мақсадноки давлатиро, ки барои муқовимат ба савдои одамон равона шудаанд, 
тасдиқ мекунад; 

– оид ба таъмини фаъолияти субъектҳои системаи муқовимат ба  савдои одамон тадбирҳо 
меандешад; 

– барои таъмини фаъолияти ташкилию ҳуқуқӣ, молиявӣ ва моддию техникии субъектҳои 
системаи давлатии муқовимат ба савдои одамон дар самти расонидани кумак ба қурбониёни 
савдои одамон чораҳо меандешад; 

– фонди расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамонро таъсис дода, тартиби ташкил ва 
фаъолияти онро муайян мекунад; 

– номгўйи мансабҳоро, ки бо фаъолияти омўзгорӣ, пешбурди вазифаҳои тарбиявӣ нисбати 
кўдакон алоқаманд мебошанд, инчунин касбҳои бо кори доимӣ бо кўдакон вобастабударо, ки 
ишғоли онҳо аз ҷониби шахсони қаблан ҷиноятҳои ба муқобили озодии ҷинсӣ ва 
дахлнопазирии ҷинсиро содирнамуда манъ аст, тасдиқ менамояд; 

– дигар ваколатҳоро, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст, амалӣ 
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менамояд. 

Моддаи 7. Субъектҳои давлатие, ки бевосита муқовимат ба савдои одамонро амалӣ 
менамоянд 

1. Субъектҳои давлатие, ки бевосита муқовимат ба савдои одамонро амалӣ менамоянд, 
инҳо мебошанд: 
 – Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокурорҳои тобеи он; 

 – Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 – Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 –Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 – Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

2. Субъектҳои давлатие, ки бевосита муқовимат ба савдои одамонро амалӣ менамоянд, 
дар доираи ваколатҳои худ дар таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти муқовимат ба 
савдои одамон, таҳия ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти мазкур, таҳия ва амалӣ 
намудани барномаҳои мақсадноки давлатӣ дар самти муқовимат ба савдои одамон иштирок 
менамоянд. 

3. Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокурорҳои тобеи он: 
 –назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 
бораи муқовимат ба савдои одамон амалӣ намуда, дар доираи ваколатҳои худ оид ба 
пешгирии савдои одамон тадбирҳо меандешанд; 

 –фаъолияти мақомоти давлатии амаликунандаи муқовимат ба савдои одамонро 
ҳамоҳанг месозанд; 

 –ҳангоми ошкор намудани ҳолатҳои вайронкунии қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар самти муқовимат ба савдои одамон ҷиҳати бартарафсозии чунин ҳолатҳо 
тадбирҳо меандешанд; 

 –ҳангоми аз мақомоти давлатии амаликунандаи муқовимат ба савдои одамон, 
ташкилотҳо ва шаҳрвандон гирифтани маълумот дар бораи мавҷудияти ҳолатҳои ба савдои 
одамон вобаста, оид ба бартараф намудани чунин ҳуқуқвайронкуниҳо амр мебароранд, ки 
иҷрои он аз ҷониби мақомоти дахлдори давлатӣ, ташкилотҳо, шахсони мансабдор ва 
шаҳрвандон ҳатмӣ мебошад ё бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба суд аризаро дар бораи дахл доштани ташкилотҳо ба савдои одамон, манъ 
кардани фаъолияти онҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барҳам додани чунин 
ташкилотҳо, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд ё дар бораи 
қатъи фаъолияти намояндагии чунин ташкилотҳои хориҷӣ ё байналмилалие, ки дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ гардидаанд, пешниҳод менамоянд. Аз лаҳзаи пешниҳоди ариза 
ба суд фаъолияти ташкилоти ба савдои одамон дахлдор боздошташуда ҳисобида мешавад; 

 – таъқиби ҷиноятии шахсонеро, ки савдои одамон ё ҷиноятҳои ба он алоқамандро 
содир намудаанд, амалӣ мекунанд; 

 –дигар ваколатҳоро мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд. 

4. Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи салоҳияти худ: 
 – дар асоси иттилооти аз субъектҳои давлатии амаликунандаи муқовимат ба савдои 
одамон пешниҳодгардида, махзани ягонаи маълумот дар бораи савдои одамонро таъсис 
медиҳад; 

 –воҳидҳои махсусгардонидашуда оид ба муқовимат ба савдои одамон (минбаъд – 
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воҳидҳои махсусгардонидашуда)-ро таъсис медиҳад; 

 – огоҳонидан, ошкор кардан ва пешгирӣ намудани савдои одамон ва ҷиноятҳои ба он 
алоқамандро амалӣ менамояд; 

 – бо мақсади ошкор кардан ва бартарафсозии сабаб ва шароитҳои ба савдои одамон 
мусоидаткунанда чораҳои пешгирикунанда меандешад; 

 – дар асоси ариза ҳимояи қурбониёни савдои одамонро дар давраи  мурофиаи ҷиноятӣ 
таъмин менамояд ва ба онҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар кумакро 
мерасонад; 

 – барои ҳифзи ҳаёт, саломатӣ ва молу мулки шаҳрвандоне, ки ба онҳо вобаста ба 
расонидани ёрӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳо дар 
самти савдои одамон хатар таҳдид мекунад, тадбирҳо меандешад; 

 –фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷўӣ, фаъолият оид ба таъқиби ҷиноятӣ, ҳамкории 
байналмилалӣ, айнияткунонии қурбониёни савдои одамон, таҳлили иттилоот, инчунин 
таъсиси марказҳо оид ба огоҳонидан ва пешгирӣ намудани савдои одамонро амалӣ 
менамояд; 

 –дигар ваколатҳоро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд. 

5. Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи салоҳияти худ: 
 –огоҳонидан, ошкор кардан ва пешгирӣ намудани савдои одамон ва ҷиноятҳои ба он 
алоқамандро амалӣ менамояд, чораҳои пешгирикунандаро оид ба ошкор ва бартарафсозии 
сабаб ва шароитҳои ба савдои одамон ва содир намудани ҷиноятҳои ба он алоқаманд 
мусоидаткунанда меандешад; 

 – муқовимат ба савдои одамонро ба воситаи ошкор намудани алоқаҳои ташкилотҳои 
байналмилалии террористӣ ва гурўҳҳои муташаккили ҷиноятӣ бо савдогарони одамон, 
огоҳонидан, ошкор кардан ва пешгирӣ намудани кўшишҳои савдогарони одамон ҷиҳати 
гузаштан аз Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ҷойивазкунии ғайриқонунии 
курбониёни савдои одамонро тавассути Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ 
менамояд; 

 –таъқиби ҷиноятии шахсонеро, ки савдои одамон ва дигар ҷиноятҳои ба он 
алоқамандро содир намудаанд, амалӣ менамояд; 

 –дигар ваколатҳоро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд. 

6. Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таҳлили маҷмўӣ ва арзёбии ҳолати мубориза бо ҷиноятҳои вобаста ба муомилоти 
ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ, прекурсорҳои онҳо ва 
алоқамандии чунин ҷиноятҳоро бо савдои одамон ва ҷиноятҳои ба он алоқаманд 
мегузаронад. Дар ҳолати ошкор кардани ҷиноятҳои ба савдои одамон алоқаманд, муайян 
кардани фаъолияти гурўҳҳои ҷинояткори нашъаҷаллобӣ, ки ба савдои одамон алоқаманданд 
ва дорои хусусияти байниминтақавӣ ва байналмилалӣ мебошанд, инчунин шахсоне, ки ба 
чунин ҷиноятҳо дахл доранд ва қурбонии имконпазири савдои одамон эътироф шудаанд, дар 
якҷоягӣ бо дигар субъектҳои муқовимат, ки дар қисми 1 моддаи мазкур пешбинӣ шудаанд, 
барои гузаронидани фаъолияти минбаъдаи ошкор кардан, пешгирӣ намудан, қатъ кардан ва 
кушодани ҷиноятҳои ба савдои одамон алоқаманд, ҳамкорӣ менамояд. 

7. Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятро оид ба ошкор 
кардан ва пешгирӣ намудани кушишҳои аз ҷониби савдогарони одамон гузаштани сарҳади 
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гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин пешгирии рафтуомади ғайриқонунии қурбониёни 
савдои одамонро тавассути сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад. 

8. Субъектҳои давлатии бевосита амаликунандаи муқовимат ба савдои одамон дар 
доираи салоҳияти худ дар самти расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон ваколатҳои 
зеринро амалӣ менамоянд: 
 – пешгирии виктимизатсияи қурбониёни савдои одамон; 

 –амалӣ намудани чорабиниҳое, ки барои ошкор намудан ва айнияткунонии 
қурбониёни савдои одамон равона шудаанд; 

 –амалӣ гардонидани ҳамкорӣ бо дигар субъектҳои системаи давлатӣ ва 
ғайридавлатии муқовимат ба савдои одамон оид ба масъалаҳои расонидани кумак ба 
қурбониёни савдои одамон. 

  

Моддаи 8. Субъектҳои дигари давлатии амаликунандаи муқовимат ба савдои одамон 
1. Субъектҳои дигари давлатии амаликунандаи муқовимат ба савдои одамон инҳо 

мебошанд: 
 – Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 – Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 – Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 – Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 –Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 –Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 –Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 –Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 –Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 –мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 
деҳот; 

 –ташкилотҳои давлатӣ. 

2. Субъектҳои дар қисми якуми моддаи мазкур пешбинишуда дар таҳия ва татбиқи 
сиёсати давлатӣ дар самти муқовимат ба савдои одамон, ошкор намудани ҳолатҳои савдои 
одамон ва ҷиноятҳои ба он алоқаманд иштирок намуда, оид ба бартарафсозии сабаб ва 
шароитҳои мусоидаткунандаи савдои одамон ва ҷиноятҳои ба он алоқаманд, ҳимоя ва 
расонидани кумаки иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, тиббӣ ва равонӣ чораҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, 
иттилоотӣ, таълимӣ, ислоҳнамоӣ, тавонбахшӣ ва дигар чораҳоро, ки барои мутобиқгардонӣ 
ва тавонбахшии иҷтимоии қурбониёни савдои одамон, инчунин пешгирии виктимизатсияи 
онҳо равона шудаанд, меандешанд ва дар доираи салоҳияти худ ба субъектҳои давлатии 
бевосита амаликунандаи муқовимат ба савдои одамон мусоидат менамоянд. 

3. Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
 –кори мақомоти давлатиро оид ба ташвиқу тарғиб ҷиҳати баланд бардоштани 
фарҳанги ҳуқуқӣ дар самти муқовимат ба савдои одамон ташкил ва ҳамоҳанг месозад, ҳолати 
ташвиқу тарғиби ҳуқуқӣ ва донишҳои ҳуқуқии аҳолиро дар ин самт таҳлил менамояд; 
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 –риояи қонуниятро ҳангоми бақайдгирии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки фаъолияташон 
ба муқовимат ба савдои одамон ва ҷиноятҳои ба он алоқаманд равона шудааст, таъмин 
менамояд ва фаъолияти чунин иттиҳодияҳои ҷамъиятиро месанҷад; 

 –барномаҳои давлатиро оид ба расонидани кумаки махсусгардонидашуда ба шахсоне, 
ки аз иллати шаҳвонӣ азият мекашанд, аз ҷумла барои содир намудани ҷиноятҳо дар самти 
савдои одамон маҳкум шудаанд, таҳия карда, татбиқи онро ташкил менамояд. 

4. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
 – барномаҳои таълимиро оид ба масъалаҳои ошкор кардани савдои одамон ва тарзҳои 
муқовимат ба он, ки барои табақаҳои гуногуни аҳолӣ ва омўзиш дар муассисаҳои таълимӣ 
таъин гардидаанд, таҳия ва тасдиқ менамояд; 

 –воситаҳои барномавӣ ва техникии маҳдудияти дастрасии кўдаконро ба маълумоти 
паҳнгардидаи интернет, ки ба саломатӣ, инкишофи маънавӣ ва рўҳии онҳо метавонанд зарар 
расонанд, таҳия менамояд; 

 –барномаҳои таълимии ба гурўҳҳои гуногуни иҷтимоӣ нигаронидашуда, барои 
пешгирии виктимизатсияи аҳолӣ ва қурбониёни имконпазири савдои одамон равонагардида, 
аз ҷумла барои таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, таҳсилоти ибтидоӣ, миёна, олии 
касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ таъингардидаро, таҳия, тасдиқ 
ва  татбиқи онҳоро таъмин мекунад. 

5. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
 – барномаҳои ба қурбониёни савдои одамон расонидани кумаки тиббӣ ва равонӣ, 
инчунин  бо доруворӣ таъмин кардани муассисаҳои махсусро таҳия карда, иҷрои онҳоро 
таъмин менамояд; 

 –тавассути шуъбаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба қурбониёни савдои одамон додани 
иттилоот ва машваратро таъмин менамояд, ба онҳо имкониятҳоеро, ки дар қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои шахсони аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳифзшаванда пешбинӣ шудааст, 
пешниҳод мекунад; 

 –барномаҳои давлатиро оид ба расонидани кумаки махсусгардонидашуда ба шахсоне, 
ки аз иллати шаҳвонӣ азият мекашанд, аз ҷумла ба шахсоне, ки барои содир намудани 
ҷиноятҳо дар самти савдои одамон маҳкум шудаанд, таҳия карда, татбиқи онҳоро ташкил 
менамояд. 

6. Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
 – маълумотро дар бораи кўдакон – шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки  ба таври доимӣ берун аз ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон истиқомат мекунанд, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ба 
фарзандхондӣ қабул шудаанд, ҷамъ оварда, шароитҳои зисти онҳоро меомўзад ва ҳар 
нимсола дар ин бора ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад; 

 –дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ба тавонбахшии қурбониёни савдои одамон 
кумакрасон фаъолиятро оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки қурбонии савдои одамон гаштаанд ва берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қарор доранд, амалӣ менамояд ва барои ба Тоҷикистон баргардонидани онҳо мусоидат 
мекунад; 

 –ба мақомоти давлатии кишварҳои истиқомати шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба савдои одамон 
маълумот пешниҳод менамояд, доир ба чораҳои муқовимат ба савдои одамон, ки дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд, аз ҷумла дар бораи ҳуқуқҳои қурбониёни 
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савдои одамон иттилоот паҳн менамояд; 

 –барасмиятдарорӣ ва додани ҳуҷҷатҳои бозгаштро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
қурбониёни савдои одамон–шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсони бешаҳрванди ба 
таври доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқоматдошта, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони 
бешаҳрванд, ки ба онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми гуреза ё паноҳгоҳи сиёсӣ дода 
шудааст, фавран таъмин менамояд. 

7. Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
 –фаъолиятро оид ба иттилоотонии аҳолӣ дар бораи вазъи бозори меҳнат, тайёрии 
касбӣ, ҳавасмандгардонӣ оид ба бокортаъминкунӣ ба воситаи хизматрасонии иттилоотию 
машваратӣ дар бораи касб, хизматрасонӣ оид ба интихоби касб ва таълим, инчунин 
машварат ва кумак оид ба оғози фаъолияти соҳибкориро амалӣ менамояд; 

 –тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон назорат ва санҷиши фаъолияти шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқиро дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ, ташкил ва ба роҳ мондани чунин 
фаъолиятро бо мақсади пешгирии муҳоҷирати ғайриқонунии шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба давлатҳои хориҷӣ дар якҷоягӣ бо мақомоти дахлдори давлатӣ ва 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, инчунин ташкил ва гузаронидани чораҳои иттилоотию 
пешгирикунандаро, ки ба муқовимат ба савдои одамон мусоидат мекунанд, амалӣ менамояд; 

 –дар доираи ваколатҳои худ ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии қурбониёни савдои 
одамон, аз ҷумла шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки қурбонии савдои одамон 
гаштаанд ва берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, таъмин менамояд. 

8. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо дигар 
субъектҳои дахлдори амаликунандаи муқовимат ба савдои одамон барномаҳои иҷтимоию 
иқтисодиро, ки барои бартараф намудани сабаб ва шароитҳои хусусияти иқтисодидоштаи ба 
муҳоҷирати ғайриқонунӣ, аз ҷумла савдои одамон мусоидаткунанда равона шудаанд, таҳия 
ва амалӣ менамояд. 

9. Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
 –дар якҷоягӣ бо дигар субъектҳои дахлдори амаликунандаи муқовимат ба савдои 
одамон иҷрои барномаҳои давлатиро вобаста ба муқовимат ба савдои одамон ва ҷалб 
нагаштани занон ба сифати қурбонии имконпазири савдои одамон амалӣ менамояд; 

 –чораҳои вобаста ба огоҳонидан, маълумотдиҳӣ, маърифатнокӣ, машваратдиҳӣ, 
бозравонӣ ва дастгирии иҷтимоии қурбониёнро дар самти савдои одамон дар байни занон 
амалӣ мегардонад. 

10. Кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
 –дар мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои 
таълимии диниро дар самти муқовимат ба савдои одамон таҳия менамояд; 

 –чораҳои вобаста ба огоҳонидан, маълумотдиҳӣ, маърифатнокӣ ва машваратдиҳиро 
дар самти савдои одамон дар байни аҳолӣ амалӣ мегардонад. 

11. Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
 –назоратбарии фаъолияти танзимгарони туризм ва агентиҳои туристӣ, инчунин 
тиҷорати моделӣ, шуғл, фароғат ва вақтхушӣ, агентиҳои хизматрасониҳо вобаста ба никоҳ ва 
дигар хизматрасонӣ, аз ҷумла дар хориҷа, инчунин нисбат ба дигар намудҳои фаъолиятро, ки 
метавонанд барои ҷалби қурбониёни имконпазири савдои одамон истифода шаванд, амалӣ 
менамояд; 

 –чораҳои вобаста ба огоҳонидан, маълумотдиҳӣ, маърифатнокӣ, машваратдиҳӣ, 
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бозравонӣ ва дастгирии иҷтимоии қурбониёнро дар самти савдои одамон дар байни ҷавонон 
амалӣ мегардонад. 

12. Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар доираи ваколатҳои худ ва мақомоти 
худидоракунии шаҳрак ва деҳот дар доираи ваколатҳои алоҳидаи давлатии аз ҷониби 
мақомоти ҳокимияти давлатӣ ба онҳо вогузоршаванда дар амалигардонии муқовимат ба 
савдои одамон иштирок менамоянд. 

13. Ташкилотҳои давлатӣ дар доираи ваколатҳои худ амалисозии дар фаъолият оид ба 
муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кумак ба қурбонии савдои одамон иштирок 
мекунанд. 

14. Ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва шаҳрвандон ҳуқуқ доранд дар расонидани кумак ба 
қурбониёни савдои одамон бо тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
иштирок намоянд. 
  

Моддаи 9. Фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар самти муқовимат ба савдои одамон 
1. Бо мақсади пешгирӣ кардани савдои одамон ва ҷиноятҳои ба он алоқаманд, ҳимоя ва 

расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки фаъолиятро 
дар ин самт амалӣ менамоянд, ҳуқуқ доранд: 
 –бо мақомот ва ташкилотҳои давлатии амаликунандаи муқовимат ба савдои одамон, 
ки дар моддаҳои 7  ва 8 Қонуни мазкур пешбинӣ шудаанд ва ҳамчунин бо ташкилотҳои 
байналмилалӣ ва хориҷӣ ҳамкорӣ кунанд; 

 –маъракаҳои иттилоотиро оид ба масъалаҳои муқовимат ба савдои одамон, аз ҷумла 
оид ба масъалаҳои хатарҳое, ки қурбониёни савдои одамон гирифтор шуда метавонанд, 
ташкил намоянд; 

 –муассисаҳои (марказҳои, паноҳгоҳҳои) махсусро оид ба расонидани кумак ба 
қурбониёни савдои одамон (минбаъд–муассисаҳои махсуси ғайридавлатӣ) ташкил кунанд; 

 –дигар фаъолиятро, ки бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ 
шудааст, амалӣ намоянд. 

2. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ мутобиқи оинномаи худ фаъолиятро оид ба муайян ва ошкор 
кардани қурбониёни савдои одамон амалӣ намуда, ба онҳо ҳимояи ҳуқуқӣ ва дигар ҳимояро 
пешниҳод мекунанд ва кумак мерасонанд, инчунин оид ба пешгирӣ кардани савдои одамон 
ва ҷиноятҳои ба он алоқаманд тадбирҳо меандешанд. 
Моддаи 10. Фаъолияти ташкилотҳои байналмилалӣ ва хориҷӣ дар самти муқовимат ба 
савдои одамон 
Бо мақсади пешгирӣ кардани савдои одамон ва ҷиноятҳои ба он алоқаманд, ошкор кардани 
қурбониёни савдои одамон, ҳимоя ва кумак кардан ба онҳо ташкилотҳои байналмилалӣ ва 
хориҷие, ки фаъолиятро дар самти муқовимат ба савдои одамон амалӣ мегардонанд, ҳуқуқ 
доранд бо мақомоти давлатӣ ва дигар ташкилотҳои дар моддаҳои 7 — 9 Қонуни мазкур 
пешбинишуда ҳамкорӣ кунанд, лоиҳаҳои ёрии техникии байналмилалиро, ки ба муқовимати 
савдои одамон равона карда шудаанд, аз ҷумла ба воситаи ташкили муассисаҳои махсуси 
ғайридавлатӣ амалӣ намоянд.  

Моддаи 11. Ҳамкории мақомоти давлатӣ бо  иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои 
байналмилалӣ ва ғайридавлатӣ дар самти муқовимат ба савдои одамон 

1. Мақомоти давлатӣ дар доираи ваколатҳои худ ҳамкориро бо иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 
ташкилотҳои байналмилалӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ, воситаҳои ахбори омма ва 
шаҳрвандон бо мақсади баланд бардоштани самаранокии огоҳонидан, ошкор намудан ва 
пешгирии савдои одамон, пешниҳоди ҳимоя ва кумак ба қурбониёни он, ҳамоҳангсозии 
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корҳои профилактикӣ дар самти мазкур, инчунин пурзўр намудани назоратбарии ниҳодҳои 
ҷомеаи шаҳрвандиро аз рафт ва натиҷаҳои ин фаъолият таъмин менамоянд. 

2. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ғайридавлатӣ, ки дар самти 
муқовимат ба савдои одамон фаъолият менамоянд, бо қурбониёни имконпазири савдои 
одамон корҳои маърифатӣ мегузаронанд, онҳоро дар бораи хатарҳое, ки дар ҳолатҳои 
номусоиди ҳаётӣ дучор шуда метавонанд, хабардор менамоянд, дар ташкили муассисаҳои 
махсуси ғайридавлатӣ ва амалӣ намудани чорабиниҳо оид ба мутобиқгардонӣ ва 
тавонбахшии иҷтимоии онҳо иштирок менамоянд. 

3. Мақомоти давлатӣ дар доираи ваколатҳои худ воситаҳои ахбори омма, шабакаҳои 
иттилоотию коммуникатсионии дастрасии кушода ва алоқаро дар фаъолияти онҳо оид ба 
пешгирии савдои одамон, аз ҷумла тавассути тадбирҳои зерин амалишавандаро дастгирӣ 
мекунанд: 
 – ташкили мониторинги иттилооте, ки бо иштироки онҳо пахш мешавад, ташкили 
"хатҳои оҷилӣ"; 

 –ҷорӣ намудани системаи таснифи мазмуни маҳсулоти иттилоотии аз ҷониби онҳо 
паҳншаванда; 

 –насби филтрҳои мазмунӣ ва мониторинги захираҳои иттилоотии аз ҷониби онҳо 
дастгиришаванда; 

 –истифодаи воситаҳои техникӣ ва барномавии муҳосира кардани иттилооте, ки паҳн 
намудани он дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон манъ карда шудааст. 

4. Давлат аз тарафи операторони алоқаи мобилӣ ва алоқаҳои интернетӣ бастани 
созишномаҳои дохилидавлатӣ ва байнидавлатиро оид ба таъмини истифодаи бехатари 
хизматрасонии мобилӣ ва дигар намудҳои алоқаи телекоммуникатсионӣ аз тарафи кўдакон, 
аз ҷумла анҷом додани чораҳои зеринро ҳавасманд мегардонад: 
 – назоратбарии дастрасии кўдакон ба алоқаҳои мобилӣ ва электронӣ дар реҷаи «танҳо 
барои калонсолон»; 

 –гузаронидани маъракаҳои  маърифатӣ  барои омўзгорон, падару модарон ва кўдакон 
дар бораи тадбирҳои бехатарӣ ҳангоми истифодабарии алоқаи мобилӣ ва дигар намудҳои 
алоқаи электронӣ; 

 –ихтиёран гузаронидани таснифи синнусолии мазмуни маҳсулоти иттилоотӣ мутобиқи 
стандартҳои миллии бехатарии иттилоотии кўдакон; 

 –тавассути  шабакаҳои алоқаҳои мобилӣ ва интернетӣ иштирок дар огоҳонидан ва 
пешгирии паҳн кардани хабарҳое, ки мазмуни ғайриқонунӣ доранд; 

 –ба истифодабарандагони алоқаҳои мобилӣ ва алоқаи  электронӣ пешниҳод кардани  
хизматрасонии таъминоти барномавии назоратбарии падару модар ва омўзгорон, муҳосира 
ва ҷудо (селексия) намудани дастрасии кўдакон ба захираҳои иттилоотие, ки барои саломатӣ 
ва инкишофи ахлоқию рўҳии кўдакон хатар доранд. 

5. Ба иттиҳодияи ҷамъиятӣ ё ташкилоти ғайридавлатӣ бо тартиби пешбининамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ дастгирии молиявӣ 
пешниҳод карда мешавад, дар ҳолате, ки агар мутобиқи озмуни кушодаи гузаронидашуда 
барномаҳои чорабиниҳои пешниҳодкардаи онҳо оид ба пешгирии савдои одамон ё таъсиси 
муассисаи махсуси ғайридавлатӣ ба нақшаҳои (барномаҳои) идоравӣ ё маҳаллӣ дохил карда 
шуда, нақшаи миллии муқовимат ба савдои одамонро инкишоф диҳанд ва мушаххас намоянд. 
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Моддаи 12. Механизми бозравонии қурбониёни савдои одамон 

1. Ҳамкорӣ байни субъектҳои низоми давлатии муқовимат ба савдои одамон бо 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва байналмилалӣ дар доираи механизми 
бозравонии қурбониёни савдои одамон тибқи созишнома оид ба ҳамкорӣ амалӣ карда 
мешавад. 

2. Тартиби амалӣ намудани маҷмўи тадбирҳоро дар доираи механизми бозравонии 
қурбониёни савдои одамон Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. 
Моддаи 13. Мониторинги вазъият дар самти савдои одамон ва муқовимат ба он 

1. Субъектҳои системаи муқовимат ба савдои одамон мутобиқи салоҳияти худ 
мониторинги вазъият дар самти савдои одамон ва муқовимат ба онро амалӣ менамоянд. 

2. Асосҳо ва тартиби амалисозии мониторинг дар самти мазкур аз ҷониби мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ бо истифодаи воситаҳои барномавӣ ва техникӣ, инчунин, тартиб ва шартҳои 
ҳамбастагии операторони алоқа бо мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативию 
ҷустуҷўйӣ бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти оперативию 
ҷустуҷўӣ, қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ ва дар бораи технологияҳои иттилоотӣ ва 
алоқа танзим мешаванд. 

3. Мониторинги вазъият дар самти савдои одамон дар асоси аз ҷониби мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ таъмин намудани пурра ва сари вақт ошкор намудан, баҳисобгирӣ ва бақайдгирии 
ҷиноятҳо дар самти зикргардида амалӣ мегардад. 

4. Мониторинги вазъият дар самти савдои одамон бо тартиби муқаррарнамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мутобиқи салоҳияти 
онҳо бо роҳҳои зерин амалӣ карда мешавад: 
 – таҳлили омории ҳолат ва ҷараёни ҷиноятҳо дар самти савдои одамон; 
 – ташкили мониторинги интернет ва шабакаи алоқаи мобилӣ; 

 –ташкили шабакаи «хати оҷилӣ» ва телефонҳои боварӣ, аз ҷумла бо истифодаи 
шабакаҳои телекоммуникатсионӣ ва воситаҳои электронии алоқа; 

 –ҷамъ овардан, мураттабсозӣ ва таҳлили иттилооте, ки дар натиҷаи фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷўӣ ворид мешаванд; 

 –ҷамъ овардан, мураттабсозӣ ва таҳлили иттилооте, ки аз мақомоту  муассисаҳои 
маориф ва илм, хизматрасонии тиббии кўдакон, ҳифзи иҷтимоӣ ва хизматрасонии иҷтимоии 
аҳолӣ, дигар мақомоту  муассисаҳои ба кор бо кўдакон машғулбуда воридшудае, ки 
мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадоранд, ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 
бораи ҳолатҳои савдои кўдакон ва ҷиноятҳои ба он алоқаманд, ки ба кормандони онҳо 
вобаста ба амалӣ намудани фаъолияти касбӣ ё хизматӣ маълум шудаанд, иттилоот диҳанд; 

 –ҷамъ овардан, мураттабсозӣ ва таҳлили иттилооте, ки дар  ариза ва муроҷиатҳои 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва дигар ташкилотҳо, инчунин шаҳрвандон мавҷуданд; 

 –мониторинги воситаҳои ахбори омма. 

5. Натиҷаҳои фаъолияти дар моддаи мазкур пешбинигардида бо мақсадҳои пешгўии 
вазъи ҷинояткорӣ дар самти савдои одамон, банақшагирӣ ва баланд бардоштани 
самаранокии фаъолият оид ба муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кумак ба 
қурбониёни савдои одамон истифода бурда мешаванд. 

6. Ифшо кардани иттилооти махфиёна дар бораи қурбониёни савдои одамон, инчунин 
дигар иттилооти махфиёна, ки дар ҷараёни амалигардонии мониторинг ба даст оварда 
шудаанд, манъ аст. 
 
Моддаи 14. Банақшагирии фаъолият оид ба муқовимат ба савдои одамон ва расонидани 
кумак ба қурбониёни савдои одамон 
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1. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии муқовимат ба савдои одамон, инчунин 

ҳифзи курбониёни он, субъектҳои системаи муқовимат ба савдои одамон нақшаи миллии 
муқовимат ба савдои одамонро таҳия менамоянд. 

2. Нақшаи миллии муқовимат ба савдои одамон давра ба давра аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муҳлати муайян тасдиқ гардида, амалисозии чораҳои маҷмўии 
ба муқовимат ба савдои одамон, инчунин ба ҳимоя ва расонидани кумак ба қурбониёни 
савдои одамон, аз ҷумла ҳамкорӣ бо иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва 
дигар ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ равонагардидаро 
пешбинӣ менамояд. 

3. Субъектҳои системаи муқовимат ба савдои одамон мутобиқи ваколаташон нақшаи 
чорабиниҳои худро оид ба татбиқи нақшаи миллии муқовимат ба савдои одамон таҳия ва 
тасдиқ менамоянд. 
  

Моддаи 15. Ҳамоҳангсозии фаъолият оид ба муқовимат ба савдои одамон 
1. Бо мақсади таъмини фаъолияти самараноки субъектҳои системаи муқовимат ба 

савдои одамон ва ташкили ҳамкории онҳо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Комиссияи 
байниидоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамон (минбаъд – Комиссияи байниидоравӣ) ва 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ комиссияҳои ҳудудии муқовимат ба савдои 
одамон (минбаъд комиссияҳои ҳудудӣ)-ро таъсис медиҳанд. 

2. Комиссияи байниидоравӣ дар асоси доимӣ бевосита ё ба воситаи комиссияҳои ҳудудӣ 
ҳамоҳангсозии фаъолияти ҳамаи субъектҳои системаи муқовимат ба савдои одамонро бо 
тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд. 

3. Бо мақсади самаранок амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷўӣ ва таъқиби 
ҷиноятӣ дар самти муқовимат ба савдои одамон Комиссияи байниидоравӣ ҳамкории 
доимиро бо мақомоти амнияти миллӣ, хадамоти гумрук, хадамоти муҳоҷират, мақомоти 
корҳои дохилӣ, прокуратура, судҳо, дигар мақомоти давлатӣ, инчунин бо воситаҳои ахбори 
омма, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва ғайридавлатӣ амалӣ 
менамояд. 

4. Натиҷаҳои фаъолияти субъектҳои системаи муқовимат ба савдои одамон ва 
ҳамоҳангсозии он дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, воҳидҳои марзию маъмурии он ва 
кишварҳои ҳамсарҳад дар ҳисоботи ҷамъбастии ҳарсола, ки аз ҷониби Комиссияи 
байниидоравӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби комиссияҳои ҳудудӣ бошад, ба 
Комиссияи байниидоравӣ, инчунин ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии 
дахлдор пешниҳод мешаванд, нишон дода мешавад. 

5. Ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти амаликунандаи муқовимат ба савдои одамон дар 
самти муқовимат ба савдои одамон аз ҷониби Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва прокурорҳои тобеи он тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. 
  

Моддаи 16. Комиссияи байниидоравӣ ва комиссияҳои ҳудудии муқовимат ба савдои одамон 
1. Комиссияи байниидоравӣ ваколатҳои ҳамоҳангсозандаи миллиро дар самти 

муқовимат ба савдои одамон иҷро менамояд. Тартиби ташкил ва фаъолияти он бо 
Низомномаи Комиссияи байниидоравӣ, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ 
мегардад, муайян карда мешавад. 

2. Комиссияи байниидоравӣ ваколатҳои зеринро амалӣ менамояд: 
 – ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба асосҳои сиёсати давлатӣ дар самти 
огоҳонидан ва пешгирӣ намудани савдои одамон таклифҳо, инчунин ҷиҳати такмили 
фаъолият оид ба ошкор кардан ва бартарафсозии сабаб ва шароитҳои ба ҷиноятҳои 
зикргардида мусоидаткунанда ва амалӣ намудани фаъолияти пешгирикунанда дар ин самт 
тавсияҳо пешниҳод менамояд; 

 –иҷрои нақшаи миллии муқовимат ба савдои одамонро назорат мекунад, 
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мониторинги татбиқи чораҳои дар он пешбинишударо ташкил менамояд, бо тартиби 
муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
бораи рафти иҷрои нақшаи миллӣ ва иҷрои қонунгузорӣ дар  ин самт аз ҷониби субъектҳои 
системаи муқовимат ба савдои одамон мунтазам иттилоот пешниҳод менамояд; 

 –ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба такмили қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба савдои одамон ва расонидани кумак ба қурбониёни 
савдои одамон таклифҳо пешниҳод менамояд; 

 –ба Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол дар бораи натиҷаҳо ва масъалаҳои 
ҳалталаби мубориза бар зидди савдои одамон дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон ва давлатҳои 
ҳамсарҳад  ҳисобот пешниҳод менамояд; 

 –дар омода намудани шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти 
муқовимат ба савдои одамон иштирок менамояд; 

 –бо мақсади таҳкими ҳамкорӣ дар самти муқовимат ба савдои одамон бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва 
ғайридавлатӣ санадҳо оид ба ҳамкориро ба тасвиб мерасонад. 

3. Бо мақсади таъмини дастрасӣ ва муроҷиати фаврии курбониёни савдои одамон, дигар 
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои марбут ба савдои одамон, Комиссияи 
байниидоравӣ фаъолияти комиссияҳои ҳудудиро ҳамоҳанг месозад ва назоратро аз болои 
фаъолияти онҳо амалӣ менамояд. 

4. Комиссияи байниидоравӣ ва комиссияҳои ҳудудӣ дар доираи салоҳияти худ 
ваколатҳои зеринро амалӣ менамоянд: 
 –фаъолияти иттилоотию маърифатиро дар байни гурўҳҳои гуногуни аҳолӣ оид ба 
хатари савдои одамон ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ, дар  бораи чораҳои пешгирикунанда ва 
ҳифзи ҳуқуқии дар самти мазкур мавҷудбуда ва имкониятҳои муроҷиат намудан барои кумак 
ба субъектҳои дахлдори системаи муқовимат ба савдои одамон ташкил менамоянд; 
 –омўзиш ва такмили дараҷаи ихтисоси кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро оид ба 
масъалаҳои муқовимат ба савдои   одамон ташкил менамоянд; 
 – қабул, мураттабсозӣ, таҳлили ариза ва  муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро 
вобаста ба масъалаҳои савдои одамон ташкил менамоянд; 

 –ҷорӣ намудан ва амалисозии системаи «хатҳои оҷилӣ» ва телефонҳои бовариро 
барои гирифтани иттилооти бештару пурра дар бораи  ҳолатҳои савдои одамон ва 
ҳуқуқвайронкуниҳои ба он алоқаманд  ташкил менамоянд; 

 – вобаста ба фаъолият оид ба муқовимат ба савдои одамон қарор қабул менамоянд; 

 –фаъолият оид ба пешгирии савдои одамон ва расонидани кумак ба қурбониёни  
савдои одамонро ҳамоҳанг месозанд; 

 –ба муассисаҳои (марказҳои, паноҳгоҳҳои) махсуси давлатӣ оид ба расонидани кумак 
ба қурбониёни савдои одамон (минбаъд–муассисаҳои махсуси давлатӣ) ва муассисаҳои 
махсуси ғайридавлатии дар ҳудуди дахлдори онҳо воқеъгардида, дастгирии ташкилӣ ва 
методиро оид ба расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон таъмин менамоянд; 

 – дастгирии иттилоотӣ, ташкилӣ, методӣ ва дастгирии дигари фаъолияти 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатиро, ки ба муқовимат ба савдои одамон 
ва расонидани кумак ба қурбониёни он равона  шудааст, анҷом медиҳанд. 

5. Комиссияи байниидоравӣ ва комиссияҳои ҳудудӣ ваколатҳои ба зиммаи онҳо 
гузошташударо бо шаклҳои зерини кор амалӣ менамоянд: 



 157  
 

                                                                   
– мунтазам дар ҷаласаҳои худ бо риояи системаи муқарраргардидаи  махфият  иттилоот дар 
бораи ҳолати муқовимат ба савдои одамонро, ки бо риояи тартиби муқаррарнамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби субъектҳои системаи муқовимат ба  савдои 
одамон пешниҳод гардидааст, баррасӣ менамоянд; 

– иттилоот оид ба ҳолат, ҷараён ва тамоюли савдои одамонро дар сатҳи миллӣ (минтақавӣ) 
ҷамъ меоваранд, ҷамъбасту таҳлил мекунанд ва пешгўиҳои кўтоҳмуддату дарозмуддати 
рушди онро таҳия менамоянд; 

–ариза ва муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро вобаста ба масъалаҳои савдои одамон 
қабул, мураттаб ва таҳлил менамоянд; 

–мунтазам ҷаласаҳои ҳамоҳангсозиро бо иштироки субъектҳои системаи муқовимат ба 
савдои одамон баргузор менамоянд; 

— барнома ва нақшаҳои фаъолияти субъектҳои  системаи муқовимат ба савдои одамонро 
таҳия менамоянд ва иҷрои онҳоро назоратбарӣ мекунанд. 

6. Комиссияи байниидоравӣ ва комиссияҳои ҳудудӣ бо мақсади татбиқи ваколатҳо дар 
самти муқарраргардидаи фаъолият ҳуқуқ доранд: 
– гузаронидани таҳқиқот, экспертиза ва баҳодиҳии зарурӣ, аз ҷумла таҳқиқоти илмиро оид ба 
масъалаҳои амалӣ гардонидани ҳамоҳангсозӣ дар самти муқарраргардидаи фаъолият ташкил 
намоянд; 

– ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳое, ки  ба салоҳияти комиссия мансубанд, 
тавзеҳот диҳанд; 

– маълумотеро, ки оид ба масъалаҳои ба салоҳияти комиссия мансуббуда заруранд, дархост 
ва дастрас намоянд; 

– бо тартиби муқарраргардида барои коркарди масъалаҳои самти  фаъолияти худ 
ташкилотҳои илмӣ ва дигар ташкилотҳо, олимон ва мутахассисонро ҷалб намоянд; 

– мақомоти машваратӣ ва ташхисиро (шўроҳо, гурўҳҳо, комиссияҳоро) дар самти 
муқарраргардидаи фаъолият таъсис диҳанд. 

7. Қарор, талабот, муроҷиат, дархост, пешниҳод ва тавсияҳои Комиссияи байниидоравӣ 
ва комиссияҳои ҳудудӣ оид ба масъалаҳое, ки ба салоҳияти онҳо дохил мешаванд, аз ҷониби 
мақомоти дахлдор баррасӣ ва иҷро гардида, аз натиҷаи он комиссияи дахлдор огоҳонида 
мешавад. 

8. Комиссияи байниидоравӣ ва комиссияҳои ҳудудӣ ҳуқуқ доранд ба ҷаласаҳои худ 
намояндагони мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 
ташкилотҳои байналмилалӣ ва ғайридавлатиро оид ба масъалаҳои муқовимат ба савдои 
одамон ва расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон бо ҳуқуқи овоздиҳӣ даъват 
намоянд. 
  

Моддаи 17. Воҳидҳои махсусгардонидашуда оид ба муқовимат ба савдои одамон 
1. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии татбиқи чорабиниҳое, ки дар нақшаи 

миллии муқовимат ба савдои одамон пешбинӣ шудаанд, дар мақомоти корҳои дохилӣ 
системаи мутамаркази воҳидҳои оперативӣ–ҷустуҷўӣ, ки ба ташкил ва гузаронидани 
чорабиниҳои оперативӣ–ҷустуҷўӣ бо мақсади ҳифзи ҳаёт, саломатӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои инсон 
ва шаҳрванд, молу мулк, таъмини амнияти ҷамъиятӣ ва давлатӣ аз ҷиноятҳо дар самти 
савдои одамон махсус гардонида шудаанд, таъсис дода мешаванд. 

2. Воҳидҳои махсусгардонидашуда дар доираи ваколатҳои худ ошкор кардан ва 
айнияткунонии қурбониёни савдои одамонро амалӣ намуда, муҳофизати онҳоро таъмин 
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менамоянд, инчунин бо фаъолияти оперативӣ–ҷустуҷўӣ ва таъқиби ҷиноятии шахсоне, ки 
ҷиноятҳои ба савдои одамон алоқамандро содир намудаанд, машғул мешаванд. 

3. Вазифаҳои воҳидҳои махсусгардонидашуда иборатанд аз: 
– ошкор намудан, огоҳонидан, пешгирӣ кардан ва кушодани ҷиноятҳо дар самти савдои 
одамон; 

– ошкор ва муайян намудани шахсони ҷиноятҳои ба савдои одамон алоқамандро 
тайёркунанда, содиркунанда ё содиркарда; 

– амалӣ намудани кофтукови савдогарони одамон, ки аз мақомоти таҳқиқ, тафтишот ва суд 
пинҳон шудаанд, аз адои ҷазои ҷиноятӣ саркашӣ менамоянд; 

– амалӣ намудани кофтукови шахсони бедарак гумшуда, ки  нисбат ба онҳо асосҳои 
эҳтимолияти қурбонии савдои одамон гаштани онҳо ҷой доранд; 

– таъмини бехатарии қурбониёни савдои одамон, ташкили расонидани кумаки таъҷилӣ ба 
онҳо; 

– ташкили ҷамъ овардан, захира намудан ва нигоҳдории маълумот оид ба шахсон, воқеият ва 
ҳолатҳое, ки ба савдои одамон алоқаманд мебошанд, дар маркази ягонаи иттилоотию 
ҳисоббарорӣ бо ҷалби мутахассисоне, ки аз тайёрии махсуси касбӣ гузаштаанд ва бо 
воситаҳои техникии муосир таҷҳизонида шудаанд; 

– бақайдгирӣ ва санҷиши хабарҳо, аз ҷумла беном оид ба ҳолатҳои савдои одамон, аз он 
ҷумла савдои кўдакон, истисмори шаҳвонӣ ва дигар истисмори онҳо бо истифода аз 
технологияҳои навтарин. 

4. Ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ–ҷустуҷўӣ, таҳқиқ, тафтиши пешакӣ 
оид ба категорияи зикргардидаи парвандаҳои ҷиноятӣ дар воҳидҳои махсусгардонишуда ва 
воҳидҳои тафтишотии мақомоти корҳои дохилӣ махзани ягонаи иттилоотии маълумот дар 
бораи ҳолатҳои савдои одамон, шахсияти савдогарони одамон ва қурбониёни ҷиноятҳои 
мазкур барои захира кардан, мураттабсозӣ, таҳлил ва истифодаи маълумоти 
ҷамъовардашуда ташкил карда мешавад. 

5. Кормандони воҳидҳои махсусгардонидашуда дар асоси озмун, бо назардошти 
шаффофият ва интихоби объективонаи довталабон, ки онҳо дар баробари дигар меъёрҳои 
интихобкунии мувофиқати онҳо ба талаботи хизмат дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, бояд ба 
таври иловагӣ дорои хислатҳои касбӣ ва шахсӣ буда, тайёрии махсус, сатҳи муайяни 
маълумоти махсус ва устувории равонӣ дошта бошанд, мутобиқи талаботи муқаррарнамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор қабул карда мешаванд. 

6. Шахсоне, ки барои хизмат дар воҳидҳои махсусгардонидашуда қабул карда шудаанд, 
тайёрии иловагии махсусро мегузаранд. 
 
Моддаи 18. Махзани ягонаи маълумот дар бораи  ҷиноятҳо дар самти савдои одамон 

1. Бо мақсади таъмини самараноки муқовимат ба савдои одамон, ошкор намудан ва 
пешгирӣ кардани фаъолияти ҷиноятии савдогарони одамон, айнияткунонии қурбониёни 
савдои одамон ва мураттабсозии иттилооти дахлдор Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо дастгирии дигар мақомоти давлатӣ таъсис ва таъмини азнавкунии саривақтии 
махзани ягонаи маълумот дар бораи ҷиноятҳо дар самти савдои одамон (минбаъд – махзани 
ягонаи маълумот)– ро ташкил менамояд. 

2. Тартиби ташкили махзани ягонаи маълумот, намуд ва мундариҷаи маълумоти ба он 
воридшаванда, инчунин номгўйи шахсоне, ки ба маълумоти дар он дарҷгардида дастрасӣ 
доранд, аз ҷониби Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд. 
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3. Ба махзани ягонаи маълумот иттилоот дар бораи ҷиноятҳо дар самти савдои одамон, 

савдогарони одамон ва қурбониёни савдои одамон (бо қайди иттилоот дар бораи занон ва 
кўдакон), аз ҷумла маълумоти зерин ворид карда мешаванд: 
– оид ба ҳолатҳои ҷойивазкунии ғайриқонунӣ, одамрабоӣ, истисмори иқтисодӣ, шаҳвонӣ ва 
дигар истисмори курбониёни савдои одамон; 

– дар бораи савдогарони одамон ва шарикони онҳо; 

– дар бораи  қурбониёни савдои одамон; 

–дар бораи туризми шаҳвонии кўдакон; 

– дар бораи шахсони бедарак гумшуда, эҳтимолан истисморшаванда ва ба истисмор 
гирифторшуда, аз ҷумла дар ҳудуди давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва 
дигар  давлатҳо. 

4. Ба махзани ягонаи маълумот иттилооти зерин ворид карда мешаванд: 
– иттилооти аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар натиҷаи аз ҷониби онҳо амалӣ намудани 
мониторинги вазъият дар самти савдои одамон, аз  ҷумла ба воситаи шабакаи «хатҳои 
оҷилӣ» ва телефонҳои боварӣ ҷамъкардашуда; 

– иттилооти аз мақомот ва муассисаҳои маориф, хизматрасонии тиббии кўдакон, ҳифзи 
иҷтимоӣ ва хизматрасонии иҷтимоии аҳолӣ, дигар мақомот ва муассисаҳои кор бо кўдакон 
воридшуда, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадоранд мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқро дар бораи ҳолатҳои савдои кўдакон ва ҷиноятҳои вобаста ба он, ки ба кормандони 
онҳо вобаста ба иҷрои фаъолияти касбӣ ё хизматӣ маълум гаштаанд, хабардор намоянд; 

– иттилооте, ки дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои  оперативӣ–ҷустуҷўӣ ва дигар 
чорабиниҳои вобаста ба ошкор намудан, пешгирӣ кардан, тафтиш ва кушодани ҷиноятҳо дар 
самти савдои одамон, аз ҷумла маълумот дар бораи онҳо, ки аз махзанҳои иттилоотии 
маълумоти дахлдори ҳудудӣ, аз Ташкилоти байналмилалии политсияи криминалӣ 
(Интерпол) ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ гирифта шудаанд. 

5. Бо мақсади пайгирии мунтазам ва мубодилаи тарафайни иттилоот дар бораи ҳолат ва 
тамоюлҳои ғайриқонунӣ ворид намудан, транзит, баровардан ва барнагардонидани одамон 
аз хориҷа бо мақсади савдои одамон, кофтукови саривақтӣ ва айнияткунонии қурбониёни 
савдои одамон, қисми дахлдори маълумот аз рўи намудҳои бештар хавфноки ҷиноятҳо дар 
самти савдои трансмиллии одамон аз махзани ягонаи маълумот бояд ба махзани барои 
давлатҳо ягонаи байнидавлатии маълумот оид ба ҷиноятҳо дар самти савдои одамон дода 
шаванд. 

6. Тартиби ба махзанҳои маълумотии дар ҳамин модда пешбинигардида супоридан ва 
ворид шудани маълумоти дахлдор инчунин аз онҳо додани маълумоти зарурӣ дар асоси 
шартномаҳои байнидавлатӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда 
мешавад. 

7. Иттилооте, ки ба махзани ягонаи маълумот ворид карда шудааст, махфиёна буда, 
дастрасӣ ба он ва додани он бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. 

8. Ғайриқонунӣ ифшо кардан, паҳн намудан ё истифода бурдани иттилооте, ки дар 
махзани ягонаи маълумот нигоҳ дошта мешавад, боиси ҷавобгарии пешбининамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. 
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БОБИ 3. АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ ЭЪТИРОФ НАМУДАН ВА ДОДАНИ МАҚОМИ 
ҲУҚУҚИИ ҚУРБОНИИ САВДОИ ОДАМОН 
 
Моддаи 19. Ҳуқуқҳои шахси аз савдои одамон зарардида то лаҳзаи қурбонии савдои одамон 
эътироф гардидани ў 

1. Шахси аз савдои одамон зарардида то лаҳзаи қурбонии савдои одамон эътироф 
шуданаш, ҳуқуқ дорад ба муассисаи махсуси давлатӣ ё ғайридавлатӣ ҷиҳати ба ў ройгон 
расонидани маҷмўи ҳадди ақалли хизматрасонии иҷтимоӣ, аз ҷумла додани сарпаноҳ ва ҷои 
шабгузаронӣ, маводи хўрока, ёрии таъҷилии тиббӣ, равонӣ, ҳуқуқӣ ва моддӣ, инчунин 
хизматрасонии санитарию беҳдоштӣ дар ҳаҷми муайяннамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муроҷиат намояд. 

2. Мақоми ваколатдори давлатӣ дар давоми 24 соат аз лаҳзаи аз ҷониби шахси аз савдои 
одамон зарардида бо тартиби муқаррарнамудаи моддаи 21 Қонуни мазкур пешниҳод 
намудани ариза дар хусуси қурбонии савдои одамон эътироф гардиданаш, ҷиҳати ба таври 
ройгон ба ў пешниҳод намудани маҷмўи ҳадди ақалли хизматрасонии иҷтимоӣ дар ҳаҷми 
пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳо меандешад. 

3. Паҳн намудани маълумоте, ки сирри шахсӣ ва оилавии шахсони аз савдои одамон 
зарардидаро ташкил медиҳанд, инчунин дигар маълумоте, ки ифшои он ба ҳаёт ё саломатии 
ин шахсон, инчунин барои амнияти наздикони онҳо хатар ба вуҷуд меорад, манъ аст. 
  

Моддаи 20. Мақоми ҳуқуқии қурбонии савдои одамон 
1. Қурбониёни савдои одамон шахсони зерин эътироф карда мешаванд: 

– шахсоне, ки аз тарафи савдогарони одамон ё шарикони онҳо бо мақсади содир намудани 
савдои одамон ё ҷиноятҳои ба он алоқаманд ё дар ҷараёни содиркунии ин ҷиноятҳо мавриди 
маҷбуркунӣ, суиистифодаи боварии онҳо ва ё сўиистифодаи гунаҳгор аз вазъи хизматиаш 
қарор гирифтаанд; 

– шахсоне, ки бо мақсади истифодаи минбаъдаи онҳо дар самти савдои одамон оид ба 
ниятҳои ҳақиқии савдогарони одамон мавриди фиреб қарор гирифтаанд, аз ҷумла шахсоне, 
ки аз ҷониби савдогарони одамон ҷиҳати бастани шартномаи (қарордоди) қалбакии меҳнатӣ 
ё дигар шартномаҳо (қарордодҳо), ки ба истисмори одам, истифодаи меҳнати ғуломона ё 
маҷбурӣ вобаста намебошад, моил карда шудаанд; 

– шахсоне, ки бо сабаби дар вазъияти ноилоҷӣ ё ҳолати оҷизӣ қарор доштанашон, новобаста 
ба дарки ниятҳои ҳақиқии савдогарони одамон, пешакӣ барои истисмор розигии худро 
додаанд. 

2. Қурбонии савдои одамон эътироф намудани шахс аз ҳолатҳои зерин вобаста 
намебошад: 
— мавҷуд будан ё набудани шаҳрвандӣ; 

– рафтори ба ҷабрдидагӣ моил (виктимӣ) ё зиддиҷамъиятии ин шахс дар давраи то ҷалб 
гардидани ў ба савдои одамон, инчунин нияти дар оянда тағйир додани рафторашро доштан 
ё надоштани ў; 

– мавҷуд будани розигии шахси мазкур ба ҷалбкунӣ, интиқол, супоридан, фурўш, истисмори 
ў ё дигар ҳаракатҳое, ки ба савдои одамон алоқаманданд, ки аз ҷониби савдогарони одамон 
бо истифодаи маҷбуркунӣ, рабудан, фиреб, сўиистифодаи боварии ў ё сўиистифодаи 
гунаҳгор аз вазъи хизматиаш нисбат ба қурбонии имконпазир, ҳамчунин бо истифодаи 
вазъияти ноилоҷӣ ё ҳолати оҷизии ў ба даст оварда шудааст; 

– мавҷуд будани мақоми мурофиавии ҷабрдида оид ба парвандаи ҷиноятӣ, ки марбут ба 
ҳолати содир шудани ҷиноят (ҷиноятҳо) дар самти савдои одамон оғоз карда шудааст; 
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– омода будани шахс барои ҳамкорӣ кардан бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳангоми тафтиш ва 
муҳокимаи судии парвандаи ҷиноятӣ вобаста ба ҷинояте, ки нисбат ба ў содир шудааст. 

3. Бо тартиби пешбининамудаи моддаи 21 Қонуни мазкур ба шахс додани мақоми 
қурбонии савдои одамон ба ў аз лаҳзаи айнияткунонии вай ба сифати қурбонии савдои 
одамон то мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии пурраи иҷтимоӣ ҳуқуқ медиҳад, ки аз 
хизматрасонии маъмулии иҷтимоӣ дар ҳаҷми муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки чораҳои ҳифзи иҷтимоӣ, расонидани кумаки равонӣ, ҳуқуқӣ, иттилоотӣ, 
иҷтимоӣ, тиббӣ ва дигар намуди кумак, инчунин баргардонидани қурбониро ба оила, таъмин 
намудан бо ҷои кор ва таъминоти иҷтимоии ўро дар бар мегирад, истифода барад. 

4. Қурбонии савдои одамон барои кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ, ки ҳангоми қурбонии савдои 
одамон буданаш содир кардааст, ба ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ кашида намешавад. 

5. Додани мақоми қурбонии савдои одамон ба шахсе, ки барои кирдорҳои зиддиҳуқуқии 
марбут ба ҷалби ў ба сифати қурбонии савдои одамон ба ҷавобгарии маъмурӣ ё ҷиноятӣ 
кашида шудааст, барои аз ҷавобгарӣ озод намудани ў асос мегардад. 
  

Моддаи 21. Тартиби додани мақоми ҳуқуқии қурбонии савдои одамон 
1. Ба шахс додани мақоми ҳуқуқии қурбонии савдои одамон аз ҷониби Комиссияи 

байниидоравӣ ва ё комиссияҳои ҳудудии ҷои будубоши қурбонии савдои одамон амалӣ карда 
мешавад. 

2. Қарор дар бораи қурбонии савдои одамон эътироф намудани шахс аз тарафи 
Комиссияи байниидоравӣ ё комиссияҳои ҳудудӣ қабул карда мешавад. 

3. Ариза дар бораи қурбонии савдои одамон эътироф намудан аз ҷониби худи шахси 
зарардида ё намояндаи қонунии ў бо розигии ин шахс ба субъекти амаликунандаи муқовимат 
ба савдои одамон ё ба муассисаи махсуси давлатӣ ва ғайридавлатии дахлдор дода мешавад. 

4. Субъекти амаликунандаи муқовимат ба савдои одамон ва муассисаи махсуси давлатӣ 
ё ғайридавлатии дахлдор дар давоми 24 соат аризаи шахси аз савдои одамон зарардидаро ба 
Комиссияи байниидоравӣ ё комиссияи ҳудудии дахлдор барои ҳалли масъалаи ба ў додани 
мақоми ҳуқуқии қурбонии савдои одамон ирсол менамояд. 

5. Мақоми ҳуқуқии қурбонии савдои одамон ба шахси аз савдои одамон зарардида аз 
ҷониби Комиссияи байниидоравӣ ё комиссияи дахлдори ҳудудӣ баъди муайян ва аниқ 
намудани ҳолатҳои зарурӣ, вале на дертар аз 15 рўз пас аз муроҷиати шахси мазкур дар 
хусуси ба вай додани ин мақом дода мешавад. 

6. Ба қурбонии савдои одамон барои қабули қарор дар хусуси ҳамкорӣ бо мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ вобаста ба ҷинояти нисбати ў дар самти савдои одамон содиршуда на камтар аз 
30 рўз муҳлат дода мешавад, ки он аз рўзи муроҷиат ба субъекти амаликунандаи муқовимат 
ба савдои одамон ё муассисаи махсуси давлатӣ ва ғайридавлатии дахлдор ҳисоб карда 
мешавад.  

7.  
Моддаи 22. Махфиёна будани маълумот дар бораи қурбониёни савдои одамон 

1. Иттилоот дар бораи қурбониёни савдои одамон ё ҳолатҳои ҷиноятҳои нисбат ба онҳо 
содиршуда, ки ифшои он ба ҳаёт ё саломатии қурбонии савдои одамон ё наздикони ў хатарро 
ба вуҷуд меорад, инчунин маълумот дар бораи чораҳои амниятии нисбат ба онҳо 
татбиқшаванда набояд паҳн шаванд. Ғайриқонунӣ паҳн намудани чунин маълумот боиси 
ҷавобгарии пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. 

2. Воситаҳои ахбори омма ҳуқуқ надоранд дар хабарҳо ва маводи паҳншаванда 
маълумотеро, ки бевосита ё бавосита ба шахсияти қурбонии савдои одамон дахл дорад, бе 
розигии ў, нисбат ба кўдак бошад, бе розигии худи кўдак–қурбонии савдои одамон, 
намояндаи қонунии вай ва мақомоти васоят ва парасторӣ ифшо намоянд. 
 

Моддаи 23. Ҳуқуқҳои қурбонии савдои одамон, ки аз рўйи  парвандаи ҷиноятии марбут ба 
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ҷиноят дар самти  савдои одамон ҷабрдида ё шоҳид эътироф шудааст 

1. Иштироки қурбонии савдои одамон дар мурофиаи судии ҷиноятӣ ба сифати ҷабрдида 
ё шоҳид аз рўи парвандаи ҷиноятӣ марбут ба ҷиноят дар самти савдои одамон ба чунин шахс 
ба таври иловагӣ ҳуқуқ ба ҳимояи давлатиро мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
аз ҷумла ба чораҳои амниятӣ ва дастгирии иҷтимоӣ медиҳад. 

2. Нисбат ба қурбониёни савдои одамон, ки аз рўи парвандаҳои ҷиноятии марбут ба 
ҷиноятҳо дар самти савдои одамон  ба сифати ҷабрдида ё шоҳид эътироф шудаанд,  ифшо 
накардани маълумот дар бораи чунин шахсон метавонад, ҳамчунин ба сифати чораи амниятӣ 
мутобиқи қонунгузории  Ҷумҳурии Тоҷикистон  татбиқ карда шавад. 

3. Чораҳои ҳимояи давлатӣ нисбат ба аризадиҳанда, шоҳид ё қурбонии ҷиноят дар 
самти савдои одамон то оғози парвандаи ҷиноятӣ татбиқ шуда метавонанд, агар ин шахсон 
барои пешгирӣ ва кушодани ҷинояти   зикргардида  мусоидат намоянд. 

4. Розигии қаблии ҷабрдидаи ҷиноят дар самти савдои одамон, ки то оғози истисмор 
барои ҷалбкунӣ, интиқол додан, супоридан, пинҳонкунӣ ё гирифтани ў дода шудааст, барои 
рад кардани таъин намудани чораҳои амниятӣ ва ба вай расонидани кумак,  инчунин   
пешниҳоди маҷмўи ҳадди ақалли хизматрасонии иҷтимоӣ, дар ҳаҷме, ки қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст, асос шуда наметавонад. 

5. Ба шахсе, ки бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷабрдидаи ҷиноят дар самти савдои одамон эътироф шудааст, мутобиқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмўи ҳадди ақалли хизматрасонии иҷтимоӣ пешниҳод карда 
мешавад, ки аз ҷумла, чунин ҳуқуқҳои иловагиро дар бар мегирад: 
— истифодаи ройгон аз кумаки тарҷумон бо мақсади таъмини иштирок дар мурофиаи судии 
ҷиноятӣ, инчунин барои мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоии самараноки онҳо (барои 
шахсоне, ки забони давлатиро намедонанд ё ба таври кофӣ намедонанд); 

– дар ҳолатҳои зарурӣ таъмин намудани шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шахси доимо 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқоматкунанда, ки қурбонии савдои одамон мебошанд, бо ҷои 
зист дар хобгоҳ мутобиқи меъёрҳо ва тартиби пешбининамудаи қонунгузории  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 

– расонидани кумаки афзалиятнок барои таъмин кардан бо ҷои кор, идома додани таҳсил, 
интихоби касб ва тайёрии касбӣ. 

6. Муҳлати ба ҷабрдидаи ҷиноят дар самти савдои одамон расонидани маҷмўи 
зикршудаи хизматрасонии иҷтимоӣ бо пешниҳоди мақомоти тафтишот, прокурор ё суд бо 
розигии ҷабрдида, аз ҷониби Комиссияи байниидоравӣ ё комиссияи ҳудудии ҷои истиқомати 
ў барои тамоми давраи пешбурди парванда ва бартараф кардани хатар ба ҳаёт ё саломатӣ ва 
ё таъмини амнияти наздикони ў метавонад дароз карда шавад. 
Моддаи 24. Кафолатҳои махсуси мурофиавии ҳифзи ҳуқуқҳои ҷабрдидагони ҷиноятҳо ва 
дигар  ҳуқуқвайронкуниҳо  дар  самти савдои одамон 

1. Ба ҷабрдидагони ҷиноятҳо ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти савдои одамон 
кафолатҳои мурофиавии зерин пешбинӣ карда мешаванд: 
– хусусиятҳои пурсиши онҳо бо назардошти ҳолати равонии онҳо, хусусият ва вазнинии 
ҳуқуқвайронкуниҳои нисбат ба онҳо содиршуда, инчунин дараҷаи вазнинии зарари ба онҳо 
расонидашуда; 

– озод кардан аз ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ барои аз ҷониби онҳо чун қурбонии савдои 
одамон содир намудани кирдорҳои зиддиҳуқуқӣ; 

– таъмини махфиёна будани иттилооте, ки аз ҷабрдидагони ҷиноятҳо ва дигар 
ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти савдои одамон ба даст оварда шудаанд; 

– таъмини баррасии пўшидаи парвандаҳои ҷабрдидагони ҷиноятҳо (ҳуқуқвайронкуниҳо) дар 
самти савдои одамон; 
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– татбиқи қоидаҳои махсус, ки амнияти шахсони зикршударо ба сифати ҷабрдидагон, аз 
ҷумла ҳимояи ҷисмонии онҳо, инчунин баррасӣ ва ҳалли ҳатмии даъвоҳои граждании 
ҷабрдидагони савдои одамонро дар доираи қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъмин менамоянд. 

2. Барои ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии ҷабрдидагон аз ҳуқуқвайронкуниҳо дар 
самти савдои одамон, ки онҳо бинобар ҳолати ҷисмонӣ ё рўҳӣ ва ё ноболиғӣ ё хурдсолии худ 
аз имконияти мустақилона ҳифз намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонуниашон маҳруманд, 
ҳангоми баррасии парвандаҳо оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ ва парвандаҳои ҷиноятӣ 
ҳатман намояндагони қонунӣ ё намояндагони дигари онҳо ҷалб карда мешаванд, ки ба онҳо 
ҳамаи он ҳуқуқҳое, ки шахсони онҳоро чун намоянда интихобкарда доранд, дода мешавад, 
нисбат ба кўдакон, инчунин, рўҳшинос ва дар ҳолатҳои зарурӣ омўзгор ҷалб карда 
мешаванд. 
  

Моддаи 25. Чораҳои амниятӣ нисбати ҷабрдидагон ва шоҳидон аз рўйи парвандаҳои 
ҷиноятӣ оид ба ҷиноятҳо дар самти савдои одамон 

1. Нисбат ба ҷабрдидагон ва шоҳидон аз рўи парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба ҷиноятҳо дар 
самти савдои одамон мумкин аст дар як вақт як ё якчанд чораҳои амниятӣ, ки қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ 
пешбинӣ намудааст, татбиқ карда шаванд. Бо мақсади таъмини пинҳон мондани шахсияти 
ҷабрдидаи савдои одамон, мумкин аст насаб, ном, номи падари ў, дигар маълумот, инчунин, 
симои зоҳирии ў тағйир дода шаванд. 

2. Татбиқи чораҳои амниятӣ нисбати ҷабрдидагон ва шоҳидон ба зиммаи мақомоти 
корҳои дохилӣ, амнияти миллӣ ва назорати маводи нашъаовар аз рўйи парвандаҳои 
ҷиноятии вобаста ба ҷиноятҳо дар самти савдои одамон, ки дар пешбурди онҳо мебошанд, 
вогузор карда мешавад. 

3. Чораҳои амниятӣ нисбати ҷабрдидагон ва шоҳидон аз рўйи парвандаҳои ҷиноятӣ оид 
ба ҷиноятҳо дар самти савдои одамон, ки дар баррасии суд ё прокуратура мебошанд, дар 
асоси қарори суд (судя) ё прокурор аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ, амнияти миллӣ, 
гумрук, муҳоҷират, назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва назорати 
маводи нашъаовари ҷои қарордошти ҷабрдида ё шоҳид татбиқ карда мешаванд. 

4. Амалӣ намудани чораҳои дигар оид ба расонидани кумак ба қурбониёни савдои 
одамон ба зиммаи мақомоти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар мақомот бо 
тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда мешавад. 

5. Мақомоти таъқиби ҷиноятӣ махфиёна будани маълумот дар бораи қурбониёни савдои 
одамонро, ки дар рафти мурофиаи судии ҷиноятӣ ё фаъолияти оперативию ҷустуҷўйӣ ба даст 
омадаанд, таъмин менамоянд. 
 
БОБИ 4. 
РАСОНИДАНИ КУМАК БА ҚУРБОНИЁНИ САВДОИ ОДАМОН  
 
Моддаи 26. Фонди давлатии расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон 

1. Бо мақсади маблағгузории самараноки чорабиниҳо оид ба ҳифз, мутобиқгардонӣ ва 
тавонбахшии иҷтимоии қурбониёни савдои одамон Фонди давлатии расонидани кумак ба 
қурбониёни савдои одамон (минбаъд – Фонд) таъсис дода мешавад. 

2. Тартиби таъсис ва ташкили фаъолияти Фонд бо Низомнома, ки аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад, муқаррар карда мешавад. 

3. Назорати давлатии фаъолияти Фонд бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Комиссияи байниидоравии муқовимат ба савдои одамон 
амалӣ карда мешавад. 

4. Мақсади фаъолияти Фонд иштирок дар маблағгузории фаъолияти муассисаҳои 
махсуси давлатӣ ва ғайридавлатӣ, додани кумакпулиҳои иҷтимоӣ ба қурбониёни савдои 
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одамон, ки бо тартиби муқарраршуда аз рўи парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба ҷиноятҳои ба 
савдои одамон алоқаманд ҷабрдида эътироф шудаанд, инчунин маблағгузориҳо ҷиҳати ҳифз, 
мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоии онҳо ба шумор меравад. 

5. Сарчашмаҳои даромади Фонд инҳоянд: 
– маблағҳои буҷети давлатӣ; 

– воситаҳое, ки аз ташкилотҳои байналмилалӣ ворид шудаанд; 

– хайрияҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; 

–дигар манбаъҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст. 

Моддаи 27. Ҷуброн намудани зарар ба қурбониёни савдои  одамон  
1. Қурбониёни савдои одамон ҳуқуқ доранд бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷуброни зарари ҷисмонӣ, маънавӣ ва моддии ба онҳо дар натиҷаи 
ҷиноят ё дигар ҳуқуқвайронкунӣ дар самти савдои одамон расонидашударо талаб намоянд. 

2. Зарари ба қурбониёни савдои одамон расонидашуда аз ҷониби шахсоне, ки дар содир 
намудани ҷиноятҳо ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти савдои одамон гунаҳгор ҳисобида 
шудаанд, дар асоси қарори суд ҷуброн карда мешавад. 

3. Парвандаҳо оид ба ҷуброн намудани зарар ба қурбониёни савдои одамон метавонанд 
бо қарори суд дар маҷлиси пўшидаи судӣ баррасӣ карда шаванд. 
 
Моддаи 28. Мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоии шахсони аз савдои одамон 
зарардида 

1. Шахсе, ки бо тартиби муқарраргардида қурбонии савдои одамон эътироф карда 
шудааст, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи таъмин будан бо ҷои зисти 
муваққатии бехатар дар муассисаи махсуси давлатӣ ё ғайридавлатӣ, инчунин ҳуқуқи ройгон 
гирифтани кумакҳои зеринро дорад: 
– кумаки ҳуқуқӣ ва кумак дар барқарор намудан ва барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо, аз ҷумла 
аризаҳо ва иттилоот вобаста ба  ҷинояти дар самти савдои одамон содиршуда; 

– иттилоот дар бораи мавҷуд будани расмиёти судӣ ва маъмурӣ, ки барои ҳимоя ва 
расонидани  кумак  ба шахсони аз савдои одамон зарардида равона шудаанд; 

– кумаки иҷтимоӣ ва моддӣ, дар давраи ҷобаҷокунӣ, таъмин намудан бо хўрока, маҷмўи 
рахти хоб ва воситаҳои санитарию беҳдоштӣ, дар ҳолатҳои зарурӣ бошад, бо либос, 
пойафзол ва дигар ашёи таъминоти молӣ аз рўйи меъёрҳои муқаррарнамудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

– кумаки тиббӣ дар шакли муоинаи тиббӣ, табобат (аз рўи нишондодҳо) ва расонидани 
кумаки махсуси тиббӣ вобаста ба ҷароҳат ва бемориҳое, ки дар натиҷаи содир намудани 
ҷиноят дар самти савдои одамон гирифтаанд; 

– кумаки зарурии равонӣ, аз ҷумла дар самти интихоби касб; 

– кумак дар таъмини  кор, гирифтани таҳсилот ва  тайёрии касбӣ; 

– кумак дар баргардонидан ба оила ва ҷамъият, аз ҷумла кумак дар ташкили ҷустуҷўи 
хешовандон, нисбат ба кўдакони қурбониёни савдои одамон бошад, ҷустуҷўи дигар 
намояндагони қонунии онҳо. 

2. Ҳангоми амалӣ намудани мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоии қурбониёни 
савдои одамон ба ҳеҷ гуна шакл маҳдуд намудани ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрванд, ки 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, роҳ дода намешавад. 
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3. Чораҳои мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоии қурбониёни савдои одамон бо 

риояи пурра махфиёна будан ва розигии ихтиёрии қурбонии савдои одамон амалӣ гардонида 
мешаванд. 

4. Иттилоот дар бораи чораҳои мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоии нисбат ба 
қурбониёни савдои одамон татбиқшаванда фавран ба вай дар шакли дастрас аз ҷониби 
кормандони мақомоти дахлдор ё муассисаҳое, ки барои гузаронидани чораҳои зикргардида 
ваколатдор карда шудаанд, пешниҳод карда мешавад. 

5. Мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоии қурбониёни савдои одамон, хусусан 
кўдакон бо назардошти синну сол, ҷинс ва талаботи махсуси онҳо, нисбат ба қурбониёни 
болиғи савдои одамон бошад, бо назардошти омодагии онҳо ба ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ аз рўи парвандаҳо оид ба ҷиноятҳои нисбат ба онҳо содиршуда амалӣ карда мешаванд. 

6. Дар сурати аз ҷониби қурбонии савдои одамон изҳори омодагӣ намудан ба ҳамкорӣ 
бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рўйи парвандаҳо оид ба ҷиноятҳо нисбат ба онҳо муҳлати амалӣ 
намудани чораҳои мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоӣ мумкин аст дар тамоми давраи 
мурофиаи судии ҷиноятӣ дароз карда шавад. 
 
Моддаи 29. Тартиби тавонбахшии иҷтимоии қурбониёни савдои одамон ва ба онҳо 
расонидани кумак  

1. Бо мақсади таъмини амнияти қурбонии савдои одамон, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои 
қонунии вай аз ҷониби давлат ба шахси мазкур новобаста аз омодагии ў ба ҳамкорӣ бо 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва суд дар таъқиби ҷиноятии савдогарони одамон маҷмўи 
хизматрасонӣ оид ба мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоӣ, аз ҷумла муваққатан, ба 
муҳлати то ду моҳ дар муассисаҳои махсуси давлатӣ ё ғайридавлатӣ истиқомат кардан 
кафолат дода мешавад. 

2. Ҷой кардани шахсе, ки бо тартиби муқарраркардаи Қонуни мазкур қурбонии савдои 
одамон эътироф карда шудааст, дар ҷойҳои дастгиркунӣ, ҳабси пешакӣ, муассисаҳои иҷрои 
ҷазои ҷиноятӣ, инчунин дигар ҷойҳои ҷудо нигоҳдорӣ роҳ дода намешавад. 

3. Мақомоти маориф ва илм бо розигии қурбониёни савдои одамон иштироки онҳоро 
дар барномаҳои таҳсилоти умумӣ ва касбӣ ва дигар барномаҳои таълимӣ, ки барои 
мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоӣ ва огоҳонидани ревиктимизатсияи қурбониёни 
савдои одамон таҳия гардидаанд, якҷоя бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ки барои 
амалигардонии ваколатҳои назоратбарӣ дар самти тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
меҳнат ва шуғл ваколатдор карда шудаанд, таъмин менамоянд. 

4. Мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоии қурбониёни савдои одамон аз ҳисоби 
буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, Фонд, инчунин аз дигар манбаъҳои маблағгузорӣ амалӣ 
карда мешавад. 

5. Субъектҳои амаликунандаи муқовимат ба савдои одамон чораҳоро барои 
огоҳонидани ревиктимизатсияи қурбониёни савдои одамон, аз ҷумла бо роҳи амалигардонии 
назоратбарии иҷтимоии рафт ва натиҷаҳои мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоии 
қурбониёни савдои одамон, ки муассисаҳои махсусро тарк кардаанд ва дар ҳолати зарурӣ 
чораҳои иловагиро барои  расонидани кумак  ба онҳо меандешанд. 
  

Моддаи 30. Муассисаҳои махсуси давлатӣ ва ғайридавлатӣ оид ба расонидани кумак ба 
қурбониёни савдои одамон 

1. Бо мақсади расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон бо назардошти талаботи 
мавҷуда муассисаҳои махсуси давлатӣ ва ғайридавлатӣ таъсис дода мешаванд. 

2. Тартиби таъсисёбӣ, маблағгузорӣ ва ташкили фаъолияти муассисаҳои махсуси 
давлатӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 

3. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ ва дигар ташкилотҳо, инчунин 
шахсони воқеӣ ҳуқуқ доранд мутобиқи тартиби пешбиникардаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон–муассисаҳои махсуси ғайридавлатиро, ки аз ҳисоби маблағҳои хусусӣ ё 
ҷалбшудаи онҳо маблағгузорӣ мешаванд, таъсис диҳанд. 
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4. Назоратбариии фаъолияти муассисаҳои махсуси давлатӣ ва ғайридавлатиро бо 

тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи салоҳияти худ 
Комиссияи байниидоравӣ ва комиссияҳои ҳудудӣ, инчунин мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ, амалӣ менамоянд. 

5. Муассисаҳои махсуси давлатӣ ва ғайридавлатӣ вазифаҳои зеринро оид ба расонидани 
кумак ба қурбониёни савдои одамон амалӣ менамоянд: 
– муносибати инсондўстона, ки шаъну шарафи инсониро паст намезанад; 

– пешниҳоди паноҳгоҳи ройгон барои истиқомати муваққатӣ; 

– таъмин намудан бо хўрока, рахти хоб ва воситаҳои санитарию беҳдоштии ройгон ва дар 
ҳолатҳои зарурӣ бо либос; 

– бо тарҷумон ройгон таъмин намудани қурбониёни савдои одамон бо мақсади 
мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоии онҳо (барои шахсоне, ки забони давлатиро 
намедонанд ё ба таври кофӣ намедонанд); 

– ба қурбонии савдои одамон дар шакли соддаю фаҳмо расонидани иттилоот оид ба 
мақсадҳои будубоши ў дар муассисаи махсус, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ў, қоидаҳои асосӣ, ки 
тартиботи дохилӣ дар муассисаи мазкур ба танзим медароранд; 

– дар шакли соддаю фаҳмо пешниҳод намудани иттилоот оид ба тарзҳои ҳифзи ҳуқуқҳо ва 
манфиатҳои қонунии шахсони аз савдои одамон зарардида, ки бо қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд; 

– пешниҳод намудани кумаки ройгони тахассусии равонӣ; 

– гузаронидани муоинаи аввалияи тиббӣ, ташкили расонидани кумаки таъҷилии тиббӣ ва 
кумаки аввалияи тиббию санитарӣ дар марказҳои саломатӣ, дармонгоҳҳо ва беморхонаҳо, аз 
ҷумла ба занҳо дар давраи ҳомиладорӣ, дар давраи таваллуд ва пас аз таваллуд; 

– расонидани кумаки ройгони ҳуқуқӣ дар ҳаҷме, ки барои таъмини ҳифзи ҳуқуқ ва 
манфиатҳои қонунии қурбониёни савдои одамон заруранд; 

– мусоидат намудан барои ба оила ва ҷамъият баргардонидан, аз ҷумла расонидани кумак 
дар ташкил намудани ҷустуҷўи хешовандонашон; 

– пешгирӣ намудани ревиктимизатсияи  қурбониёни савдои одамон. 

6. Муассисаҳои махсуси давлатӣ ва ғайридавлатӣ барномаҳои кутоҳмуҳлат ва 
дарозмуҳлати мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоӣ ва пешгирии ревиктимизатсияи 
қурбониёни савдои одамонро, ки дар муассисаҳои мазкур нигоҳ дошта мешаванд, таҳия ва 
дар амал татбиқ менамоянд. 
Моддаи 31. Баргардонидани (репатриатсияи) шаҳрвандони хориҷӣ ва  шахсони бешаҳрванд, 
ки қурбонии савдои одамон гардидаанд 

1. Дар ҳолате, ки агар шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд шахси аз ҷиноят дар 
самти савдои одамон ҷабрдида эътироф шуда бошад, ўро дар тамоми давраи мурофиаи 
ҷиноятӣ оид ба парвандаи марбут ба ҷинояти нисбат ба вай содиршуда аз қаламрави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи маъмурӣ берун кардан мумкин нест. 

2. Дар ҳолате, ки агар қурбонии савдои одамон хоҳиши тарк намудани ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро дошта бошад, ба ў дар таъмин гардидан бо ҳуҷҷатҳои дахлдор, пардохти 
хароҷоти нақлиётӣ ва дигар хароҷоти зарурӣ мусоидат карда шуда, оид ба кам намудани 
хатари дар давлати қабулкунанда қурбонии савдои одамон гардиданаш тавсияҳо дода 
мешаванд. 
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3. Шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд, ки ҷабрдидаи ҷиноят дар самти савдои 

одамон эътироф шудаанд, дар тамоми давраи мурофиаи ҷиноятии парванда оид ба ҷинояти 
дар самти савдои одамон нисбат ба онҳо содиршуда ҳуқуқ доранд, барои гирифтани 
гувоҳномаи иқомат ба мақомоти дахлдори давлатӣ, бо тартиби пешбининамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намоянд. 

4. Ҳангоми баррасии муроҷиат барои гирифтани гувоҳномаи иқомат ҳолатҳои ҳамкории 
қурбонии савдои одамон бо мақомоти таъқиби ҷиноятӣ, хусусият ва дараҷаи вазнинии зарар, 
ки ба қурбонии савдои одамон аз ҷиноятҳои зикргардида расонида шудааст, муҳлати дар 
мақоми ҳуқуқии қурбонии савдои одамон қарор доштани шахс, инчунин мавҷуд будани 
хатари воқеии баргаштани қурбонии савдои одамон ба ҳолати аввала ё мавриди таъқиби 
савдогарони одамон дар давлати баромад ё ҷои иқомати доимиаш қарор гирифтани ў ба 
инобат гирифта мешаванд. 

5. Дар асоси дархости хаттии шахси ба сифати ҷабрдидаи ҷиноят дар самти савдои 
одамон эътирофшуда ва хулосаи хаттии мақомоти дахлдори таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва 
суд дар хусуси ҳамкории ў бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ доир ба парвандаҳои ҷиноятии вобаста 
ба савдои одамон, муҳлати дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон будани вай метавонад то як сол 
аз лаҳзаи ба охир расидани мурофиаи судӣ оид ба парванда дароз карда шавад. 

6. Гувоҳномаи иқомат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қурбониёни савдои одамон, ки 
шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванди болиғ мебошанд, вале шахсияти онҳоро 
муқаррар намудан ғайриимкон аст, дода намешавад. Нисбат ба шахсони мазкур чораҳо 
ҷиҳати берун кардани онҳо аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи маъмурӣ андешида 
мешаванд. 

7. Ҷабрдидаи ҷиноят дар самти савдои одамон, ки ба ў гувоҳномаи иқомат дода шудааст, 
мақоми муҳоҷирро соҳиб шуда, дорои тамоми ҳуқуқ ва уҳдадориҳое мебошад, ки аз ин 
мақоми ҳуқуқӣ бармеоянд. 

8. Баргардонидани (репатриатсияи) қурбониёни савдои одамон ба давлате, ки 
шаҳрванди он мебошанд ё давлати ҷои истиқомати доимиашон мутобиқи санадҳои ҳуқуқии 
байналмилалӣ, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, сурат мегирад. 
 
БОБИ 5. 
ХУСУСИЯТҲОИ РАСОНИДАНИ КУМАК БА КЎДАКОН–ҚУРБОНИЁНИ  САВДОИ 
ОДАМОН 
 
Моддаи 32. Хусусиятҳои мақоми ҳуқуқии кўдакон – қурбониёни савдои одамон  

1. Ба кўдакон–қурбониёни савдои одамон ҳуқуқу озодиҳои кафолатдодаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон, ки 
ҳуқуқи кўдак ва кафолати амалӣ намудани онро танзим менамоянд, таъмин карда мешавад. 

2. Давлат ҳифз ва расонидани кумакро ба кўдак–қурбонии савдои одамон аз лаҳзаи 
нисбати ў содир шудани ҷиноят дар самти савдои одамон, аз ҷумла баъд аз айнияткунонии ў 
ба сифати қурбонии савдои одамон то мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии пурраи иҷтимоии 
кўдак, новобаста аз хоҳиши ў барои ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ оид ба масъалаҳои ошкор 
намудан ва кушодани ҷинояти нисбат ба вай содиршуда ва таъқиби ҷиноятии савдогарони 
одамон таъмин менамояд. 

3. Баъди ба кўдак додани мақоми ҳуқуқии қурбонии савдои одамон ў фавран ба мақомот 
ва муассисаҳое, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳифз ва расонидани 
кумак ба кўдакони аз савдои одамон зарардида ваколатдор карда шудаанд, фиристода 
мешавад. Дар ҳолате, ки агар синни қурбонии савдои одамон маълум набошад, вале асосҳои 
воқеие барои тахмин намудан мавҷуд бошанд, ки вай ба синни ҳаждаҳ нарасидааст, то 
қатъиян муқаррар намудани синни воқеии шахси мазкур нисбат ба ў кафолатҳои махсуси 
ҳуқуқӣ, ки бо Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои расонидани кумак ба кўдакон–қурбониёни савдои одамон пешбинӣ шудаанд, паҳн 
мегарданд. 
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4. Ба кўдаконе, ки аз савдои одамон зарар дидаанд, мақоми ҳуқуқии қурбонии савдои 

одамон дар асоси муроҷиати худи кўдак, муроҷиати намояндаи қонунии ў ё намояндаи 
мақомоти васоят ё парасторӣ ва ё намояндаи муассисаи махсуси дахлдор новобаста аз 
розигии кўдак, нисбат ба кўдакони ба синни понздаҳ расида бошад, дар асоси муроҷиати 
худи кўдак ё шахсони дар ҳамин қисм пешбинигардида дар асоси розигии ихтиёрии огоҳонаи 
кўдак дода мешавад. 

5. Чораҳои мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоии кўдакон–қурбониёни савдои 
одамон новобаста аз хоҳиши онҳо, нисбат ба кўдакони ба синни понздаҳ расида бошад, бо 
розигии онҳо ва (ё) розигии намояндагони қонунии онҳо ва ё мақомоти васоят ва парасторӣ 
амалӣ карда мешаванд. 

6. Дар ҳолатҳое, ки кўдак – қурбонии савдои одамон падару модар ё дигар 
намояндагони қонунӣ надошта бошад, мақомоти васоят ва парасторӣ фавран мутобиқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ў васӣ таъин мекунад, ки вай қабули ҳамаи 
қарорҳоро ба манфиати кўдак таъмин карда, аз номи кўдак ариза пешниҳод менамояд ва 
якҷоя бо ў дар тамоми рафти мурофиаи ҷиноятӣ ва то қабули қарор ба манфиати кўдак 
иштирок мекунад. 

7. Ба кўдак–қурбонии савдои одамон барои то 6 моҳ ё дар тамоми давраи муҳокимаи 
судии парвандае, ки оид ба он вай ба сифати ҷабрдида баромад мекунад, ҳангоми зарурат 
бошад, баъди анҷоми он то мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии пурраи иҷтимоӣ ҳуқуқи 
истиқомат кардан дар муассисаи махсуси давлатӣ ё ғайридавлатӣ, дигар муассисаи махсуси 
хизматрасонии иҷтимоӣ, ки ба кўдакони дар вазъияти хатарноки иҷтимоӣ ё дигар вазъияти 
душвори ҳаётӣ қарордошта кумаки иҷтимоӣ мерасонад, дода мешавад. Кўдакон–қурбониёни 
савдои одамон дар муассисаҳои зикршудаи махсус дар шароити барои онҳо махсус, ки ба 
талаботи иҷтимоию синни онҳо мувофиқ аст, ҷой дода шуда, дар манзилҳои  аз қурбониёни 
калонсоли  савдои одамон ҷудо нигоҳ дошта мешаванд. 

8. Кўдакон–қурбониёни савдои одамон, ки дар муассисаҳои махсуси дар қисми 7 ҳамин 
модда пешбинишуда нигоҳ дошта мешаванд, ҳуқуқ доранд ба тариқи иловагӣ аз 
хизматрасонии зерин ройгон истифода баранд: 
 –хабардор намудани падару модар (дигар намояндагони қонунӣ) дар хусуси ҷойгир 
намудани онҳо дар муассисаҳои махсуси дахлдор; 

 –нигоҳ доштани робита бо оила тавассути мукотибот, суҳбатҳои телефонӣ ва 
мулоқотҳо, ки агар ин ба амнияти онҳо зарар нарасонад; 

 –гирифтани кумак дар ташкили ҷустуҷўйи падару модар ё дигар намояндагони 
қонунӣ; 

 – гирифтани хўрока, либос, пойафзол ва дигар ашёе, ки аз рўйи  меъёрҳои 
муқарраргардида барои нигоҳдошти саломатӣ ва таъмини фаъолияти ҳаётии кўдакон зарур 
мебошанд; 

 – гирифтани таҳсилоти умумӣ ва ибтидоии касбӣ; 

 –гирифтани маҷмўи хизматрасонии иловагӣ, ки инкишофи ҷисмонӣ ва рўҳии кўдакро 
бо назардошти хусусиятҳои физиологӣ ва рўҳию синнусолӣ  таъмин менамоянд. 

9. Ҳуқуқҳои иловагӣ барои кўдакон–қурбониёни савдои одамон, ки бо қисми 8 ҳамин 
модда пешбинӣ шудаанд, ҳамчунин ба шахсони синнашон муқарраркарданашуда, то 
айнияткунонии онҳо ба сифати шахсони болиғ, ҳангоми мавҷуд будани асосҳои кофӣ дар 
хусуси он, ки ин шахсон ба синни ҳаждаҳ нарасидаанд, паҳн мегардад. 

10. Муассисаҳои махсуси давлатӣ ва ғайридавлатӣ, ки дар қисми 7 ҳамин модда пешбинӣ 
гардидаанд, дар амалияи худ барномаҳои махсуси айнияткунонӣ, мутобиқгардонӣ ва 
тавонбахшии иҷтимоии кўдакон — қурбониёни савдои одамонро, ки дар муассисаҳои 
зикргардида нигоҳ дошта мешаванд, таҳия ва амалӣ намуда, амнияти онҳоро таъмин 
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мекунанд, махфиёна будани иттилоотро дар хусуси шахсияти кўдак ва мақоми ў ҳамчун 
қурбонии савдои одамон қатъиян риоя менамоянд. 

11. Ба кўдакон — қурбониёни савдои одамон, аз ҷумла ба онҳое, ки дар муассисаҳои 
махсуси давлатӣ ва ғайридавлатӣ нигоҳ дошта мешаванд, дар муассисаҳои давлатии 
таҳсилоти умумӣ ва ибтидоии касбӣ ё дар муассисаҳои махсусгардонидашудаи тарбиявӣ бо 
тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф ҳуқуқ ба 
таҳсил таъмин карда мешавад. 

12. Дар ҳолатҳое, ки кўдакон–қурбониёни савдои одамон бе парастории падару модар 
мондаанд ё маҳалли будубоши падару модари худро намедонанд, мақомоти давлатӣ, ки 
барои расонидани кумак ба қурбониёни савдои одамон ваколатдор карда шудаанд, 
уҳдадоранд фавран ҷустуҷўи оилаи кўдакро оғоз намуда, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои ба расмият даровардани васоят ё парасторӣ ба ў чораҳо андешанд. 
  

Моддаи 33. Тартиби хабар додан дар бораи кўдакон– қурбониёни савдои одамон  
1. Бо мақсади таъмини ҳифзи ҳуқуқҳои кўдак Комиссияи байниидоравӣ ё комиссияҳои 

ҳудудӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, 
муассисаҳои махсуси давлатӣ ва ғайридавлатӣ ва дигар ташкилотҳо, ки дар хусуси ҷои 
қарордошти кўдакон–қурбониёни савдои одамон иттилоот доранд, уҳдадоранд фавран дар 
ин бора падару модари (намояндагони қонунии) кўдак, мақомоти васоят ва парасторӣ ва 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқро хабардор намоянд. 

2. Дар ҳолати дар мақомот ва ташкилоту муассисаҳои дар қисми 1 ҳамин модда 
пешбинигардида мавҷуд будани иттилоот дар хусуси ҷои истиқомат ё ҷои будубоши падару 
модар ё дигар намояндагони қонунии кўдак–қурбонии савдои одамон, иттилоот дар бораи 
ҷои будубоши кўдак дар давоми 12 соат аз лаҳзаи ёфт гардидани ў ба падару модар, инчунин 
ба мақомоти васоят ва парастории ҷои охирини истиқомати кўдак фиристода мешавад. Агар 
иттилоот дар хусуси падару модар ва дигар намояндагони қонунӣ мавҷуд набошад, 
иттилооти дахлдор ба мақомоти васоят ва парастории ҷои охирини истиқомати кўдак 
фиристода мешавад. 

3. Мақомот ва ташкилотҳои низоми пешгирии бепарасторӣ ва ҳуқуқвайронии 
ноболиғон дар доираи ваколатҳои худ уҳдадоранд риояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии 
кўдакон–қурбониёни савдои одамонро таъмин карда, ҳифзи онҳоро аз ҳама гуна шаклҳои 
табъиз, зўроварии ҷисмонӣ ва рўҳӣ, таҳқир, муносибати дағалона, истисмори шаҳвонӣ ва 
дигар шаклҳои истисмор таъмин намоянд, кўдакон–қурбониёни имконпазири савдои 
одамонро маълум намоянд, инчунин дар хусуси ҳама гуна вайронкунии қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт, ки вобаста ба амалӣ намудани фаъолияти касбӣ ё хизматӣ 
ба онҳо маълум шудааст, ба мақомоти зерин хабар диҳанд: 
– ба мақомоти прокуратура–дар хусуси вайрон намудани ҳуқуқу озодиҳои кўдакон–
қурбониёни савдои одамон; 

– ба Комиссия оид ба  ҳуқуқи кўдак – дар хусуси ҳолатҳои ошкоршудаи вайронкунии 
ҳуқуқҳои кўдакон–қурбониёни савдои одамон  ба таҳсил, меҳнат, истироҳат, манзил ва дигар 
ҳуқуқҳо; 

– ба мақомоти васоят ва парасторӣ – дар хусуси ошкор намудани кўдакон–қурбониёни 
имконпазири савдои одамон, аз ҷумла кўдакони бе  парастории падару модар ё 
намояндагони қонунӣ монда ва ё кўдакони дар вазъияти барои ба самти савдои одамон ҷалб 
намудани онҳо мусоидаткунанда қарордошта; 

– ба мақомоти корҳои дохилӣ – дар хусуси муайян намудани падару модар ё  намояндагони 
қонунии кўдакон, ки нисбат ба кўдакон кирдорҳои зиддиҳуқуқиро дар самти савдои одамон 
содир менамоянд; 

– ба мақомоти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ — дар бораи ошкор намудани кўдакон–
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қурбониёни имконпазири савдои одамон, ки бо сабаби нисбат ба онҳо содир гардидани 
ҷиноятҳо ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти савдои одамон ба муоина, назорати табиб ё 
табобат эҳтиёҷ доранд, инчунин бинобар бепарасторӣ ва бесаробонӣ ба кумаки давлат 
эҳтиёҷ доранд, ҳамчунин, дар бораи ошкор кардани оилаҳое, ки дар вазъияти хатарноки 
иҷтимоӣ қарор доранд; 

– ба мақомоти маориф ва илм– оид ба ошкор намудани кўдакон– қурбониёни имконпазири 
савдои одамон, ки бинобар худсарона тарк намудани хонаҳои кўдакон, мактаб — интернатҳо 
ва дигар муассисаҳои кўдакона ё бинобар бе сабабҳои узрнок қатъ намудани таҳсил дар 
муассисаҳои таълимӣ ба кумаки давлат эҳтиёҷ доранд; 

– ба мақомот оид ба корҳои ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ – дар хусуси ошкор намудани 
кўдакон–қурбониёни имконпазири савдои одамон, ки дар вазъи хатарноки иҷтимоӣ қарор 
дошта, вобаста ба ин ба ташкили  истироҳат, фароғат ва таъмин бо шуғл муҳтоҷ мебошанд. 

4. Ба мақомоти дар қисмҳои 1–3 ҳамин модда пешбинигардида хабар надодани 
иттилооти дахлдор дар хусуси кўдакон–қурбониёни савдои одамон барои ба ҷавобгарӣ 
кашидани шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ асос мегардад. 

5. Иттилооти дар қисмҳои 1–3 ҳамин модда пешбинигардида бояд бо тартибе нигоҳдорӣ 
ва истифода шавад, ки махфиёна будани онро таъмин намояд. Ғайриқонунӣ паҳн намудани 
ин иттилоот барои бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
ҷавобгарӣ кашидани шахсони гунаҳгор асос мегардад. 
 
БОБИ 6. 
ПЕШГИРИИ САВДОИ ОДАМОН 
  

Моддаи 34. Ташкили пешгирии савдои одамон 
1. Пешгирии савдои одамон тавассути истифодаи чораҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, 

иттилоотӣ, таълимӣ, тавонбахшӣ ва дигар чораҳо амалӣ мешавад ва ба ошкор намудан ва 
бартарафсозии сабаб ва шароитҳои ба савдои одамон мусоидаткунанда, ошкор намудан, 
айнияткунонӣ, мутобиқгардонӣ ва тавонбахшии иҷтимоии қурбониёни савдои одамон 
равона шудаанд, ки дар маҷмўъ бо чораҳои махсуси пешгирикунандаи ҷиноятҳо дар самти 
савдои одамон аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ амалӣ мегарданд. 

2. Ба системаи чорабиниҳо оид ба пешгирии савдои одамон чораҳои зерини ошкоркунии 
саривақтии ҳолатҳои савдои одамон дохил мешаванд: 
– ба санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки баҳисобгирӣ ва бақайдгирии ҷиноятҳои дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршавандаро танзим менамоянд, ворид намудани тартиби ҳатмии 
бақайдгирӣ ва санҷиши ҳамаи хабарҳо, инчунин дар шакли беном дар бораи ҳолатҳои савдои 
одамон, аз ҷумла савдои кўдакон, истисмори шаҳвонии онҳо бо истифодаи технологияҳои  
навтарин; 

 – ташкили шабакаи "хатҳои оҷилӣ" ва телефонҳои боварӣ  барои хабардиҳии фаврӣ аз 
ҷониби шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, аз 
ҷумла дар шакли беном,  дар бораи аз ҷониби онҳо ошкор намудани ҳолатҳои савдои 
одамон, аз ҷумла дар шабакаҳои алоқаи мобилӣ ва интернетӣ; 

 – таҳия ва амалигардонии барномаҳои иҷтимоие, ки ба бартарафсозии сабаб ва 
шароитҳои ба савдои одамон мусоидаткунанда равона шудаанд; 

 – аз ҷониби давлат кафолат додани татбиқи маҷмўи чораҳои ҳифзи ҳуқуқӣ ва 
иҷтимоии қурбониёни имконпазири савдои одамон, махсусан занон ва кўдакон; 

 – амалӣ намудани мониторинг, таҳлили амиқ ва баҳодиҳии маҷмўии зуҳурот ва 
равандҳое, ки ба савдои одамон сабаб шудаанд, бо мақсадҳои такмил додани таҷрибаи 
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пешгирии савдои одамон; 

 – дар байни қурбониёни имконпазири савдои одамон гузаронидани  кори иттилоотию 
маърифатӣ, аз ҷумла маълумотдиҳӣ дар бораи хатарҳои эҳтимолӣ дар самти савдои одамон, 
чораҳои ҳимояи аз ҷониби давлат таъминшаванда, инчунин чораҳои маъмурӣ, ҳуқуқии 
ҷиноятӣ ва дигар чораҳои муқовимат ба савдои одамон, ки аз ҷониби давлат амалӣ 
мешаванд; 

 –гузаронидани таҳқиқоти илмии маҷмўӣ, байнисоҳавӣ оид ба проблемаҳои муқовимат 
ба  савдои одамон, аз ҷумла ҷанбаҳои гендерии он; 

 –аз рўйи тахассус ҷудо намудани кормандони мақомоти амаликунандаи муқовимат ба 
савдои одамон, ташкили тайёрии  таълимӣ ва касбии онҳо. 

3. Муқовимат ба савдои кўдакон бо назардошти хусусияти фаъолияти зикргардида ба 
сифати фасли мустақили нақшаи миллии муқовимат ба савдои одамон ҷудо карда мешавад, 
ки аз ҷумла ташкили системаи чораҳои ташкилӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, омўзгорӣ ва дигар 
чораҳои барои ошкор намудан ва бартарафсозии сабаб ва шароитҳои ба бепарастории 
кўдакон, беназоратӣ ва ятимии онҳо мусоидаткунанда равонашударо пешбинӣ менамояд, аз 
ҷумла: 
 – ташкили системаи давлатии ошкор намудани оилаҳое, ки аз ҷиҳати иҷтимоӣ дар 
вазъияти хатарнок қарор доранд ва кўдаконе, ки ба ҳифзи давлат муҳтоҷанд ва ба онҳо 
расонидани кумаки ҳаматарафа; 

 –ташкили системаи давлатии ошкор намудани падару модароне (шахсони онҳоро 
ивазкунандае), ки аз иҷрои уҳдадориҳои ба зиммаи онҳо гузошташуда оид ба тарбияи 
кўдакон ва назорати  онҳо саркашӣ менамоянд ва нисбат ба чунин шахсон  андешидани 
чораҳои ислоҳи иҷтимоӣ, тавонбахшии иҷтимоӣ ва равонӣ, назорати иҷтимоӣ ва дар 
ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, чораҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ; 

 –тавассути қонунгузорӣ манъ кардани дастрасии кўдакон ба ҷойҳои ҷамъиятие, ки 
барои фурўши маҳсулот ва  хизматрасониҳое таъин  шудаанд, ки ҳавасмандиро ба шаҳват ба 
вуҷуд меоранд, дигар чорабиниҳои намоишии дорои хусусияти беҳаёӣ ва порнографӣ; 

 –тавассути қонунгузорӣ маҳдуд кардани ҳузури кўдакон бе ҳамроҳии падару модарон 
ё дигар намояндагони қонунӣ дар вақти шабона дар дигар ҷойҳои ҷамъиятие, ки барои 
истифодаи вақтхушӣ ва (ё) фароғатӣ ва ё дастрасӣ ба интернет пешбинӣ шудаанд. 

4. Бо мақсади пешгирии ревиктимизатсияи қурбониёни савдои одамон аз ҷониби 
субъектҳои дахлдори муқовимат ба савдои одамон чораҳои зарурӣ оид ба ташкил ва 
инкишофи системаи муассисаҳои махсуси давлатӣ ва ғайридавлатӣ, инчунин маҷмўи дигар 
чораҳое, ки барои тавонбахшӣ ва мутобиқгардонии иҷтимоии онҳо равона шудаанд, 
андешида мешаванд. 

5.   
Моддаи 35. Механизми татбиқи чораҳои профилактикӣ оид  ба пешгирии савдои одамон 
 

1. Давлат маҷмўи чораҳои профилактикӣ оид ба пешгирии савдои одамонро ҳангоми 
ташаккули сиёсати дохилӣ, пеш аз ҳама дар соҳаҳои иттилоот, маориф, расонидани кумаки 
иҷтимоӣ ба аҳолӣ, шуғли аҳолӣ, иҷозатномадиҳӣ ба навъҳои алоҳидаи фаъолият, пешгирии 
беназоратӣ ва ҳуқуқвайронкунии кўдакон пешбинӣ менамояд. 

2. Амалишавии чораҳои профилактикӣ оид ба пешгирии савдои одамон аз ҷониби 
давлат бо маҷмўи чораҳои дорои хусусияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маъмурӣ ва дигар хусусият 
таъмин карда мешавад, аз ҷумла: 
– иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият (корҳо, хизматрасониҳо), ки ҳангоми 
амалигардонии онҳо имкониятҳои мусоид барои савдои одамон ва истисмори онҳо ҷой 
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доранд; 

 –таъмини возеҳӣ, шаффофият ва пешгўии  бастани  шартномаҳои (қарордодҳои) 
меҳнатӣ, сайёҳӣ, таълимӣ, ақди никоҳ ва дигар шартномаҳо  бо шахсоне, ки аз маҳалли 
истиқомати доимии худ берун мебароянд; 

 – таъмини назоратбарии давлатӣ ва ҷамъиятии соҳаҳое, ки дар онҳо эҳтимолияти 
хатари объекти савдои одамон, истисмори иқтисодӣ ё шаҳвонии тиҷоратӣ гаштани аҳолӣ 
хеле калон аст; 

 –сари вақт муайян ва бартарафсозии сабабҳо ва шароитҳои ба савдои одамон 
мусоидаткунанда; 

 – таъминоти ташкилӣ, молиявӣ ва захиравии иҷрои барномаҳои давлатӣ ва маҳаллии 
муқовимат ба савдои одамон. 

3. Давлат оид ба таъминоти моддию техникӣ ва ташкилию ҳуқуқии чорабиниҳои дар 
боби мазкур зикргардида тадбирҳо андешида, аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои мақсадҳои 
зикршуда маблағҳои буҷетиро пешбинӣ менамояд. 
 
Моддаи 36. Сиёсати иттилоотӣ дар самти пешгирии савдои  одамон 

1. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тарғибу ташвиқи савдои одамон ва ҷиноятҳои ба он 
алоқаманд, инчунин рекламаи хизматрасонии ба савдои одамон алоқаманд, манъ аст. 

2. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби ба кўдакон пешниҳоди хизматрасонии дастрасӣ ба 
интернет аз тарафи ташкилотҳо, муассисаҳои таълимӣ, фароғатӣ, аз ҷумла интернет–кафе, 
клубҳо ва толорҳои компютерӣ баъди ҷиҳозонидани компютерҳои алоҳида бо воситаҳои 
техникӣ ва барномавии махсуси ҳимояи кўдакон аз иттилооте, ки барои ҷалб намудани онҳо 
дар самти савдои одамон мусоидат менамоянд, иҷозат дода мешавад. 

3. Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мунтазам дар воситаҳои ахбори омма нашр ва дар 
интернет ҷой додани рўйхати шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродиро, ки барои 
амалигардонии фаъолият оид ба берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кор таъмин 
намудани шаҳрвандони Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванди ба таври 
доимӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқоматкунанда иҷозатнома доранд, таъмин 
менамоянд. 

4. Субъектҳои давлатии амаликунандаи муқовимат ба савдои одамон ва дигар 
ташкилотҳои дар моддаҳои 7–10 Қонуни мазкур пешбинигардида дар доираи ваколатҳои худ 
ба шаҳрвандон дар хусуси хатари савдои одамон ва ҷиноятҳои ба он алоқаманд, шаклҳои он, 
чораҳои бехатарии дахлдори андешидашуда, воситаҳои пешгирии савдои одамон ва 
ҷиноятҳои ба он алоқаманд, иттилоъ медиҳанд. 
  

Моддаи 37. Сиёсати таълимии давлат дар самти пешгирии савдои одамон 
1. Сиёсати таълимӣ дар самти пешгирии савдои одамон бо роҳҳои зерин амалӣ 

мегардад: 
 –бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъи додани 
иҷозат ба фаъолияти омўзгорӣ дар муассисаҳои таълимӣ ба шахсоне, ки чунин фаъолият ба 
онҳо бо ҳукми суд ё хулосаи тиббӣ манъ шудааст, инчунин шахсоне, ки барои ҷиноятҳо дар 
самти савдои одамон доғи судӣ доранд; 

 –бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ намудани 
экспертизаи ҳатмии барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ ва таълимию 
методӣ, ки барои истифодабарӣ дар раванди таълим дар муассисаҳои таълимӣ таъин 
шудаанд, аз ҷумла дар онҳо мавҷуд будани ташвиқи ошкоро ё пинҳонии кирдорҳои ба савдои 
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одамон алоқаманд ва ё рекламаи хизматрасониҳо дар самти мазкур; 

 –таҳия ва ҷорӣ намудани барномаҳои таълимие, ки проблемаҳои савдои одамон ва 
тарзҳои муқовимат ба онро ошкор намуда, ба гурўҳҳои гуногуни аҳолӣ (аз ҷумла қурбониёни 
имконпазири савдои кўдакон, падару модари кўдакон, мураббиён ва омўзгорони онҳо, 
ҷавонон, кормандони воситаҳои ахбори омма, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ) 
нигаронида шудаанд, инчунин барномаҳое, ки барои таълим дар муассисаҳои таълимии 
таҳсилоти умумӣ, таҳсилоти ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ, олии касбӣ пешбинӣ шудаанд; 

 –ба барномаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ, олии 
касбӣ ва таҳсилоти  касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ  дохил кардани курсҳои махсус 
оид ба пешгирии савдои одамон; 

 –таҳия ва ҷорӣ намудани барномаҳои махсус оид ба пешгирии  савдои одамон дар 
муассисаҳои тарбиявии махсусгардонидашуда барои кўдакон, дигар мақомот ва муассисаҳо, 
ки пешгирии оворагардӣ ва ҳуқуқвайронкунии кўдаконро амалӣ менамоянд; 

 –ташкили тайёркунӣ ва такмили ихтисоси кормандони мақомоти давлатӣ, аз ҷумла 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба пешгирӣ  ва мубориза бо савдои одамон; 

  –амалӣ намудани назоратбарӣ аз рўи фаъолияти муассисаҳои таълимӣ оид ба ташкил 
кардани коромўзӣ, таълим, азнавтайёркунӣ, таҷрибаомўзӣ, гузаронидани озмунҳо, 
олимпиадаҳои хонандагон, донишҷўён ва аспирантҳо дар хориҷа. 

2. Ҳангоми ташаккули сиёсати таълимӣ вазъ, ҷараён ва пешгўии инкишофи ҷинояткорӣ 
дар самти савдои одамон, роҳҳои муосири муқовимат ба он, аз ҷумла механизмҳои 
пешгирикунанда ва ҳифзи ҳуқуқ, инчунин воситаҳои барномавӣ ва иттилоотии муосир ба 
инобат гирифта мешаванд. 
 

Моддаи 38. Пешниҳоди ҳатмии иттилоот 
1. Бо мақсади пешгирии истисмори иқтисодӣ ва шаҳвонии шахсоне, ки ба давлатҳои 

хориҷӣ  барои кор равона карда мешаванд, корфармо ҳангоми интихоби кормандон ва 
бастани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бо онҳо вазифадор аст мутобиқи  қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шароити фаъолияти меҳнатии ояндаи онҳо, имтиёзҳо ва 
ҷубронпулиҳо, кафолати ҳифзи саломатӣ ва таъмини бехатарии шароити меҳнат маълумоти  
пурра ва дақиқ  пешниҳод намояд. 

2. Бо мақсади пешгирии истисмори иқтисодӣ ва шаҳвонии кўдакон ташкилот ва 
агентиҳои сайёҳӣ, ки хизматрасониро ҷиҳати дар хориҷа ташкил намудани таҳсил, истироҳат 
ва табобати кўдакон бе ҳамроҳии падару модар пешниҳод менамоянд, ҳангоми бастани 
шартнома барои расонидани чунин хизматрасониҳо уҳдадоранд ба падару модар маълумоти 
пурра ва дақиқро оид ба шартҳои будубоши кўдакони онҳо дар ҳудуди давлатҳои хориҷӣ, 
кафолатҳои ҳифзи саломатӣ ва таъмини амнияти шахсӣ   пешниҳод намоянд. 

3. Бо мақсади ошкоркунӣ ва пешгирии саривақтии ҷиноятҳо дар самти савдои кўдакон 
мақомот ва муассисаҳои маориф ва илм, хизматрасонии тиббии кўдакон, ҳифзи иҷтимоӣ ва 
хизматрасонии иҷтимоии аҳолӣ, дигар мақомоту муассисаҳои кор бо кўдакон машғулбуда, 
шахсони мансабдори онҳо ва дигар кормандоне, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба зиммаи онҳо уҳдадорӣ оид ба тарбия, таҳсил, ҳифзи саломатӣ, дастгирии 
иҷтимоӣ ва хизматрасонии иҷтимоии кўдакон ё назорати онҳо вогузор шудааст, уҳдадоранд 
фавран мақомоти ҳифзи ҳуқуқро оид ба ҳолатҳои савдои кўдакон ва ҷиноятҳои ба он 
алоқаманд, ки ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти касбӣ ва хизматӣ ба онҳо маълум 
гаштаанд, хабардор намоянд. 
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4. Хабар надодан, сари вақт пешниҳод накардан ё пешниҳоди хабарҳои носаҳеҳ (аз 

ҷумла дар ҳаҷми нопурра) оид ба маълумоти дар ҳамин модда пешбинигардида мувофиқи 
конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси ҷавобгарӣ мегардад. 
  

Моддаи 39. Манъи истифодабарии шабакаҳои алоқаи  истифодаи умум барои содир 
намудани ҷиноятҳо дар самти савдои одамон 

1. Истифодабарии шабакаҳои алоқаи истифодаи умум барои амалӣ намудани фаъолияти 
ба савдои одамон алоқаманд, аз ҷумла барои содир намудани ҷиноятҳо дар самти савдои 
одамон ё фароҳам овардани шароитҳо барои содир намудани онҳо, гирифтани розигии 
қурбонии имконпазири истисмори банақшагирифташудаи ў, ҳамчунин барои паҳн намудани 
маводи тарғиботии ҷиноят ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти савдои одамон манъ аст. 

2. Дар ҳолати истифодабарии шабакаи алоқаи истифодаи умум барои амалӣ намудани 
фаъолияти дар қисми якуми ҳамин модда пешбинигардида, чораҳои пешгирии он татбиқ 
гардида, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки дар содир намудани ҳаракатҳои зикргардида 
гунаҳгоранд, тибқи қонунгузории Ҷумқурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 

3. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкилотҳо ва шахсоне, ки 
хизматрасониро оид ба додани иттилоот ба воситаи шабакаҳои алоқаи барқӣ ё дастрасиро  
ба интернет ва алоқаи мобилӣ анҷом медиқанд, аз ҷумла бо провайдерҳо, дар бораи  аз 
ҷониби онҳо ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фавран пешниҳод намудани маълумот дар бораи аз 
ҷониби онҳо ҳангоми анҷом додани уҳдадории хизматӣ ё касбӣ ошкор намудани ҳаракатҳои 
истифодабарии шабакаи алоқаи барқӣ барои анҷом додани фаъолияти вобаста ба  савдои 
одамон созишнома мебандад. 

4. Аз ҷониби шахсони зикргардида пешниҳод накардани маълумоти дахлдор ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо риоя накардани шартҳои созишнома, ки дар қисми 3 ҳамин модда 
пешбинӣ шудааст, боиси ҷавобгарии муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мегардад. 
 
БОБИ 7. 
ҲАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР САМТИ МУҚОВИМАТ БА САВДОИ ОДАМОН 
 
Моддаи 40. Асосҳои ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти  муқовимат ба савдои одамон 

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар давлатҳо, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи онҳо, инчунин, 
ташкилотҳои байналмилалӣ, ки бар зидди савдои одамон мубориза мебаранд, дар асоси 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, шартномаҳои байналмилалӣ, ки Тоҷикистон 
иштирокчии онҳо мебошад, ҳамкорӣ менамояд. 

2. Расонидани кумаки ҳуқуқӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ вобаста ба савдои одамон 
тибқи шартномаҳои байналмилалие, ки Тоҷикистон иштирокчии онҳо мебошад, инчунин 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. 

3. Савдогарони одамон ва дигар шахсоне, ки дар содир намудани кирдорҳои бо савдои 
одамон алоқаманд иштирок менамоянд, метавонанд ба давлатҳои  хориҷӣ барои ба 
ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ва ё  иҷрои ҷазои таъиншуда  мутобиқи  қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳои байналмилалие, ки Тоҷикистон иштирокчии онҳо 
мебошад, супорида шаванд. 

4. Намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгариҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи 
ваколатҳои худ мутобиқи қонунгузории кишварҳои ҷойгиршавии онҳо ошкор кардан ва 
ҳифзи муносиби ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки қурбониёни 
савдои одамон шудаанд, амалӣ намуда, ба онҳо барои баргаштан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мусоидат менамоянд. 

5. Дар ҳолати гум кардани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки қурбонии савдои одамон мебошад ва ё имконнопазирии гирифтани онҳо аз 
савдогарони одамон, намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгариҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
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якҷоягӣ бо мақомоти дахлдори давлатӣ дар муҳлати кўтоҳтарин чунин шаҳрвандонро бо 
ҳуҷҷате, ки ҳуқуқи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргаштанро медиҳад, таъмин мекунанд. 
  

Моддаи 41. Ҳамкорӣ бо мақомоти  ваколатдори давлатҳои хориҷӣ, ташкилотҳои 
байналмилалии давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар самти муқовимат ба савдои  одамон 

1. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии огоҳонидан ва пешгирӣ кардани савдои 
одамон, ҳифз ва тавонбахшии иҷтимоии қурбониёни он, инчунин ташкили ҳамкории 
байнидавлатӣ дар омодасозӣ ва амалигардонии чорабиниҳои бо Қонуни мазкур 
пешбинигардида ва барномаҳои якҷояи мақомоти ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мувофиқи меъёрҳои санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои муқовимат ба савдои одамон бо давлатҳои хориҷӣ ва мақомоти ваколатдори 
онҳо, инчунин бо ташкилотҳои байналмилалии давлатӣ ва ғайридавлатӣ, ки фаъолиятро оид 
ба пешгирӣ ва мубориза бар зидди савдои одамон пеш мебаранд, ҳамкорӣ намуда, ба ҳифзи 
ҳуқуқҳои қурбониёни чунин ҷиноятҳо мусоидат менамоянд. 

2. Самтҳои асосии ҳамкориҳои байналмилалӣ инҳо мебошанд: 
–таҳия ва бастани шартномаҳои дутарафа ва бисёртарафаи байни давлатҳо оид ба 
масъалаҳои муқовимат ба  савдои одамон; 

–муътадилгардонии ҳамкориҳои мақомоти дахлдори махсусгардонидашудаи наздисарҳадии 
давлатҳои  ҳамсоя оид ба мубориза бар зидди  савдои  одамон;  

–ҳамоҳангсозии амалиёти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла чораҳои оперативӣ–ҷустуҷўӣ бо 
мақсади сари вақт ва пурра ошкор кардан, пешгирӣ намудан ва кушодани ҷиноятҳои ба 
савдои одамон алоқаманд; 

– таъсис ва рушди якҷояи системаи иттилоотӣ, воситаҳои хабаррасонии фаврӣ, вокуниш ва 
назоратбарӣ, ки барои баланд бардоштани самаранокии муқовимат ба савдои одамон 
нигаронида шудаанд. 

БОБИ 8. 
ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИҲО ДАР САМТИ САВДОИ ОДАМОН 
  
Моддаи 42. Намуд ва принсипҳои ҷавобгарӣ барои  ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти савдои 
одамон 

1. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки ба ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти савдои одамон 
алоқамандӣ доранд, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии граждании 
ҳуқуқӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ кашида мешаванд. 

2. Ҳаракат ё беҳаракатии шахси мансабдор, ки барои савдои одамон шароит фароҳам 
меоварад, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон асоси ба ҷавобгарӣ кашидани ў 
мебошад. 

3. Рафтори қурбонии савдои одамон, ки дар надоштани хоҳиш ё имконнопазирии тағйир 
додани рафтори виктимӣ, зиддиҷамъиятӣ ё зиддиҳуқуқии худ, ки ба савдои одамон 
алоқаманд аст, ифода меёбад, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарии 
савдогарони одамонро истисно намекунад. 
Моддаи 43. Ҷавобгарии шахсони ҳуқуқӣ барои дахл доштан  ба  савдои одамон 

1. Бо тартиби судӣ муқаррар кардани дахлдории ташкилот ба савдои одамон, ки 
баръало ба содиркунӣ ва пинҳонкунии ҷиноятҳо дар самти савдои одамон ё қонунигардонии 
(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи содир кардани чунин ҷиноятҳо бадастоварда мусоидат 
кардааст, дар асоси қарори суд боиси барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ ва ё бекор кардани 
иҷозатномаи ў барои амалӣ намудани намуди дахлдори фаъолият, ки амалисозии он бо 
содиршавии ҷиноятҳои зикргардида алоқаманд мебошад, мегардад. 

2. Дар ҳолати аз ҷониби ташкилот (шахси ҳуқуқӣ) амалӣ намудани фаъолияти ба савдои 
одамон алоқаманд, ки боиси вайрон гаштани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд, 
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расонидани зарар ба шахсият, саломатии шаҳрвандон, тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти давлатӣ 
ва ҷамъиятӣ гардидааст ё таҳдиди воқеии расонидани чунин зарарро ба вуҷуд меорад, 
фаъолияти он бо тартиби муқаррарнамудаи моддаи 7 Қонуни мазкур то аз ҷониби суд қабул 
намудани қарор оид ба дахлдории ташкилоти (шахси ҳуқуқии) мазкур ба фаъолияти 
зикргардида муваққатан боздошта мешавад. 

3. Қарор оид ба боздоштани фаъолияти шахси ҳуқуқӣ бо асосҳое, ки дар қисми 2 моддаи 
мазкур зикр гардидаанд, то аз ҷониби суд баррасӣ намудани масъалаи барҳамдиҳии он ва ё 
манъи фаъолияти ў, метавонад ба суд бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мавриди шикоят қарор гирад. Агар суд қарорро оид ба барҳамдиҳии шахси 
ҳуқуқӣ ва ё манъи фаъолияти он қабул накунад, шахси ҳуқуқии мазкур фаъолияти худро 
баъди ба қувваи қонунӣ даромадани қарори суд аз нав барқарор менамояд. 

4. Дар ҳолати аз ҷониби суд эътироф гардидани алоқамандии ташкилоти байналмилалӣ 
(шуъба, филиал, намояндагии он), ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта 
шудааст, ба савдои одамон, фаъолияти чунин ташкилоти байналмилалӣ (шуъба, филиал, 
намояндагии он) дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қарори суд тибқи тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъ карда мешавад. 
  

Моддаи 44. Ҷавобгарии воситаҳои ахбори омма барои паҳн  намудани маводи тарғиботии 
ҷиноят ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти савдои одамон  

1. Тавассути воситаҳои ахбори омма паҳн намудани маводи тарғиботии ҷиноят ва дигар 
ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти савдои одамон, ҳамчунин, ифшои маълумоти махфиёна дар 
хабару маводи паҳншаванда дар бораи қурбониёни савдои одамон, аз ҷумла маълумоте, ки 
бевосита ё бавосита ба шахсияти қурбонии савдои одамон ишора менамоянд, бе розигии 
онҳо ва нисбат ба кўдак–қурбонии савдои одамон бошад, бе розигии худи кўдак, намояндаи 
қонунии ў, инчунин мақомоти васоят ва парасторӣ манъ карда мешавад. 

2. Дар ҳолати аз ҷониби воситаи ахбори омма паҳн намудани маводи дар қисми якуми 
моддаи мазкур зикргардида, ки боиси вайрон гардидани ҳуқуқ ва озодиҳои қурбонии савдои 
одамон, расонидани зарар ба саломатӣ, шаъну шарафи вай, тартиботи ҷамъиятӣ, амнияти 
ҷамъиятӣ гардидааст ё таҳдиди воқеии расонидани чунин зарарро ба вуҷуд овардааст, 
фаъолияти воситаи ахбори оммаи дахлдор метавонад бо қарори суд дар асоси пешниҳоди 
мақоми давлатии дахлдор бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қатъ карда шавад. 

3. Бо мақсади роҳ надодан ба идомаи паҳн намудани маводи дар қисми якуми моддаи 
мазкур зикргардида суд метавонад то баровардани қарор аз рўи парванда фурўши шумораи 
дахлдори нашрияи даврӣ ва ё нусхаи сабти аудиоӣ ё сабти видеоии барнома ва ё пахши 
барномаи  дахлдори телевизионӣ, радиоӣ ё видеоиро бо тартиби пешбининамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон боздорад. 

4. Қарори суд барои гирифтани қисми фурўхтанашудаи нусхаи маҳсулоти воситаи 
ахбори омма, ки маводи дар қисми 1 моддаи мазкур зикргардидаро дарбар мегирад, аз  
маҳалли  нигоҳдорӣ, савдои яклухт ва чаканаи маҳсулоти зикргардида, ҳамчунин, аз 
китобхонаҳои оммавӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ, ки ба он дастрасии озод доранд, асос 
мебошад. 
Моддаи 45. Хусусиятҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ барои содир намудани ҷиноятҳо дар самти 
савдои одамон 

1. Мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон розигии қурбонии савдои одамон 
барои истисмори ў асоси истиснокунанда ё сабуккунандаи ҷавобгарии ҷиноятии савдогари 
одамон шуда наметавонад. 

2. Номгўи ҷиноятҳои ба савдои одамон алоқамандро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муайян менамояд. 
   

БОБИ 9. 
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МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ 
  

Моддаи 46. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур 
Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 

  

Моддаи 47. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи мубориза ба муқобили хариду фурўши одамон» 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июли соли 2004 «Дар бораи мубориза ба муқобили 
хариду фурўши одамон» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2004, №7, мод. 454; 
с.2007, №7, мод. 658; с. 2008, №1, қ. 1, мод. 2) аз эътибор соқит дониста шавад. 

  

Моддаи 48. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур 
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад. 

  Президенти  Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  Эмомалӣ Раҳмон, 

ш. Душанбе, 26 июли соли 2014, 
№1096 

 
 

 
 

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН "ДАР БОРАИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ 
ЭКСТРЕМИЗМ (ИФРОТГАРОӢ)" 

Моддаи 1. Мақсади Қонуни мазкур 
Мақсади Қонуни мазкур иборат аз инҳо мебошад: 

– ҳимояи ҳуқуқу озодии инсон, асосҳои сохтори конститутсионӣ, таъмини ягонагӣ ва 
амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

– татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи мубориза бар зидди экстремизм; 

– таъмини ӯҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бар зидди 
экстремизм; 

– муайян намудани асосҳои ҳуқуқию ташкилии мубориза бар зидди фаъолияти экстремистӣ, 
муқаррар намудани ҷавобгарӣ барои амалӣ шудани он; 

– ташаккули вазъи тоқатнопазирӣ дар байни мардуми ҷумҳурӣ нисбати экстремизм; 

– ошкоркунӣ, пешгирӣ ва роҳ надодан ба фаъолияти экстремистӣ, рафъи сабабҳо ва 
шароитҳое, ки ба пайдошавии экстремизм мусоидат мекунанд. 

  

Моддаи 2. Асосҳои ҳуқуқии мубориза бар зидди экстремизм 
Асосҳои ҳуқуқии мубориза бар зидди экстремизмро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Қонуни мазкур, дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст, ташкил 
медиҳанд. 
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Моддаи 3. Мафҳумҳои асосие, ки дар Қонуни мазкур истифода шудаанд 
Барои мақсадҳои Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода шудаанд: 

– экстремизм – ин изҳори фаъолияти ифротии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба даъвати нооромӣ, 
дигаркунии сохти конститутсионӣ дар давлат, ғасби ҳокимият ва тасарруфи салоҳияти он, 
ангезонидани нажодпарастӣ, миллатгароӣ, бадбинии иҷтимоӣ, мазҳабӣ; 
– амали экстремистӣ–фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ ва ё воқеӣ вобаста ба банақшагирӣ, 
ташкилкунӣ, тайёр кардан ва иҷрои амалҳое (кирдорҳое) мебошанд, ки барои иҷрои 
мақсадҳои зерин равона карда шудаанд: 
а) ба тарзи маҷбурӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ ва халалдор сохтани ягонагии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

б) зарар расонидан ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

в) ғасб ё тасарруфи салоҳияти ваколатҳои ҳокимият; 

г) ташкил кардани гурӯҳҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ; 

д) амалӣ гардонидани фаъолияти террористӣ; 

е) ангезонидани муноқишаҳои нажодӣ, миллӣ ё динӣ, инчунин муноқишаҳои иҷтимоӣ, ки ба 
зӯроварӣ ё даъват ба зӯроварӣ алоқаманд аст; 

ж) паст задани шаъни миллӣ; 

з) ба амал овардани бетартибиҳои оммавӣ, авбошӣ ва харобкорӣ бо сабабҳои душманӣ ё 
бадбинии идеологӣ, сиёсӣ, нажодӣ, миллӣ ё динӣ ва ё бо сабабҳои бадбинӣ ё душманӣ 
нисбати ягон гурӯҳи иҷтимоӣ; 

и) ташвиқоти ягона будан, бартарӣ доштан ё номукаммалии шаҳрвандон бо хусусиятҳои 
муносибати онҳо ба дин, тамоюли иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ ва ё забонии онҳо; 

к) даъватҳои оммавӣ барои амалӣ гардонидани фаъолияти мазкур ё иҷрои амалҳои 
номбаршуда; 

л) маблағгузорӣ ба фаъолияти мазкур ё расонидани кӯмак барои амалӣ гаштани он, ҷудо 
кардани манзил, базаҳои таълимӣ, полиграфӣ, моддӣ–техникӣ, алоқаҳои телефонӣ, факсӣ, 
хизматрасонии иттилоотӣ, дигар воситаҳои моддӣ–техникӣ барои амалӣ шудани ин 
фаъолият. 

– ташкилоти экстремистӣ – иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилоти ғайритиҷоратие 
мебошад, ки нисбати он тибқи асосҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур оид ба барҳам додан 
ё манъ намудани фаъолият вобаста ба машғул шудан ба фаъолияти экстремистӣ қарори суд 
ба қувваи қонун даромадааст; 
– маводҳои экстремистӣ – ин интишори иттилоот ё ҳуҷҷатҳое, ки барои амалӣ гаштани 
фаъолияти экстремистӣ даъват карда мешаванд ё ногузирии ин фаъолиятро асоснок 
менамоянд, нашрияҳо, ки ногузирии бартарии миллӣ ё нажодиро талқин менамоянд ё 
таҷрибаи ҷиноятҳои ҳарбӣ ва дигар ҷиноятҳоро, ки ба несту нобудкунии пурра ё қисмии ягон 
намуд гурӯҳи этникӣ, иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ ё динӣ равона карда шудааст, асоснок 
мегардонад. 
  

Моддаи 4. Принсипҳои асосии мубориза бар зидди экстремизм 
Мубориза бар зидди экстремизм ба принсипҳои зерин асос меёбад: 

– эътироф кардан, риоя намудан ва ҳифзи ҳуқуқу озодии инсон ва инчунин манфиати қонунии 
ташкилотҳо; 

– қонуният; 
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– ошкорбаёнӣ; 

– афзалиятнок будани таъмини амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

– афзалиятнок будани чораҳое, ки ба огоҳонидани фаъолияти экстремистӣ равона карда 
шудаанд; 

– ҳамкориҳои давлат бо шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар мубориза бар зидди экстремизм; 

– ногузирии ҷазо барои амали фаъолияти экстремистӣ. 

  

Моддаи 5. Самтҳои асосии мубориза бар зидди экстремизм 
Мубориза бар зидди экстремизм бо самтҳои зерин амалӣ мегардад: 

– андешидани чораҳои пешакӣ барои пешгирии фаъолияти экстремистӣ, аз ҷумла ошкоркунӣ 
ва бартараф намудани шарту сабабҳое, ки барои амалӣ гаштани фаъолияти экстремистӣ 
мусоидат мекунанд; 

– ошкоркунӣ, огоҳкунӣ ва пешгирии фаъолияти экстремистии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ. 

  

Моддаи 6. Субъектҳои мубориза бар зидди экстремизм 
Мубориза бар зидди экстремизм яке аз вазифаҳои афзалиятноки давлат мебошад. Вай 
вазифаҳои худро дар ин соҳа ба воситаи мақомоти ҳокимияти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ 
амалӣ мегардонад. 

Субъектҳои бар зидди экстремизм муборизабаранда мақомоти давлатии зерин мебошанд: 

– Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

– Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

– Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

– Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

– Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар доираи ваколатҳои худ дар мубориза бар 
зидди экстремизм иштирок мекунанд. 

Роҳбарии умумиро дар мубориза бар зидди экстремизм Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
амалӣ мегардонад. 

Судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мубориза бар зидди экстремизм бо тартиб ва шароитҳои 
пешбининамудаи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни мазкур ва 
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок менамоянд. 

Мақомоти прокуратура дар доираи ваколатҳои худ иҷроиши қонунҳоро оиди мубориза бар 
зидди экстремизм назорат мебаранд. 

  

Моддаи 7. Салоҳияти субъектҳое, ки муборизаро бар зидди экстремизм амалӣ мегардонанд 
Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади мубориза бар зидди 
экстремизм: 

а) лоиҳаҳои барномаҳои давлатӣ, консепсияи мубориза бар зидди экстремизмро мувофиқи 
тартиби муқарраршуда ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд; 

б) ба Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳолатҳои 
мубориза бар зидди фаъолияти экстремистӣ мувофиқи тартиби муқарраргардида маълумот 
пешниҳод мекунад; 

в) пешгирии гузаронидани ғайриқонунии маводи эктремистӣ аз Сарҳади давлатӣ ва 
ҳамчунин яроқ, лавозимоти ҳарбӣ, моддаҳои тарканда, заҳрдор ва радиоактивие, ки дар 
фаъолияти эктремистӣ истифода мегарданд; 

г) ошкоркунӣ ва пешгирии кӯшишҳои экстремистон барои убур аз Сарҳади давлатӣ; 

д) фаъолияти субъектҳои мубориза бар зидди экстремизмро мутобиқ мегардонад; 

е) ҷамъоварӣ, таҳқиқ ва ҷамъбасти маълумотро оиди ҳолатҳои мубориза бар зидди 
экстремизм амалӣ мегардонад; 

ё) ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи такмили қонунгузорӣ дар соҳаи мубориза 
бар зидди экстремизм мувофиқи тартиби муқарраршуда таклиф пешниҳод мекунад; 

ж) оиди ошкоркунӣ, огоҳкунӣ ва бартараф кардани ҷиноятҳои характери экстремистӣ дошта 
чораҳо меандешад. 

Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон муборизаро бар зидди экстремизм ба 
воситаи ошкоркунӣ, огоҳкунӣ ва пешгирии ҷиноятҳои характери экстремистӣ дошта амалӣ 
мегардонад. 

Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби пешбининамудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муборизаро бар зидди экстремизм ба воситаи дохил шудан ба 
муносибатҳои ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба ошкор, огоҳ ва пешгирии фаъолияти 
экстремистии байналмилалӣ амалӣ мегардонад. 

Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муборизаро бар зидди экстремизм 
ба воситаи пешгирии гузаронидани ғайриқонунии маводҳои экстремистӣ аз сарҳади гумрукӣ, 
аз ҷумла яроқ, лавозимоти ҳарбӣ, маводҳои тарканда ва заҳрдор, ҳамчунин адабиёту 
варақаҳо, кассетаҳои сабти навору овози мазмуни экстермистӣ дошта амалӣ мегардонад. 

Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи қонунгузории амалкунанда муборизаро 
бар зидди экстремизм ба тариқи амалигардонии назорати фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 
ва ҳизбҳои сиёсӣ ба роҳ мемонад. 

  

Моддаи 8. Ошкор намудани фаъолияти экстремистӣ 
Субъектҳое, ки муборизаро бар зидди фаъолияти экстремистӣ амалӣ мегардонанд, бо 
мақсади ошкор намудан ва пешгирии фаъолияти экстремистӣ бо тартиби муайяннамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ӯҳдадоранд, ки тамоми қувва, восита ва тарзу усулҳои 
дар ихтиёри худ доштаро истифода баранд. 

Шахсони мансабдор ва шаҳрвандон ӯҳдадоранд, ки мақомоти амнияти миллӣ, корҳои 
дохилӣ ва (ё) дигар субъектҳои мубориза бар зидди экстремизмро оиди тамоми воқеаҳое, ки 
аломати экстремизми тайёр шудаистода ё содиршаванда доранд, фавран хабар диҳанд. 

Давлат ҳимоя ва амнияти шахсонеро, ки дар мубориза бар зидди экстремизм иштирок 
мекунанд, кафолат медиҳад. Ошкор намудани маълумот дар бораи шахсоне, ки бо 
мададашон шахсони дар фаъолияти экстремистӣ иштирокдошта дастгир карда шудаанд ё ба 
пешгирии ин фаъолият оварда расондаанд, манъ аст. 

  

Моддаи 9. Пешгирии фаъолияти экстремистӣ 
Бо мақсади пешгирии фаъолияти экстремистӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст: 
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а) ташкил кардан, ба қайд гирифтан ва фаъолият намудани ташкилотҳои экстремистӣ ва ё 
ташкилотҳое, ки барои амалӣ шудани экстремизм мусоидат мекунанд; 

б) фаъолияте, ки ба тарғиби экстремизм алоқаманд аст, аз ҷумла паҳн кардани маводҳои 
экстремистӣ; 

в) ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадан, аз Ҷумҳурии Тоҷикистон рафтан ё ба воситаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон гузаштани шахсоне, ки дар фаъолияти экстремистӣ иштирок кардаанд; 

г) додани ҳуҷҷат барои истиқомат кардан ба шахсоне, ки дар фаъолияти экстремистӣ 
иштирок намудаанд; 

д) ба шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул намудани шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони 
бешаҳрванд, ки дар фаъолияти экстремистӣ иштирок намудаанд; 

е) гузаронидани митингҳо, намоишҳо, раҳпаймоиҳо ва ё дигар баромадҳои оммавӣ, ки 
хилофи талаботҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. 

Пешгирии фаъолияти экстремистӣ ҳамчунин амалӣ намудани дигар чораҳоро, ки 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон эътироф намудааст, дар бар мегирад. 

Бо мақсади пешгирии фаъолияти экстремистӣ мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиятӣ давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар 
доираи ваколатҳояшон бо тартиби афзалиятнок чораҳои пешгирӣ, аз ҷумла тарбиявӣ, 
тарғибии ба пешгирии фаъолияти экстремистӣ равонашударо мегузаронанд. 

  

Моддаи 10. Эълони пешниҳод дар бораи роҳ надодан ба амалӣ гаштани фаъолияти 
экстремистӣ 
ҳангоми мавҷуд будани маълумоти комил ва қаблан тасдиқшуда дар бораи амалҳои 
зиддиҳуқуқии тайёр шудаистода, ки хусусиятҳои экстремистӣ доранд ва ҳангоми набудани 
асосҳо барои ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашидан Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё 
прокурори ба ӯ тобеъ ба роҳбари иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ ё ташкилотҳои дигари 
ғайритиҷоратӣ ва ҳамчунин ба дигар шахсони дахлдор дар бораи роҳ надодан ба ин 
фаъолият бо нишондоди асосҳои аниқ пешниҳоди хаттӣ равон мекунад. 

  

Моддаи 11. Огоҳонидани шахси ҳуқуқӣ оиди роҳ надодан барои амалишавии фаъолияти 
экстремистӣ 
Ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ҳангоми ошкор 
шудани далелҳое, ки оиди дар фаъолияти онҳо ё дар фаъолияти яке аз воҳидҳои таркибии 
минтақавии онҳо мавҷуд будани аломатҳои экстремизм дар бораи роҳ надодан ба чунин 
фаъолият бо нишондоди асосҳои аниқ, аз ҷумла барои хатогиҳои ҷойдошта пешниҳоди хаттӣ 
дода мешавад. 

Дар ҳолате, ки агар дидани чораҳо оиди андешидан, бартараф намудани хатогиҳои ҷойдошта 
мумкин бошад, дар пешниҳод ҳамчунин мӯҳлати рафъи хатогиҳои ҷойдошта, ки на зиёда аз 
як моҳ баъди эълони пешниҳодро ташкил мекунад, муқаррар карда мешавад. 

Пешниҳод аз ҷониби Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё прокурори ба ӯ тобеъ 
эълон карда мешавад. Дар ҳолатҳое, ки қонунгузорӣ пешбинӣ намудааст, чунин пешниҳодро 
метавонад дигар субъекте, ки муборизаро бар зидди экстремизм амалӣ мегардонад, эълон 
кунад. 

Аз рӯи пешниҳод мувофиқи тартиби муқарраршуда ба суд шикоят кардан мумкин аст. 

Дар ҳолатҳое, ки агар аз рӯи пешниҳод бо тартиби муқарраршуда ба суд шикоят карда 
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нашуда бошад ё аз ҷониби суд пешниҳод ғайриқонунӣ ҳисоб нашуда бошад ва ҳамчунин агар 
дар мӯҳлати муқарраркардаи пешниҳод иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилотҳои 
ғайритиҷоратӣ ё воҳидҳои дигари таркибии минтақавии онҳо хатогиҳои ҷойдоштаро, ки 
барои навиштани пешниҳод сабаб шудаанд, бартараф накарда бошанд ё ин ки агар дар 
давоми дувоздаҳ моҳ аз рӯзи навиштани пешниҳод далелҳои нав, ки мавҷуд будани 
хусусиятҳои экстремистиро дар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилотҳои 
ғайритиҷоратӣ гувоҳӣ медиҳанд, ёфта шаванд, онҳо бо тартиби муқаррашудаи Қонуни 
мазкур барҳам дода шуда, фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё ташкилотҳои динӣ, ки шахси 
ҳуқуқӣ ҳисоб намеёбанд, манъ карда мешавад. 

Моддаи 12. Ҷавобгарии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ ва дигар ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ 
барои амалигардонии фаъолияти экстремистӣ 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ ва дигар 
ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, ки мақсад ва амалҳояшон барои амалигардонии фаъолияти 
экстремистӣ равона карда шудааст, манъ карда мешавад. 

Дар ҳолатҳои дар қисми панҷуми моддаи 11 Қонуни мазкур омада, ё дар ҳолатҳои аз ҷониби 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, динӣ ё дигар ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ва ё воҳидҳои дигари 
таркибии минтақавии онҳо амалӣ гардонидани фаъолияти экстремистӣ, ки сабабгори поймол 
гаштани ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд, расонидани зиён ба шахсият, саломатии инсон, 
муҳити зист, тартиботи ҷамъиятӣ, бехатарии давлатӣ, моликият, манфиатҳои қонунии 
иқтисодии шахсони ҳуқуқӣ ё воқеӣ ва ё ҳангоми расонидани зиён ба давлат ва ҷамъият чунин 
ташкилотҳои динӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ё дигар ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ барҳам 
дода шуда, фаъолияти чунин иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои динӣ, ки шахси ҳуқуқӣ 
ҳисоб намеёбанд, бо қарори суд дар асоси пешниҳоди Прокурори генералии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ё прокурори ба ӯ тобеъ манъ карда мешавад. 

Бо асосҳои дар қисми дуюми моддаи мазкур омада, барҳамдиҳии иттиҳодияи ҷамъиятӣ ва 
манъи фаъолияти иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ки шахси ҳуқуқӣ ҳисоб намеёбад, бо қарори суд 
ҳамчунин дар асоси пешниҳоди Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти 
минтақавии ба ӯ дахлдор амалӣ мегардад. 

Барҳамхӯрии шахси ҳуқуқӣ метавонад ҳамчунин бо тартиб ва шартҳое, ки қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд, амалӣ гардад. 

ҳангоми аз ҷониби суд бо асосҳои дар Қонуни мазкур омада қабул шудани қарор дар бораи 
барҳамхӯрии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё ташкилотҳои динӣ воҳидҳои дигари таркибии 
минтақавии он низ барҳам дода мешаванд. 

Моддаи 13. Боздошти фаъолияти иттиҳодияи ҷамъиятӣ ё ташкилоти динӣ 
Дар сурати амалӣ гаштани фаъолияти экстремистии иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё ташкилотҳои 
динӣ, ки ба поймол шудани ҳуқуқу озодии инсон, зиён ба шахсият, саломатии инсон, муҳити 
зист, тартиботи ҷамъиятӣ, бехатарии ҷамъиятӣ, моликият, манфиатҳои қонунии иқтисодии 
шахсони воқеӣ ва ( ё ) ҳуқуқӣ, ба давлат ё ҷамъият расонидани хавфи воқеиро ба вуҷуд 
меоваранд, шахси вазифадор ё мақомот аз лаҳзаи муроҷиаташ ба суд бо тартиби дар моддаи 
12 Қонуни мазкур омада, бо ариза дар бораи барҳам додани иттиҳодияи ҷамъиятӣ ё 
ташкилоти динӣ ва дигар воҳидҳои таркибии онҳо ё манъи фаъолияташон ҳуқуқ доранд, ки 
бо қарори худ фаъолияти иттиҳодияи ҷамъиятӣ ё ташкилоти диниро то аз ҷониби суд дида 
баромадани ин ариза боз доранд. 

Оиди қарор дар бораи боздошти фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё ташкилотҳои динӣ ва 
дигар воҳидҳои таркибии онҳо ба суд шикоят кардан мумкин аст. 

Дар ҳолатҳои боздошти фаъолияти иттиҳодияи ҷамъиятӣ, ташкилоти динӣ ё воҳидҳои 
минтақавиашон ва дигар воҳидҳои таркибии онҳо ҳамчун муассисаҳои воситаи ахбори омма 
ба онҳо истифодаи воситаи ахбори оммаи давлатӣ, ташкил кардан ва гузаронидани 
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маҷлисҳо, митингҳо, намоишҳо, гирдиҳамоӣ, пикет мондан, дигар амали эътироз ё 
чорабиниҳои оммавӣ, иштирок дар интихобот ва раъйпурсиҳо, истифодаи амонатҳои бонкӣ, 
истиснои истифодаи онҳо барои ҳисоббаробаркунӣ, ки ба фаъолияти хоҷагидориашон 
алоқаманд аст, товони зиёни (зарари) аз амалҳои онҳо баамаломада, пардохти андозҳо, боҷ ё 
ҷаримапулӣ ва пардохти шартномаҳои меҳнатӣ манъ карда мешавад. 

Агар суд аризаро дар бораи барҳам додани иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ё ташкилотҳои динӣ ва ё 
маъни фаъолияти онҳо қонеъ нагардонад, ин иттиҳодия ё ташкилот фаъолияти худро баъди 
ба ҳукми қонун даромадани қарори суд давом медиҳад. 

Боздошти фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ бо тартиби муқараркардаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон амалӣ гардонида мешавад. 

Моддаи 14. Масъулияти воситаҳои ахбори омма барои паҳн кардани маводи экстремистӣ ва 
амалигардонии фаъолияти экстремистӣ 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тариқи воситаҳои ахбори омма паҳн кардани маводи мазмуни 
экстремистидошта манъ аст. 

Дар сурати аз ҷониби воситаҳои ахбори омма паҳн гаштани маводҳои экстремистӣ ё ошкор 
намудани асноде, ки мавҷуд будани хусусиятҳои экстремистиро дар фаъолияташон нишон 
медиҳад, аз ҷониби муассис ва (ё) идораи (сармуҳарири) ҳамин воситаҳои ахбори омма 
мақомоти ваколатдори идораи давлатӣ дар соҳаи матбуот, телевизион ва радиошунавонӣ ва 
воситаҳои ахбори омма, Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё прокурори ба ӯ тобеъ 
дар бораи роҳ надодан ба чунин амалу фаъолият бо нишондоди хатогиҳои ҷойдошта дар 
шакли хаттӣ пешниҳод равон мекунанд. Дар ҳолатҳое, ки агар андешидани чораҳо оиди 
рафъи хатогиҳои ҷойдошта мумкин бошад, дар пешниҳод ҳамчунин мӯҳлати рафъи 
хатогиҳои номбаршуда, ки на камтар аз даҳ рӯз аз рӯзи эълон кардани пешниҳод мебошад, 
муқаррар карда мешавад. 

Аз рӯи пешниҳод бо тартиби муқарраршуда ба суд шикоят кардан мумкин аст. 

Дар сурате, ки аз рӯи пешниҳод бо тартиби муқарраршуда ба суд шикоят нашуда бошад ё суд 
онро ғайриқонунӣ ҳисоб накарда бошад ва ҳамчунин дар мӯҳлати муқарраркардаи пешниҳод 
чораҳои рафъи қонуншиканӣ, ки барои пешниҳод асос шудаанд ё худ агар такроран дар 
давоми дувоздаҳ моҳи эълони пешниҳод қонуншиканиҳои наве ошкор шуда бошанд, ки дар 
мавҷуд будани хусусиятҳои экстремизм дар фаъолияти воситаҳои ахбори омма гувоҳӣ 
медиҳад, фаъолияти ин ё он воситаи ахбори омма бо тартиби муқарраркардаи Қонуни мазкур 
манъ карда мешавад. 

Бо мақсади роҳ надодан ба паҳншавии минбаъдаи маводи экстремистӣ, суд метавонад 
фурӯши шумораҳои ин ё он матбуоти даврӣ ё ададӣ, нашри аудио, ё сабти видеоии барнома, 
ё нашри ин барномаҳои телевизион ва радиошунавонӣ ё баромадҳои видеоиро бо тартиби 
барои андешидани чораҳо барои иҷрои даъво боз дорад. 

Қарори суд барои мусодираи қисми шумораи нашри ба фурӯшнарафтаи маҳсулоти воситаҳои 
ахбори омма, ки мазмуни экстремистӣ дорад, аз ҷои нигаҳдошт, савдои яклухт ё чакана асос 
шуда метавонад. 

Моддаи 15. Роҳ надодан барои истифода аз хатҳои алоқаи истифодаи умум барои 
амалигардонии фаъолияти экстремистӣ 
Истифода аз хатҳои алоқаи истифодаи умум барои амалигардонии фаъолияти экстремистӣ 
манъ аст. 

Дар ҳолатҳое, ки агар хатҳои алоқаи истифодаи умум барои амалигардонии фаъолияти 
экстремистӣ истифода гарданд, чораҳои дар Қонуни мазкур пешбинишуда бо назардошти 
хусусиятҳои муносибатҳое, ки аз ҷониби қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 
алоқа ба танзим дароварда шуданд, андешида мешаванд. 
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Моддаи 16. Мубориза зидди паҳн гаштани маводҳои экстремистӣ 
Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр ва паҳн кардани маводҳои чопӣ, аудио ва 
аудиовизуалӣ ва дигар маводҳое, ки ақаллан як аломати дар моддаи 3 Қонуни мазкур 
пешбинишуда дошта бошанд, манъ карда мешавад. Ба ин маводҳо мансубанд: 

а) маводҳои расмии манъшудаи ташкилотҳои экстремистӣ; 

б) маводҳое, ки муаллифонашон шахсони мувофиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ барои 
ҷиноятҳои зидди сулҳ ва инсоният маҳкум шудаанд ва аломатҳои экстремистӣ доранд; 

в) дигар маводҳо, аз ҷумла маводҳои беимзо, ки аломатҳои экстремистӣ доранд. 

Муайян кардани мавҷудияти аломатҳои дар қисми якуми моддаи мазкур пешбинишуда дар 
маводҳои иттилоотӣ аз ҷониби суд дар маҳалли ҷойгиршавии ташкилоте, ки чопи чунин 
маводҳоро ба роҳ мондааст, бо пешниҳоди прокурор амалӣ гардонида мешавад. 

Қарори суд дар бораи муайян кардани мавҷуд будани аломатҳои экстремистӣ дар маводҳои 
иттилоотӣ барои мусодираи қисми ба фурӯш нарафтаи адади нашр асос мегардад. 
Ташкилоте, ки дар давоми дувоздаҳ моҳ ду маротиба маводи экстремистиро нашр кардааст, 
аз ҳуқуқи давом додани фаъолияти нашриётӣ маҳрум карда мешавад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон паҳн намудани маводҳое, ки тибқи Қонуни мазкур ҳамчун маводи 
мазмуни экстремистидошта эътироф шудаанд, манъ аст. Шахсоне, ки ба тайёр, паҳн кардан 
ва нигоҳ доштани чунин мавод гунаҳгоранд, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 

Нусхаи қарори ба ҳукми қонун даромадаи суд дар бораи маводи экстремистӣ ҳисоб ёфтани 
маводҳои иттилоотӣ ба мақомоти ваколатдори идоракунии давлатӣ дар соҳаи матбуот, 
телевизион ва радиошунавонӣ ва воситаи ахбори омма равона карда мешавад. 

  

Моддаи 17. Масъулияти шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатӣ барои фаъолияти 
экстремистиашон 
Изҳороти кушоди шахси мансабдор, ҳамчунин дигар шахсе, ки дар хизмати давлатӣ қарор 
дорад дар бораи ногузир будан, ҷоиз будан, эҳтимолият доштан ё мансуб будани фаъолияти 
экстремистӣ ҳангоми иҷрои ӯҳдадориҳои хизматиаш ва ё бо нишондоди вазифааш, ҳамчунин 
аз ҷониби шахси мансабдор барои пешгирии фаъолияти экстремистӣ чораҳо наандешиданаш 
мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси ҷавобгарӣ шуда метавонад. 

Мақомоти давлатӣ ва хизматчиёни мансабҳои олӣ ва асосии хизмати давлатиро 
ишғолкунанда ӯҳдадоранд фавран чораҳои заруриро оиди ба ҷавобгарӣ кашидани шахсоне, 
ки амалҳои дар қисми якуми моддаи мазкур омадаро содир кардаанд, андешанд. 

  

Моддаи 18. Масъулияти шахсони воқеӣ барои фаъолияти экстремистӣ 
Барои амалигардонии фаъолияти экстремистӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд мувофиқи тартиби муқарраршудаи 
қонунгузориии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноӣ, маъмурӣ ва ҳуқуқии шаҳрвандӣ 
кашида мешаванд. 

Бо мақсади таъмини бехатарии давлативу ҷамъиятӣ бо тартибу асосҳои пешбининамудаи 
қонун бо қарори суд коркунӣ ва фаъолият ба шахси дар фаъолияти экстремистӣ иштирок 
карда дар хизмати давлатӣ, хизмати ҳарбӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳамчунин дар 
муассисаҳои таълимӣ ва машғул шудан ба фаъолияти хусусии ҳуқуқӣ маҳдуд карда мешавад. 

Дар ҳолате, ки агар роҳбар ё корманди мақомоти роҳбарикунандаи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 
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динӣ ва ё ташкилоти ғайритиҷоратӣ ва дигар воҳидҳои таркибии онҳо рӯирост барои 
амалигардонии фаъолияти экстремистӣ, бе нишон додани он ки ин ақидаи шахсии ӯст, даъват 
мекунад, аз ҷумла дар ҳолатҳое, ки қарори суд нисбати ин шахс барои ҷинояти равиши 
экстремистӣ дошта ба ҳукми қонун даромадааст, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои динӣ 
ва ё дигар ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ва дигар воҳидҳои таркибии онҳо ӯҳдадоранд, ки дар 
муддати панҷ рӯз аз рӯзе, ки он ариза дода шудааст, рӯирост дар бораи розӣ набуданашон ба 
гуфтаҳо ё кирдорҳои чунин шахсон хабар диҳанд. 

Агар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои динӣ ва ё дигар ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ва 
дигар воҳидҳои таркибии онҳо чунин изҳороти рӯирост накунанд, ин метавонад ҳамчун 
далели мавҷуд будани хусусиятҳои экстремистӣ дар фаъолияти онҳо ҳисоб ёбад ва нисбати 
он чораҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур андешида мешавад. 

  

Моддаи 19. Роҳ надодан ба фаъолияти экстремистӣ ҳангоми гузаронидани намоишҳои 
оммавӣ 
Ҳангоми гузаронидани маҷлисҳо, намоишҳо, гирдиҳамоӣ, роҳпаймоӣ ва дигар намоишҳои 
оммавӣ ба фаъолияти экстремистӣ роҳ дода намешавад. Ташкилкунандагони намоишҳои 
оммавӣ барои риоя накардани талаботҳои муқарраргардидаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки ба тартиби гузаронидани намоишҳои оммавӣ дахл доранд, ба роҳ надодан ба 
фаъолияти экстремистӣ, ҳамчунин ба пешгирии саривақтии он ҷавобгаранд. 

Ба иштирокчиёни намоишҳои оммавӣ бо худ гирифтани яроқ ва дигар чизҳое, ки махсус 
тайёр карда шудаанд ва барои расонидани зиён ба саломатии шаҳрвандон ё зарар ба 
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ истифода шуданаш мумкин аст, манъ аст. 

Ҳангоми гузаронидани намоишҳои оммавӣ даъват кардани ташкилотҳои экстремистӣ барои 
иштирок кардан дар он, истифодаи рамзҳо ва байрақу нишонҳои онҳо ва ҳамчунин паҳн 
кардани маводи экстремистӣ манъ аст. 

Ҳангоми сурат гирифтани ҳолатҳои дар қисми сеюми моддаи мазкур пешбинишуда, 
ташкилкунандагони намоишҳои оммавӣ ё дигар шахсони дар гузаронидани он масъул 
ӯҳдадоранд, ки фавран чораҳоро оиди рафъи камбудиҳои зикршуда андешанд. Риоя 
накардани ин ӯҳдадорӣ боиси манъи намоиши оммавӣ бо талаботи намояндаҳои мақомоти 
корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон гашта, ташкилкунандагони он бо асосҳо ва тартиби 
муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 

  

Моддаи 20. Ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи мубориза бар зидди экстремизм 
Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои динӣ, 
ташкилотҳои ғайритиҷоратии давлатҳои хориҷӣ ва воҳидҳои дигари таркибии онҳо, ки 
ҳамчун фаъолияти экстремистӣ ҳисоб меёбад, мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ манъ аст. 

Манъи фаъолияти ташкилотҳои хориҷӣ боис мегардад ба: 

а) барҳам додани аккредитатсия ва бақайдгирии давлатӣ мувофиқи тартиби 
муқарраргардидаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

б) манъи истиқомати шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ба сифати намояндагон 
ва аъзоёни чунин ташкилотҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

в) манъи ҳама гуна фаъолияти хоҷагидорӣ ва намудҳои дигари он дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 

г) манъи чопи ҳама гуна маводҳо аз номи ташкилотҳои манъкардашуда ба воситаи ахбори 
омма; 
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д) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъи паҳн гаштани маводҳои ташкилотҳои манъкардашуда ва 
ҳамчунин дигар ҳуҷҷатҳои иттилоотӣ, ки маводҳои ин ташкилотҳоро доранд; 

е) манъи гузаронидани ҳама гуна намоишҳои оммавӣ ва чорабиниҳои кушода ва ҳамчунин 
иштирок дар намоишҳои оммавӣ ва чорабиниҳои кушода ба сифати намояндаи ташкилоти 
манъкардашуда (ё намояндаи расмии он); 

ж) манъи созмон додани ташкилоти вориси ҳуқуқ дар ҳама гуна шаклҳои ҳуқуқии он 
ташкилот; 

з) экстрадитсияи шахсоне, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ки аз ҷониби 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи дигар давлатҳо ба экстремизм гунаҳкор дониста шудаанд дар он 
ҳолате, ки агар ин мақомот далелҳои гунаҳкор будани он шахсонро пешниҳод кунад. 

Баъди ба ҳукми қонун даромадани қарори суд оиди манъи фаъолияти ташкилотҳои 
ғайридавлатию ғайритиҷоратии хориҷӣ мақомоти давлатии ваколатдори Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ӯҳдадор аст дар мӯҳлати даҳ рӯз намояндагии дипломатӣ ё консулгарии ҳамон 
давлати хориҷиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди манъи фаъолияти ин ташкилот, сабабҳои 
манъ кардан ва ҳамчунин оиди оқибатҳои он, ки бо манъи фаъолияти он ташкилотҳо 
алоқаманд аст, хабар диҳад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи шартномаҳои байналмилалии эътирофшуда дар соҳаи 
мубориза бар зидди экстремизм бо давлатҳои хориҷӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти 
махсуси онҳо ва ҳамчунин ташкилотҳои байналмилалӣ, ки муборизаро зидди экстремизм 
амалӣ мегардонанд, ҳамкорӣ мекунад. 

  

Моддаи 21. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур 
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад. 

 
 

Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. РАҲМОНОВ 

ш. Душанбе 8 декабри соли 2003, 
№ 69 

 
ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ МУҚОВИМАТ БА 

ҚОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДҲОИ БО РОҲИ ҶИНОЯТ 
БАДАСТОВАРДА ВА МАБЛАҒГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ 

 
Қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятиро оид ба таъмини ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои 

қонунии шаҳрвандон, ҷамъият ва давлат тавассути фароҳам овардани механизми ҳуқуқии 
муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва 
маблағгузории терроризм танзим ва асосҳои ҳуқуқии онҳоро муайян менамояд. 

 БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
 Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода 

мешаванд: – даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда – маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулке, 
ки дар натиҷаи содир намудани кирдори барои ҷамъият хавфнок қабл аз қонунигардонии 
(расмикунонии) даромадҳо ба даст оварда шудаанд. – қонунигардонии (расмикунонии) 
даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда – анҷом додани аҳдҳои молумулкӣ ё дигар амалиёт 
бо даромадҳое, ки баръало бо роҳи ҷиноят ба даст оварда шудаанд, махфӣ нигоҳ доштан ё 
пинҳон намудани хусусияти аслӣ, манбаъ, маҳалли ҷойгиршавӣ, тарзи ихтиёрдорӣ, аз ҷо ба 
ҷо гузаронидан, ҳуқуқ ба молу мулк ё тааллуқдорӣ, инчунин истифода бурдани ин гуна 
даромадҳо барои машғул шудан бо фаъолияти соҳибкорӣ ё дигар фаъолияти иқтисодӣ, ё 
истифодаи онҳо бо роҳи дигар;–молу мулк (воситаҳо)–ҳар гуна дороии моддӣ ё ғайримоддӣ, 
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манқул ё ғайриманқул, новобаста аз тарзи ба даст овардани онҳо, инчунин ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ 
ё санадҳои гуногуншакл, аз ҷумла дар шакли электронӣ ё ададӣ, ки ҳуқуқ ба чунин дороиҳо 
ва иштирок дар онҳоро тасдиқ менамоянд, аз ҷумла қарзҳои бонкӣ, чекҳои роҳ, чекҳои 
бонкӣ, интиқолҳои почтавӣ, саҳмияҳо, коғазҳои қиматнок, вомбаргҳо, векселҳо, 
аккредитивҳо ва ғайраҳо; –маблағгузории терроризм (фаъолияти террористӣ) – бевосита ё 
бавосита пешниҳод намудан ё ҷамъ овардани маблағҳо бо мақсади пурра ё қисман истифода 
бурдани онҳо ё бо дарки он ки ин маблағҳо аз тарафи террорист, ташкилоти террористӣ, 
инчунин барои ташкил, тайёр ва содир намудани амалҳои террористии дар моддаҳои 179, 
1791 , 1793 , 181, 182, 184, 1841 , 1842 , 1843 , 1844 , 185, 193, 194, 1941 , 1942 , 1943 , 1944 , 1945 , 
310 ва 402 пешбининамудаи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мегарданд, 
инчунин агар ин маблағҳо воқеан барои содир намудани ҷиноятҳои дар боло зикршуда 
истифода нашуда бошанд; – мақоми ваколатдор – мақоми давлатӣ, ки мақсад, вазифа ва 
ваколатҳояш дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм мувофиқи Қонуни мазкур, инчунин дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муайян карда мешаванд; 2 – амалиёт (аҳд) бо маблағҳои пулӣ ё 
дигар молу мулк ––амалҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки барои муқаррар кардан, тағйир 
додан ё қатъ намудани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ нисбат ба маблағҳои пулӣ ё дигар молу 
мулк равона гардидааст; – аҳд ва амалиёти шубҳанок – аҳд ва амалиёт (кӯшиши анҷом 
додани аҳд ва амалиёт) бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк, ки мутобиқи Қонуни мазкур 
ҳамчун аҳду амалиёти шубҳанок муайян ва феҳристи аломатҳои онҳо аз тарафи мақоми 
ваколатдор тасдиқ шудааст;–мониторинги молиявӣ–маҷмӯи чорабиниҳое, ки аз ҷониби 
ташкилотҳо (ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ амалиёт мегузаронанд), мақоми ваколатдор 
ва мақомоти дигари давлатӣ дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 
даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм андешида мешаванд; 
–назорати ҳатмӣ–маҷмӯи чораҳои андешидаи мақоми ваколатдор барои назорат кардани 
амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк дар асоси иттилооти пешниҳодкардаи 
ташкилотҳое, ки чунин амалиётро анҷом медиҳанд, ҳамчунин санҷиши ин иттилоот 
мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон;–назорати дохилӣ– фаъолияти ташкилотҳое, 
ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк барои ошкор кардани амалиёти (кӯшиши анҷом 
додани аҳди шубҳаноки) ҳатман назоратшаванда ва дигар амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва 
дигар молу мулк вобаста ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят 
бадастоварда ва маблағгузории терроризм амалиёт анҷом медиҳанд; – шахсони сиёсии 
бонуфузи хориҷӣ– шаҳрвандони давлатҳои хориҷӣ, ки дар давлати хориҷа ба онҳо вазифаҳои 
муҳими давлатӣ дода шуда буд ё дода мешавад (сарони давлатҳо ё ҳукуматҳо, ходимони 
баландпояи сиёсӣ, шахсони олии мансабдори ҳукумат, суд, қувваҳои мусаллаҳ, мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва фискалӣ), инчунин роҳбарон ва ходимони ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои 
динӣ, аз ҷумла шахсони собиқ дар ин мансабҳо фаъолият намуда ва хешовандони наздики 
онҳо; – молик–бенефитсиар – як ё якчанд шахсони воқеӣ, ки дар ниҳояти кор соҳиби ҳуқуқ ба 
моликият мебошанд, инчунин воқеан муштарӣ ва (ё) шахсеро, ки аҳд ба манфиати онҳо 
анҷом дода мешавад, назорат мекунанд; – бонки ниҳонӣ – бонке, ки бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонун ба қайд гирифташуда, иҷозатнома гирифтааст, вале воқеан вуҷуд 
надорад ва бо ягон гурӯҳи молиявии танзимшаванда, ки бояд таҳти назорати муштарак 
қарор гирад, муттаҳид нашудааст; – минтақаҳои оффшорӣ – давлат ва ҳудуде, ки ба 
ғайрирезидентҳо (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ) тартиби низоми имтиёзноки 
андозсупориро пешниҳод менамояд ва (ё) ошкор ва пешниҳоди маълумотро ҳангоми 
гузаронидани амалиётҳои молиявӣ бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк пешбинӣ 
намекунад; – траст – интиқоли маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк аз тарафи як шахс 
(муассиси траст) ба шахси дигар (мудир) дар асоси боварӣ ба шарте, ки мудир дар кори худ 
нисбат ба ин маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк талаботу дастурҳои муассиси трастро ба 
роҳбарӣ мегирад. Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба 
қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории 
терроризм 3 Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 
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(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм ба 
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки 
Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад. Моддаи 3. Доираи амали Қонуни 
мазкур 1. Қонуни мазкур муносибатҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони 
хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандро, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат доранд, 
ташкилотҳоеро, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, инчунин 
мақомоти давлатиеро, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба гузаронидани амалиёт бо 
маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк назорат мекунанд, бо мақсади пешгирӣ, ошкор кардан ва 
роҳ надодани амалҳое, ки бо қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят 
бадастоварда ва маблағгузории терроризм алоқаманд мебошанд, танзим менамояд. 2. Амали 
Қонуни мазкур ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони 
бешаҳрванд, инчунин шахсони ҳуқуқӣ, филиалу ташкилотҳои фаръии онҳо ва дигар воҳидҳои 
алоҳида, ки анҷом додани амалиётро бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва берун аз он мутобиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тоҷикистон таъмин мекунанд, татбиқ мегардад.  

 
БОБИ 2. ПЕШГИРИИ ҚОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) 

ДАРОМАДҲОИ БО РОҲИ ҶИНОЯТ БАДАСТОВАРДА ВА МАБЛАҒГУЗОРИИ 
ТЕРРОРИЗМ 

Моддаи 4. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт анҷом 
медиҳанд Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, 
инҳоянд: 1) ташкилотҳои қарзӣ; 2) иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои қиматнок; 3) 
ташкилотҳои суғурта ва иҷораи молиявӣ (лизинг); 4) ташкилотҳои алоқаи почта; 5) 
ломбардҳо; 6) ташкилотҳое, ки молу мулки ғайриманқул, фулузоту сангҳои қиматбаҳо ва 
маснуоти заргарӣ, инчунин шикастапораҳои ин маснуотро хариду фурӯш мекунанд; 7) 
ташкилотҳое, ки тотализатор ва идораҳои букмекерӣ доранд, инчунин бозиҳои лотерея ва 
дигар бозиҳои бурднокро барпо мекунанд, ки дар онҳо ташкилкунанда дар байни 
иштирокчиён фонди ҷоизавӣ, аз ҷумла дар шакли электронӣ мегузорад; 8) ташкилотҳое, ки 
фондҳои сармоягузорӣ ё фондҳои ғайридавлатии нафақаро идора мекунанд; 9) адвокатҳо, 
шахсоне, ки фаъолияти нотариалиро анҷом медиҳанд, дигар ҳуқуқшиносон ва муҳосибони 
мустақил, соҳибкорони инфиродие, ки ҳангоми омода ё анҷом додани аҳдҳои муштариёни 
худ барои хариду фурӯши молу мулки ғайриманқул, идоракунии маблағҳои пулӣ, коғазҳои 
қиматнок ё дигар молу мулки муштариён 4 хизмати ҳуқуқӣ мерасонанд, идоракунии 
суратҳисобҳои бонкӣ, амонатӣ ё суратҳисоби коғазҳои қиматнок, инчунин ҷамъи маблағҳо 
барои таъсис, таъмини фаъолият ё идора кардани ширкатҳо ва таъсиси онҳо, таъмини 
фаъолият ё идоракунии шахси ҳуқуқӣ ё ташкили хариду фурӯши корхонаҳоро анҷом 
медиҳанд; 10) ширкатҳои аудиторӣ, аудиторҳои инфиродӣ; 11) ташкилотҳое, ки барои траст ё 
ташкили ширкатҳо хизмати худро пешниҳод мекунанд; 12) нуқтаҳои хусусии мубодилаи 
асъори шахсони воқеӣ; 13) хадамоти гумрук, ки дар сарҳади Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамлу 
нақли маблағҳои пулии нақд ва ҳуҷҷатҳои муомилоти манзурии резидентҳо ва 
ғайрирезидентҳо назорат мекунад. Моддаи 5. Чораҳои муқовимат ба қонунигардонии 
(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм 1. Ба 
чораҳое, ки барои муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм андешида мешаванд, инҳо дохил 
мешаванд: 1) назорати дохилӣ; 2) назорати ҳатмӣ; 3) манъи додани иттилоот ба муштариён 
ва дигар шахсон (ба истиснои кормандони мақомоти назоратӣ) оид ба чораҳое, ки барои 
муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва 
маблағгузории терроризм андешида мешаванд; 4) чораҳои дигаре, ки мутобиқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон андешида мешаванд. 2. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар 
молу мулк амалиёт мегузаронанд, ӯҳдадоранд расмиёти зеринро оид ба санҷиши дахлдори 
муштарӣ анҷом диҳанд: 1) шахсияти муштариро муайян ва санҷиш кунанд, яъне баъзе 
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чорабиниҳоро барои муайян кардани шахсияти муштарӣ–шахси воқеӣ (насаб, ном, номи 
падар (ба шарте, ки аз қонун ё одатҳои маъмул чизи дигар барнаояд), шаҳрвандӣ, 
мушаххасоти ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, маълумоти корти муҳоҷират, ҳуҷҷате, ки 
ҳуқуқи шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандро ба будубош (истиқомат) дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасдиқ мекунад, нишонии ҷойи истиқомат (ҷойи қайд) ё ҷойи будубош, рақами 
мушаххаси андозсупоранда, рақами суратҳисоб (агар бошад); шахси ҳуқуқӣ (ном, рақами 
мушаххаси андозсупоранда ё рамзи ташкилоти хориҷӣ ё рақами давлатии қайд, ҷойи 
бақайдгирии давлатӣ ва нишонии маҳалли ҷойгиршавӣ) анҷом диҳанд; 2) шахсияти молик–
бенефитсиарро муайян намоянд ва бисанҷанд; 3) дар бораи ҳадафҳо ва хусусияти эҳтимолии 
муносибатҳои корӣ маълумот гиранд; 4) муносибатҳои кориро мунтазам тафтиш карда, дар 
рафти амалӣ намудани ин гуна муносибатҳо амалиёти бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк 
иҷрошавандаро амиқ омӯзанд, то амалиёти иҷрошаванда ба маълумоти ташкилот дар бораи 
муштарӣ, фаъолияти вай ва хусусияти таваккалҳо, инчунин маълумоти дастрас дар бораи 
манбаи маблағҳои муштарӣ дар лаҳзаи гузаронидани амалиёт мувофиқат кунанд; 5) на 
камтар аз як маротиба дар се сол маълумотеро, ки дар бораи муштарӣ мутобиқи бандҳои 1–3 
қисми 2 моддаи мазкур гирифта шудааст, нав намоянд. 5 6) Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои 
пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, ҳуқуқ надоранд дар иҷрои муқаррароти 
бандҳои 1–3 ва 5 қисми 2 моддаи мазкур дар ҷараёни санҷиши дахлдори муштарӣ ё ҳангоми 
пешниҳоди ташкилот ба миёнаравон ё тарафи дигари сеюм умед банданд. 3. Расмиёти дар 
бандҳои 1–3 қисми 2 моддаи мазкур пешбинишуда бояд дар ҳолатҳои зерин амалӣ карда 
шавад: 1) ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ; 2) ҳангоми анҷом додани ҳар гуна 
аҳди якдафъаина, ки маблағаш аз ҳадди дар моддаи 6 Қонуни мазкур муқарраршуда зиёд 
мебошад; 3) ҳангоми ба қонунигардонии (расмкунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят 
бадастоварда ва (ё) маблағгузории фаъолияти террористӣ гумонбар шудан; 4) дар ҳолате, ки 
шахси пешниҳодкунандаи маълумот ба дурустӣ ва мутобиқати маълумоти қаблӣ доир ба 
шахсияти муштарӣ дастрасшуда шубҳа дошта бошад. 4. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ 
ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, вазифадоранд расмиёти дар бандҳои 4 ва 5 қисми 2 
моддаи мазкур зикршударо дар давоми тамоми мӯҳлати муносибат бо муштарӣ амалӣ 
намоянд. Талаботи дар қисми 2 моддаи мазкур пешбинигардида бояд ба ҳамаи муштариёни 
нав ва пешина татбиқ гардад. 5. Агар ташкилоти бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк 
амалиёт гузаронанда муқаррароти бандҳои 1–3 ва 5 қисми 2 моддаи мазкурро иҷро карда 
натавонад, он гоҳ вай ҳуқуқи кушодани суратҳисоб, ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ, 
анҷом додани амалиётро надорад ва бояд муносибатҳои кориро қатъ кунад, инчунин 
масъалаи фиристодани хабарномаро дар бораи аҳди шубҳанок вобаста ба ин муштарӣ 
баррасӣ намояд. 6. Талаботи дар Қонуни мазкур пешбинигардида барои ташкилотҳое, ки бо 
маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, инчунин ба филиалу ташкилотҳои 
фаръии онҳо дар хориҷа, ки ба ҳиссаи афзалиятнок иштирок доранд, ба он андозае, ки онро 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии давлати ҷойгиршавии ин филиалҳо ва ташкилотҳои фаръӣ иҷозат 
медиҳанд, татбиқ карда мешавад. Агар қонунҳои амалкунанда ва дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ дар давлате, ки ин филиалу ташкилотҳои фаръӣ ҷойгир мебошанд, татбиқи талаботи 
Қонуни мазкурро манъ намоянд ё садди роҳи он гарданд, он гоҳ ташкилотҳое, ки бо 
маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, бояд ба мақомоти салоҳиятдори 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки танзим ва назорати давлатиро амалӣ менамоянд, дар бораи 
талаботи Қонуни мазкурро иҷро карда натавонистани филиалҳо ва ташкилотҳои фаръии дар 
ин давлат ҷойгирбуда хабар диҳанд. 7. Таъсиси бонкҳои ниҳонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
манъ мебошад. 8. Ташкилотҳои қарзие, ки ҳуқуқи кушодан ва пешбурди суратҳисобҳои 
бонкиро доранд, ҳуқуқи бо бонкҳои ниҳонӣ ба роҳ мондани муносибатҳои мустақими 
муросилотӣ ё идома додани ин гуна муносибатҳоро надоранд, инчунин бояд бар зидди анҷом 
додани аҳду амалиёт бо ташкилотҳои муросилотии молиявии хориҷие, ки ба бонкҳои ниҳонӣ 
истифода бурдани суратҳисобҳояшонро иҷозат медиҳанд, чораҳои эҳтиётӣ андешанд. 9. Бо 
мақсади додани иҷозатнома ва танзими фаъолияти бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ 
Бонки миллии Тоҷикистон номгӯи субъектҳо, давлатҳо, ҳудудҳои 6 минтақаҳои оффшориро 
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муайян карда, қоидаҳои анҷом додани аҳду амалиётро бо онҳо муқаррар мекунад. Моддаи 6. 
Амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва бо молу мулки дигар, ки бояд зери назорати ҳатмӣ қарор 
дошта бошанд 1. Амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва (ё) молу мулки дигар бояд ҳатман назорат 
карда шавад, ба шарте ки он аз рӯи хусусияти худ ба яке аз навъҳои амалиёти дар қисми 2 
моддаи мазкур пешбинишуда тааллуқ дошта, дар шакли нақд ва ба амалиёти пешбиникардаи 
бандҳои 6, 7, 9, 11 ва 18 қисми 2 моддаи мазкур дар шакли ғайринақдӣ дар ҳаҷми зерин иҷро 
карда шавад: 1) барои амалиёти дар бандҳои 1 ва 2 қисми 2 моддаи мазкур пешбинигардида – 
ба маблағи баробар ба 14 000 сомонӣ ё зиёда аз он ё баробар ба маблағи асъори хориҷии 
ҳамарзиши 14 000 сомонӣ ё зиёда аз он; 2) барои амалиёти дар бандҳои 6, 7 ва 9 қисми 2 
моддаи мазкур пешбинигардида – ба маблағи баробар ба 70 000 сомонӣ ё зиёда аз он ё 
баробар ба маблағи асъори хориҷии ҳамарзиши 70 000 сомонӣ ё зиёда аз он; 3) барои 
амалиёти дар бандҳои 3–5, 8 ва 10–17 қисми 2 моддаи мазкур зикршуда – ба маблағи баробар 
ба 70 000 сомонӣ ё зиёда аз он ё баробар ба маблағи асъори хориҷии ҳамарзиши 70 000 
сомонӣ ё зиёда аз он; 4) барои амалиёти дар бандҳои 18 ва 19 қисми 2 моддаи мазкур 
пешбинигардида – ба маблағи баробар ба 500 000 сомонӣ ё зиёда аз он ё баробар ба маблағи 
асъори хориҷии ҳамарзиши 500 000 сомонӣ ё зиёда аз он. 2. Ба амалиётҳо бо маблағҳои пулӣ 
ва (ё) дигар молу мулк, ки ҳатман назорат мешавад, инҳо тааллуқ доранд: 1) гирифтани бурди 
бозӣ дар натиҷаи иҷрои шарт, қиморбозӣ, инчунин лотерея, аз ҷумла дар шакли электронӣ; 
2) хариду фурӯш ва мубодилаи асъори нақди хориҷӣ тавассути нуқтаҳои мубодилаи асъор; 3) 
гирифтани пул бо чек ё вексел, ҳамчун амалиёти якдафъаина ва ҳам амалиёте, ки дар давоми 
ҳафт рӯзи пайдарпайи тақвимӣ анҷом дода мешавад; 4) мубодилаи пулҳои коғазии 
арзишашон якхела ба пулҳои коғазии арзишашон гуногун, ҳамчун амалиёти якдафъаина ва 
ҳам амалиёте, ки дар давоми ҳафт рӯзи пайдарпайи тақвимӣ анҷом дода мешавад; 5) аз 
суратҳисоби бонкӣ гирифтан ё ба суратҳисоби муштарӣ гузаронидани пул, ҳамчун амалиёти 
якдафъаина ва ҳам амалиёте, ки дар давоми ҳафт рӯзи пайдарпаи тақвимӣ анҷом дода 
мешавад; 6) ба суратҳисоби бонкии муштарӣ ворид кардан ё интиқол додани пул аз тарафи 
шахсони воқеӣ ё ҳуқуқие, ки дар минтақаи оффшорӣ ба қайд гирифта шуда, дар он ҷо 
маҳалли зист ё ҷойи будубош доранд ва дар бонке, ки дар минтақаи оффшорӣ ба қайд 
гирифта шудааст, суратҳисоб доранд ё интиқоли маблағ аз тарафи муштарӣ ба манфиати 
гурӯҳи шахсони зикршуда, ҳамчун амалиёти якдафъаина ва ҳам амалиёте, ки дар давоми 
ҳафт рӯзи пайдарпаи тақвимӣ анҷом дода мешавад; 7) интиқоли пул ба хориҷа, ба 
суратҳисобҳои барои молики номаълум кушодашуда ва ворид шудани пул аз хориҷа аз 
суратҳисоби (пасандози) ба номи молики номаълум кушодашуда, ки ҳамчун амалиёти 
якдафъаина ва ҳам амалиёте, ки дар давоми ҳафт рӯзи пайдарпайи тақвимӣ анҷом дода 
мешавад; 7 8) кушодани суратҳисоби амонатӣ (пасандоз) ба фоидаи шахси сеюм ва (ё) ворид 
кардани пул ба ин суратҳисоб, ҳамчун амалиёти якдафъаина ва ҳам амалиёте, ки дар давоми 
ҳафт рӯзи пайдарпаи тақвимӣ анҷом дода мешавад; 9) пардохтпулӣ ва интиқоли пул, ки 
муштарӣ ба фоидаи шахси дигар ройгон анҷом медиҳад; 10) хариди (фурӯши) сарватҳои 
фарҳангӣ, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан ё аз он берун бурдани онҳо; 11) амалиёти 
иҷронамудаи шахсони ҳуқуқӣ, ки аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии онҳо на камтар аз се моҳ 
гузаштааст; 12) ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кардан ё аз Ҷумҳурии Тоҷикистон берун 
бурдани асъори нақд, ба истиснои ворид ё берун бурдани он аз тарафи Бонки миллии 
Тоҷикистон, бонкҳои тиҷоратӣ ва корхонаи ба хизматгузории почта алоқаманд; 13) анҷом 
додани пардохти суғурта ё гирифтани мукофоти суғурта; 14) ба фондҳои андӯхти нафақа 
ворид намудан, интиқол додани саҳмияи ихтиёрии нафақа, инчунин пардохтпулиҳои нафақа 
аз фондҳои андӯхти нафақа аз ҳисоби ҳақгузориҳои ихтиёрии нафақа; 15) гирифтани молу 
мулк ё додани он аз рӯи шартномаи иҷораи молиявӣ (лизинг); 16) аҳдҳо барои хизматрасонӣ, 
аз ҷумла пудратӣ, ҳамлу нақл, экспедитсияи нақлиётӣ, нигаҳдорӣ, комиссия, дар асоси 
боварӣ идора кардани молу мулк; 17) хариду фурӯш ва дигар амалиёт бо фулузоту сангҳои 
қиматбаҳо ва маснуоти онҳо; 18) аҳдҳо бо молу мулки ғайриманқул ва дигар молу мулке, ки 
аз қайди давлатӣ гузаштанашон ҳатмист; 19) аҳдҳо бо коғазҳои қиматнок. 3. Аҳд ва амалиёти 
шубҳанок новобаста ба маблағе, ки анҷом дода шудааст ё метавонад анҷом дода шавад, бояд 
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таҳти назорати ҳатмӣ қарор гиранд. 4. Агар амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк бо 
асъори хориҷӣ анҷом дода шавад (навъи асъор ҳатман нишон дода мешавад), он гоҳ андозаи 
он бо пули миллӣ аз рӯи қурби расмии Бонки миллии Тоҷикистон, ки дар таърихи анҷом 
додани ин гуна амалиёт амал мекунад, муайян карда мешавад. 5. Меъёрҳои муайян кардани 
аҳд ва амалиёти шубҳанок инҳоянд: 1) анҷом додани аҳдҳое, ки мақсади муайяни иқтисодӣ 
надоранд; 2) иҷрои амалҳое, ки барои саркашӣ аз расмиёти мониторинги молиявӣ, ки Қонуни 
мазкур пешбинӣ кардааст, равона шудаанд; 3) мавҷуд будани асосҳои мақбул ё шубҳаноки 
ташкилоте, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронад, дар бораи он, ки 
аҳдҳо бо мақсади қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда 
ва маблағгузории терроризм анҷом дода мешаванд. 6. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё 
дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, бояд ба муносибатҳои корӣ ва амалиёт бо шахсон, аз 
ҷумла ширкатҳо ва ташкилотҳои қарзии кишварҳое, ки меъёрҳои байналмилалии соҳаи 
қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории 
терроризмро истифода намебаранд ё нокифоя истифода мебаранд, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир 
намоянд. Дар ҳама ҳолатҳо, агар ин амалиёт мақсади муайяни иқтисодӣ ё қонунӣ надошта 
бошад, дар ин маврид бояд чораҳои асосноку дастрас барои омӯзиши асос ва 8 таъини ин 
гуна амалиёт андешида шаванд. Маълумоти гирифташуда бояд дар шакли хаттӣ сабт 
гардида, ба мӯҳлати на камтар аз панҷ сол аз рӯзи қатъ гардидани муносибат бо муштарӣ 
нигаҳдорӣ шавад, инчунин дар ҳолати дархости дахлдори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, чунин 
маълумот ба онҳо пешниҳод карда шавад. 7. Амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк 
ҳатман назорат мешавад, агар ақаллан яке аз тарафҳо шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ бошад, ки 
мутобиқи Қонуни мазкур дар бораи иштироки ӯ дар фаъолияти террористӣ маълумот дастрас 
гардад ё шахси ҳуқуқие бошад, ки бевосита ё бавосита моликияти шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ 
таҳти назорати онҳо бошад ё шахсони воқеӣ ё ҳуқуқие бошад, ки аз ном ё бо дастури ин гуна 
ташкилотҳо ё шахсон амал кунад. Рӯйхати ин гуна шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро мақомоти 
ваколатдор муайян карда, барои маълумот ба ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар 
молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, ирсол менамояд. 8. Барои ба рӯйхати дар қисми 7 
моддаи мазкур пешбинигардида дохил кардани шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ инҳо асос 
мебошанд: 1) ҳукми эътибори қонунӣ пайдокардаи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
гунаҳгор донистани шахси воқеӣ дар содир намудани ҷинояти дорои хусусияти террористӣ; 
2) қарори эътибори қонунӣ пайдокардаи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барҳамдиҳӣ 
ё манъи фаъолияти шахси ҳуқуқӣ, бинобар аз тарафи вай анҷом дода шудани фаъолияти 
экстремистӣ; 3) аризаи Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё прокурорҳои тобеи ӯ 
ба суд оид ба боздоштани фаъолияти шахси ҳуқуқӣ ва ба ҷавобгарӣ кашидани вай барои 
фаъолияти террористӣ; 4) қарори муфаттиш ё прокурор дар бораи оғози парвандаи ҷиноятӣ 
нисбат ба шахсе, ки ҷинояти дорои хусусияти террористӣ содир намудааст; 5) дохил кардан 
ба рӯйхати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии бо ташкилотҳои террористӣ ё террористон алоқаманд, 
ки аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалии бар зидди терроризм муборизабаранда ё аз 
тарафи мақомоти ваколатдоркардаи онҳо, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, тасдиқ 
карда мешавад ; 6) ҳукмҳои (ҳалномаҳои) судҳо ва қарорҳои дигари мақомоти салоҳиятдори 
давлатҳои хориҷӣ нисбат ба ташкилотҳо ва шахсони воқеие, ки фаъолияти террористӣ анҷом 
медиҳанд, мутобиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф 
намудааст. Моддаи 7. Ҳуқуқу уҳдадориҳои ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё бо дигар 
молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд 1. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар 
молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, ӯҳдадоранд: 1) шахси таҳти хизмат дар ташкилоте, ки бо 
маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳад, қарордоштаро муайян 
кунанд; 2) маълумоти зеринро ҳангоми ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ ё кушодани 
суратҳисоб аз рӯи амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулке, ки бояд ҳатман зери 
назорат бошанд, дар асоси ҳуҷҷат ба қайд гиранд: а) намуди амалиёт ва асос барои анҷом 
додани он; б) таърихи анҷом додани амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк, 
ҳамчунин маблағе, ки бо он амалиёт анҷом дода шудааст; 9 в) маълумоти зарурӣ барои 
муайян кардани шахси воқеӣ, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк амалиёт анҷом 
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медиҳад (маълумоти шиноснома ё дигар ҳуҷҷате, ки шахсиятро тасдиқ мекунад), рақами 
мушаххаси андозсупоранда (агар бошад), нишонии маҳалли зист; г) ном, рақами мушаххаси 
андозсупоранда (агар бошад), рақами бақайдгирӣ, ҷои бақайдгирӣ ва нишонии маҳалли 
ҷойгиршавии шахси ҳуқуқие, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк амалиёт анҷом 
медиҳад; д) маълумоти зарурӣ барои муайян кардани шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки бо супориш ё 
аз номи ӯ бо маблағҳои пулӣ бо дигар молу мулк амалиёт сурат мегирад, рақами мушаххаси 
андозсупоранда (агар бошад), нишонии маҳалли зисти шахси воқеӣ ё маҳалли ҷойгиршавии 
шахси ҳуқуқӣ; е) маълумоти зарурӣ барои муайян кардани намояндаи шахсони воқеӣ ва 
ҳуқуқие, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк аз номи шахси дигар дар асоси 
ваколатҳои бо боваринома додашуда, қонун ё дар асоси санади мақоми ваколатдори давлатӣ 
ё худидоракунии шаҳрак ва деҳот амалиёт анҷом медиҳад ва маълумот дар бораи нишонии 
маҳалли зисти намояндаи шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ; ё) маълумоти зарурӣ барои муайян 
кардани гирандаи маблағ аз рӯи амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк ва намояндаи 
вай, аз ҷумла рақами мушаххаси андозсупоранда (агар бошад), нишонии маҳалли зист ва (ё) 
маҳалли воқеъшавии гиранда ва намояндаи вай, агар инро қоидаҳои анҷом додани амалиёти 
дахлдор пешбинӣ намуда бошанд; 3) иттилооти дар банди 2 қисми 1 моддаи мазкур 
нишондодашударо нисбат ба амалиёте, ки бояд ҳатман зери назорат бошад, ба мақоми 
ваколатдор пешниҳод намоянд. Тартиб ва мӯҳлати ба мақоми ваколатдор пешниҳод 
намудани маълумотро Бонки миллии Тоҷикистон муайян мекунад. 2. Ташкилотҳое, ки бо 
маблағҳои пулӣ ва ё бо дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, бояд қоидаҳои назорати 
дохилиро бо мақсади муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм, инчунин нақшаҳои амалӣ намудани ин 
қоидаҳоро таҳия намоянд. Қоидаҳои мазкур бояд инҳоро дар бар гиранд: 1) низоми дохилӣ 
оид ба санҷиши дахлдори муштариён ва нигоҳдории маълумоте, ки дар натиҷаи чунин 
санҷиш ба даст омадааст; 2) низом ва дастур оид ба ошкор кардани амалиёт бо маблағҳои 
пулӣ ё дигар молу мулке, ки бояд ҳатман назорат шавад; 3) тартиби интихоб ҳангоми киро 
кардани кормандон; 4) талаботи тахассусӣ барои омодасозӣ ва таълими кормандон, 
барномаи таълимии кормандон; 5) тартиби аудити дохилӣ барои санҷиши низоми чораҳо дар 
ташкилотҳо оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) 
бо дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, қоидаҳои назорати дохилиро бо назардошти 
тавсияҳои тасдиқкардаи мақоми ваколатдор дар мувофиқа бо мақомоти назоратӣ мутобиқи 
салоҳияти худ таҳия ва тасдиқ менамоянд. 3. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо 
дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, бояд барои риояи қоидаҳои назорати дохилӣ 
шахсони мансабдори масъулро 10 таъин намоянд. Ин шахсон бо қарори роҳбари ташкилоте, 
ки бо маблағҳои пулӣ ва (ё) дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, таъин карда мешаванд. 
4. Ҳуҷҷатҳое, ки маълумоти дар моддаи мазкур зикршударо тасдиқ мекунанд, нусхаи 
ҳуҷҷатҳое, ки барои муайян кардани шахсият зарур мебошанд, файли суратҳисобҳо ва 
мукотибаи расмӣ бояд на камтар аз панҷ сол баъд аз анҷом ёфтани муносибатҳои корӣ ва 
баста шудани суратҳисоб нигаҳдорӣ карда шаванд (дар ин маврид муҳлати нигоҳдории 
ҳуҷҷатҳо имкон дорад аз тарафи мақоми ваколатдор дар мувофиқа бо мақомоти дахлдори 
давлатӣ тамдид карда шавад). 5. Талаботи санҷиши дахлдори муштарӣ нисбати шахсони 
зерин, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, татбиқ мегардад: 1) 
агентҳои амволи ғайриманқул вақте, ки онҳо ба амалиёти хариду фурӯши амволи 
ғайриманқул барои муштарии худ ҷалб шудаанд; 2) дилери фулузоти қиматбаҳо ва дилерҳои 
сангҳои қиматбаҳо вақте, ки онҳо ба ҳар гуна амалиёт бо маблағҳои нақд бо муштарӣ 
баробари ҳадди муқарраршуда ё зиёда аз он ҷалб шудаанд; 3) адвокатҳо, нотариусҳо, дигар 
ҳуқуқшиносу муҳосибони мустақил вақте, ки онҳо барои муштарии худ нисбат ба намудҳои 
зерини фаъолият амалиёт омода мекунанд ё анҷом медиҳанд: а) хариду фурӯши амволи 
ғайриманқул; б) идора кардани маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ё дигар амволи муштарӣ; 
в) идора кардани суратҳисобҳои бонкӣ, амонатӣ ё суратҳисоби коғазҳои қиматнок; г) ташкил 
намудани ҳақгузориҳо барои таъсис, фаъолият ё идора кардани ширкатҳо; д) таъсис, 
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фаъолият ё идора кардани шахсони ҳуқуқӣ ё ташкилотҳо, инчунин хариду фурӯши 
корхонаҳо. 4) ташкилотҳое, ки хизмати трастӣ ё барои ташкили ширкат хизмат мерасонанд, 
вақте ки онҳо барои муштарӣ нисбат ба фаъолияти зерини номбаршуда амалиёти молиявӣ 
омода мекунанд ё онро анҷом медиҳанд: а) ба сифати агент оид ба таъсиси шахси ҳуқуқӣ амал 
мекунанд; б) ба сифати директор ё котиби ширкат, шарики рафоқат амал мекунанд (ё барои 
дигар шахсон ташкил мекунанд, ки онҳо ба ин сифатҳо амал намоянд) ё ҳамин гуна мавқеъро 
нисбат ба дигар шахсони ҳуқуқӣ ишғол мекунанд; в) офиси бақайдгирифта; нишонии ҳуқуқӣ ё 
бино, нишонии муросилотӣ ё маъмурӣ барои ширкат, рафоқат ё ҳар гуна шахси дигари 
ҳуқуқӣ ё ташкилот пешниҳод мекунанд; г) ба сифати мудири фонди ба боварӣ асосёфта амал 
мекунанд (ё имконият муҳайё мекунанд, ки дигар шахсон ба ин сифат амал кунанд); д) ба 
сифати саҳмиядори номиналӣ барои шахси дигар амал мекунанд (ё имконият муҳайё 
мекунанд, ки дигар шахсон ба ин сифат амал намоянд). 6. Кушодани ташкилотҳои қарзӣ ё ба 
кор бурдани суратҳисобҳои (пасандозҳои) вуҷуддошта ба номи моликони номаълум ва ба 
номҳои сохта, яъне бидуни пешниҳоди ҳуҷҷатҳо аз ҷониби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқие, ки ба 
номи вай суратҳисоб (пасандоз) кушода мешавад ва ин барои муайянкунии ӯ зарур мебошад, 
манъ аст. 7. Ташкилотҳои қарзӣ ҳуқуқ доранд бастани шартномаи суратҳисоби бонкӣ 
(пасандозӣ)-ро бо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар ҳолати пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои 11 
нодуруст аз тарафи вай, инчунин дар ҳолати доштани маълумот дар бораи иштироки ин шахс 
дар фаъолияти террористӣ мутобиқи ҳамин Қонун рад намоянд. 8. Ташкилотҳое, ки 
амалиётро бо маблағҳои пулӣ ва (ё) бо дигар молу мулк мегузаронанд, роҳбар ва кормандони 
(доимӣ ва муваққатии) онҳо дар вақти пешниҳоди иттилоот ба мақоми ваколатдор ҳуқуқ 
надоранд, ки ба муштариёни ин ташкилотҳо ё ба шахсони дигар дар ин хусус маълумот 
диҳанд. 9. Пешниҳоди маълумот ва ҳуҷҷатҳо ба мақоми ваколатдор аз ҷониби ташкилотҳое, 
ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, роҳбарият ва 
кормандони онҳо дар бораи амалиёт, мақсадҳо ва тартибе, ки Қонуни мазкур пешбинӣ 
кардааст, ифшои сирри хизматӣ, бонкӣ, андоз, тиҷоратӣ ва сирри алоқа (дар робита ба 
иттилоот оид ба интиқоли маблағҳои пулӣ бо почта) ба ҳисоб намеравад ва боиси 
ҷавобгарии гражданӣ, интизомӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ намегардад. 10. Назорати иҷрои 
Қонуни мазкур аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои сабт, нигоҳдорӣ ва пешниҳоди 
иттилоот дар бораи амалиёте, ки бояд зери назорати ҳатмӣ бошад, инчунин ташкили 
назорати дохилӣ аз ҷониби мақомоти дахлдори назоратӣ мутобиқи салоҳияти онҳо ва бо 
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар ҳолати 
набудани мақомоти назоратӣ дар соҳаи фаъолияти ташкилотҳои алоҳидае, ки бо маблағҳои 
пулӣ ва (ё) дигар амвол амалиёт мегузаронанд, аз ҷониби мақомоти ваколатдор анҷом дода 
мешавад. Моддаи 8. Мақомоти танзим ва назорати давлатӣ дар соҳаи пешгирӣ ва муқовимат 
ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ё 
маблағгузории терроризм 1. Танзим ва назорати давлатӣ дар соҳаи пешгирӣ ва муқовимат ба 
қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ё маблағгузории 
терроризм нисбат ба инҳо амалӣ мегардад: 1) ташкилотҳои қарзӣ–аз тарафи Бонки миллии 
Тоҷикистон; 2) иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои қиматнок, ташкилотҳои суғурта, 
ташкилотҳое, ки фулузоту сангҳои қиматбаҳо, маснуоти заргарӣ ва шикастапораҳои ин гуна 
маснуотро хариду фурӯш мекунанд, ширкатҳои аудиторӣ ва аудиторони мустақил, 
муҳосибони хусусӣ, ломбардҳо, ташкилотҳое, ки биноҳо барои бозиҳо, тотализаторҳо ва 
муассисаҳои букмекерӣ доранд, инчунин ташкилотҳое, ки бозии лотерея ва дигар бозиҳои 
бурднокро мегузаронанд ва дар онҳо ташкилкунанда ҷоизаро дар байни иштирокчиён, аз 
ҷумла дар шакли электронӣ ба бозӣ мебарорад–аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 3) нотариусҳо, адвокатҳо, ҳуқуқшиносони мустақил ва дигар шахсоне, ки 
хизматҳои ҳуқуқӣ мерасонанд–аз тарафи Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 4) 
корхонаи ба хизматгузории почта алоқаманд (дар робита ба интиқоли пул)–аз тарафи 
Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 5) биржаи мол ва дигар 
биржаҳое, ки бо мол амалиёти молиявӣ мегузаронанд – аз тарафи Вазорати рушди иқтисод ва 
савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 6) хадамоти гумрук, ки дар сарҳади Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
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ҳамлу нақли маблағҳои пулии нақд ва ҳуҷҷатҳои муомилотӣ назорат мекунанд–аз тарафи 
Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 12 7) дигар субъектҳои 
мониторинги молиявӣ, ки Қонуни мазкур барои онҳо мақомоти ҳокимияти давлатиро, ки 
фаъолияти онҳоро танзим ва назорат намояд муайян накардааст–аз тарафи мақоми 
ваколатдор. 2. Тартиби пешниҳоди маълумот ба мақоми ваколатдор аз ҷониби ташкилотҳое, 
ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, аз тарафи мақоми 
ваколатдор муайян карда мешавад. 3. Мақомоти салоҳиятдори танзиму назорат бояд 
дастурамал таҳия намоянд ва мақоми ваколатдор алоқаи мутақобиларо барои расонидани 
ёрӣ ба ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молумулк амалиёт мегузаронанд, дар 
татбиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба қонунигардонии 
(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм, аз 
ҷумла дар ошкор ва ирсол намудани хабарнома дар бораи аҳдҳои шубҳанок таъмин намоянд. 
Моддаи 9. Боздоштани амалиёт 1. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё бо дигар молу мулк 
амалиёт анҷом медиҳанд, амалиёти ҳатман назоратшавандаро мутобиқи банди 3 қисми 5 ва 
қисми 7 моддаи 6 Қонуни мазкур, ба истиснои амалиёти ба суратҳисоб ворид кардани 
маблағҳои пулии ба суратҳисоби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ воридшуда дар се рӯзи корӣ аз 
санае, ки фармоиши муштариён оид ба анҷом додани амалиёт бояд иҷро шавад, чунин 
амалиётро (дар мувофиқа бо мақоми ваколатдор) бозмедоранд ва на дертар аз 24 соат баъд аз 
боздории амалиёт ба мақоми ваколатдор иттилоот пешниҳод менамоянд. 2. Ҳангоми дар 
давоми мӯҳлати нишондодаи қисми 1 моддаи мазкур нагирифтани қарори мақоми 
ваколатдор оид ба боздоштани амалиёти дахлдор ба мӯҳлати иловагӣ ташкилотҳо амалиёт 
бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулкро бо фармоиши муштарӣ, агар мутобиқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон қарори дигаре оид ба маҳдудкунии амалӣ намудани он 
қабул нашуда бошад, ба анҷом мерасонанд. 3. Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар 
молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, ҳуқуқ доранд фармоиши муштариро оид ба анҷом 
додани амалиёт, ба истиснои амалиёти ба суратҳисоб гузаронидани маблағҳои пулии ба 
суратҳисоби шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ воридшуда, ки аз рӯи он ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои ба 
қайд гирифтани иттилоот мутобиқи талаботи Қонуни мазкур пешниҳод нашудаанд ё 
маълумоти нодуруст пешниҳод шудаанд, рад намоянд. 4. Боздоштани амалиёт мутобиқи 
қисмҳои 1 ва 2 моддаи мазкур ва рад кардани иҷрои амалиёт мутобиқи қисми 3 моддаи 
мазкур ҷиҳати ба миён омадани ҷавобгарии ҳуқуқии граждании ташкилотҳое, ки бо 
маблағҳои пулӣ ё дигар амвол амалиёт анҷом медиҳанд, барои риоя накардани шартҳои 
шартномаҳои дахлдор асос ба ҳисоб намеравад. 5. Мақоми ваколатдор дар бораи ба мӯҳлати 
ҳафт рӯзи корӣ боздоштани амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк, ки дар қисми 1 
моддаи мазкур омадааст, қарор қабул менамояд, агар маълумоте, ки вай дар бораи амалиёти 
ҳатман назоратшаванда гирифтааст, мутобиқи банди 3 қисми 5 ва қисми 7–и моддаи 6–и  
Қонуни мазкур аз рӯи натиҷаи санҷиши пешакӣ асоснок ҳисобида шавад. 6. Дар рӯзи содир 
гардидани қарор дар бораи боздошти амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк мақоми 
ваколатдор рӯзи қатъ гардидани амали қарори мазкурро ба ташкилот хабар медиҳад. 137. 
Мақоми ваколатдор қарорро дар бораи боздошти амалиёт бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу 
мулк фавран бекор мекунад, агар маълумоти гирифтааш дар бораи амалиёти ҳатман 
назоратшаванда мутобиқи банди 3 қисми 5 ва қисми 7–и моддаи 6–и Қонуни мазкур аз рӯи 
натиҷаи санҷиши пешакӣ асоснок ҳисобида нашавад. Моддаи 10. уҳдадориҳои ташкилотҳое, 
ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк ҳангоми хизматрасонии шахсони сиёсии бонуфузи 
хориҷӣ амалиёт мегузаронанд Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк илова 
ба чораҳои пешбиникардаи моддаи 5 Қонуни мазкур оид ба санҷиши зарурии муштариён 
амалиёт мегузаронанд, уҳдадоранд: 1) барои ошкор намудани шахсони сиёсии бонуфузи 
хориҷӣ аз байни шахсони воқеие, ки ба онҳо хизмат расонида мешавад ё барои хизматрасонӣ 
қабул карда мешаванд, дар шароити мавҷуда чораҳои асоснок ва дастрас андешанд; 2) ба 
шахсони сиёсии бонуфузи хориҷӣ танҳо дар асоси иҷозати хаттии роҳбари ташкилоте, ки бо 
маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт мегузаронад ё бо иҷозати хаттии муовини ӯ, 
инчунин, роҳбари шуъбаи алоҳидаи ташкилот, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк 
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амалиёт мегузаронад ва ба вай аз тарафи роҳбари ин ташкилот ё муовини вай ваколатҳои 
дахлдор дода шудааст хизмат расонанд; 3) дар ҳолати ошкор намудани манбаи пайдоиши 
маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулки шахсони сиёсии бонуфузи хориҷӣ чораҳои асоснок ва 
дастрас андешанд; 4) маълумоти дар ихтиёрдоштаи ташкилотеро ки бо маблағҳои пулӣ ва 
дигар молу мулк амалиёт мегузаронад, оид ба хизматрасонии шахсони сиёсии бонуфузи 
хориҷӣ мунтазам нав намоянд; 5) ба амалиёт бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулке, ки дар 
ташкилоти бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк сарукордошта ба шахсони сиёсии бонуфузи 
хориҷӣ, хешовандони наздики онҳо – зан (шавҳар), фарзандон, падару модар, бародарон, 
хоҳарон, инчунин падару модар, бародарон, хоҳарон ва фарзандони (зан (шавҳар), қудоҳо, 
ҳамчунин дигар шахсоне, ки бо шахси ба иҷрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор ё шахси ба он 
баробар кардашуда якҷоя зиндагӣ карда, хоҷагии умумӣ мебаранд, писархондкунанда, 
фарзандхондагон) ё аз номи ин шахсон анҷом дода мешавад, таваҷҷӯҳи хосса зоҳир намоянд, 
агар дар ташкилоти қарзӣ ба онҳо хизмат расонида шавад. Моддаи 11. Чораҳо оид ба 
муносибатҳои фаромарзии муросилотӣ Ташкилотҳои қарзӣ барои пешгирӣ намудани 
истифодаи муносибатҳои фаромарзии муросилотии бонкӣ бо мақсади қонунигардонии 
(расмикунонии) маблағҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм 
мутобиқи тартиби муайяннамудаи Бонки миллии Тоҷикистон чораҳо меандешанд. 

 
БОБИ 3. ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТ ОИД БА МУҚОВИМАТ БА 

ҚОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДҲОИ БО РОҲИ ҶИНОЯТ 
БАДАСТОВАРДА ВА МАБЛАҒГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ 

Моддаи 12. Мақоми ваколатдор 14 1. Мақоми ваколатдори муқовимат ба 
қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории 
терроризм аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. 2. Назорат 
ва ҳамоҳангии фаъолияти мақомоти дахлдори назоратиро, ки мутобиқи қисми 1 моддаи 8 
Қонуни мазкур муайян карда мешавад, мақоми ваколатдор амалӣ менамояд. 3. Кормандони 
мақоми ваколатдор ҳангоми иҷрои Қонуни мазкур ҳифзу нигоҳдории тамоми маълумоти ба 
фаъолияти мақоми ваколатдор вобастаро, ки сирри хизматӣ, бонкӣ, андоз, тиҷоратӣ ё сирри 
алоқаро дар бар мегирад, таъмин менамоянд ва барои ифшои ин маълумот мутобиқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулият доранд. 4. Товони зараре, ки аз амали 
ғайриқонунии мақоми ваколатдор ё кормандони он вобаста ба иҷрои вазифаҳои мақоми 
ваколатдор ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мерасад, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷуброн карда мешавад. 5. Ҳангоми мавҷуд будани асосҳои кофӣ, ки аз 
алоқамандии амалиёт, аҳд ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят 
бадастоварда ё маблағгузории терроризм шаҳодат медиҳад, мақоми ваколатдор маълумот ва 
маводи дахлдорро мутобиқи салоҳияти худ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ равон менамояд. 6. 
Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, мутобиқи 
дархости мақоми ваколатдор маълумот ва ҳуҷҷатҳои барои фаъолияти он заруриро 
пешниҳод менамоянд. 7. Пешниҳоди маълумот ва ҳуҷҷатҳо мутобиқи дархости мақоми 
ваколатдор аз ҷониби ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт 
мегузаронанд, вайронкунии сирри хизматӣ, бонкӣ, андоз, тиҷоратӣ ва алоқа (маълумот оид 
ба интиқоли маблағҳои пулӣ тавассути почта) ҳисобида намешавад. Моддаи 13. Ҳуқуқу 
ӯҳдадориҳои мақоми ваколатдор 1. Мақоми ваколатдор ҳуқуқ дорад: 1) аз ташкилотҳое, ки 
бо маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд ва инчунин аз мақомоти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми маълумот ва ҳуҷҷатҳое, ки бояд мувофиқи 
муқаррароти Қонуни мазкур ҷамъ карда ва нигоҳ дошта шаванд, дархост намояд; 2) дар 
бораи боздоштани амалиёт бо пул ва (ё) дигар молу мулк дар ҳолати ошкор гардидани 
аломатҳои қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва 
маблағгузории терроризм дар мӯҳлати муқарраркардаи моддаи 9 қарор барорад; 3) дар 
таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм иштирок намояд; 4) тибқи дархост ё 
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бевосита бо мақомоти давлатҳои хориҷӣ дар соҳаи муқовимат ба қонунигардонии 
(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм 
бевосита ё аз рӯи дархост ҳамкорӣ кунад; 5) ба кор, аз ҷумла дар асоси шартнома 
ташкилотҳои илмию таҳқиқотӣ ва дигар ташкилотҳо, инчунин мутахассисони алоҳидаро 
барои гузарондани ташхис, таҳияи барномаҳои таълимӣ, маводи методӣ, таъмини 
барномавию иттилоотӣ, ташкили 15 низоми иттилоотӣ дар соҳаи мониторинги молиявӣ бо 
риояи талаботи ҳифзи сирри давлатӣ, хизматӣ, тиҷоратӣ, бонкӣ ва дигар сирри бо қонун 
ҳифзшаванда ҷалб намояд; 6) ба мақомоти дахлдори давлатӣ дар бораи риоя накардани 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) 
даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм огоҳинома ирсол 
намояд. 2. Мақоми ваколатдор уҳдадор аст: 1) доир ба муқовимат ба қонунигардонии 
(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм 
чораҳо андешад; 2) низоми дахлдори нигоҳдорӣ, ҳифзи маълумоти дар рафти фаъолият 
дастрасшударо, ки сирри хизматӣ, тиҷоратӣ, бонкӣ ё дигар сирри бо қонун ҳифзшаванда 
мебошад, таъмин намояд; 3) риояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии инсон ва шаҳрванд, 
шахсони ҳуқуқӣ ва давлатро дар ҷараёни мониторинги молиявӣ таъмин намояд. Моддаи 14. 
Ҳамкории мақоми ваколатдор бо мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 1. Мақомоти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар доираи салоҳияти худ ба ташкилотҳое, ки бо 
маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, ба риоя шудани қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои 
бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм назорат мекунанд, уҳдадоранд: 1) 
маълумоти заруриро ба мақоми ваколатдор барои мониторинги молиявӣ ва муқовимат ба 
қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории 
терроризм бо тартиби муайянкардаи мақоми ваколатдор пешниҳод намоянд; 2) низоми 
дахлдори нигаҳдорӣ ва ҳифзи маълумоти дар рафти ҳамкорӣ бо мақоми ваколатдор 
дастрасшударо, ки сирри хизматӣ, тиҷоратӣ, бонкӣ ё дигар сирри бо қонун ҳифзшаванда 
мебошад, таъмин намоянд; 3) риояи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии инсон ва шаҳрванд, 
шахсони ҳуқуқӣ ва давлатро дар ҷараёни иҷрои вазифаҳои назоратӣ таъмин намоянд. 2. 
Мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадоранд: 1) мақоми ваколатдорро ҳангоми 
мустақилона ошкор кардани маълумот оид ба амалиёти шубҳаовари марбут ба 
қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории 
терроризм хабардор намоянд; 2) ҳангоми мустақилона ошкор кардан ба мақоми ваколатдор 
дар бораи вайрон карда шудани меъёрҳои Қонуни мазкур аз тарафи ташкилотҳое, ки бо 
маблағҳои пулӣ ва дигар молу мулк амалиёт анҷом медиҳанд, хабар диҳанд; 3) истифодаи 
низоми иттилоотӣ ва пойгоҳи маълумоти худро ба мақоми ваколатдор иҷозат диҳанд. 3. 
Пешниҳоди маълумот дар бораи амалиёти шубҳанок ба мақоми ваколатдор ифшои сирри 
хизматӣ, тиҷоратӣ, бонкӣ ё дигар сирри аз тарафи қонун ҳифзшаванда намебошад.   

 
БОБИ 4. ҲАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР СОҲАИ МУҚОВИМАТ БА 

ҚОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДҲОИ БО РОҲИ ҶИНОЯТ 
БАДАСТОВАРДА ВА МАБЛАҒГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ  

 
Моддаи 15. Мубодилаи иттилоот ва ёрии ҳуқуқӣ Мақоми ваколатдор ва дигар 

мақомоти ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар робита ба муқовимат ба 
қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории 
терроризм фаъолият мекунанд, ба мақомоти салоҳиятдори давлатҳои хориҷӣ дар асоси 
принсипҳои ҳифзи маълумот аз рӯи дархости онҳо ё бо ташаббуси худ маълумоти дахлдор 
пешниҳод менамоянд. Моддаи 16. Ҳамкории байналмилалии мақомоти ваколатдор 1. 
Мақоми ваколатдор бо мақсади муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои 
бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм дар ҷамъоварӣ, таҳлил ва агар дар 
ваколати онҳо бошад, таҳқиқи маълумоти дахлдори мавҷуда доир ба ҳар як ҳолате, ки 
метавонад ба қонунигардонии (расмикунонии) пул ва маблағгузории терроризм мутобиқи 
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салоҳияти онҳо далолат кунад, ҳамкорӣ менамоянд. 2. Барои мақсадҳои қисми 1 моддаи 
мазкур мақоми ваколатдор бо ташаббуси худ ё бо дархост ҳар гуна маълумоти дастрасро, ки 
метавонад ба коркард ё таҳлили маълумот ё таҳқиқ шудани он аз тарафи мақоми ваколатдор 
вобаста ба амалиёти молиявии марбут ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо 
роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм доир ба шахсони воқеию ҳуқуқии ба 
он ҷалбшуда мансуб бошад, мубодила намоянд. 3. Мақоми ваколатдор мубодилаи 
маълумотро бо мақоми ваколатдори хориҷӣ новобаста ба он, ки ин мақомот дорои 
салоҳияти маъмурӣ, ҳифзи ҳуқуқ, судӣ ё дигар мебошад, ба роҳ мемонад. 4. Дар ҳар як 
дархост шарҳи мухтасари ҳолатҳои дахлдоре, ки ба мақоми ваколатдори талабкунанда 
маълуманд, зикр мегардад. Мақоми ваколатдор дар дархост нишон медиҳад, ки маълумоти 
талабшаванда ба кадом мақсадҳо истифода мешавад. 5. Дар ҳолати фиристодани дархост 
мақоми ваколатдори талабкунанда тамоми маълумоти дахлдор, аз ҷумла маълумоти 
дастраси молиявӣ ва маълумоти талабшавандаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқро, ки дар дархост 
зикр шудааст, бидуни зарурати дархости расмӣ пешниҳод мекунад. 6. Мақоми ваколатдор 
метавонад ифшои маълумотеро, ки тафтишоти ҷиноятии аз тарафи мақоми ваколатдори 
Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидашавандаро халалдор мекунанд ё дар ҳолатҳои истисно 
манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро халалдор 
менамоянд ё ба ягон тарзи дигар ба принсипҳои асосии ҳуқуқӣ мувофиқ намебошад, рад 
намояд. Ин гуна радкунӣ ба таври дахлдор аз тарафи мақоми ваколатдор барои 
талабкунандаи маълумот асоснок карда мешавад. 7. Мақоми ваколатдор маълумот ё 
ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи мақомоти салоҳиятдори хориҷиро метавонад танҳо ба 
мақсадҳои дар қисми 1 ҳамин модда зикршуда истифода барад. Маълумоти пешниҳодшударо 
мақоми ваколатдор бидуни розигии пешакии мақоми салоҳиятдори хориҷӣ набояд ба 
шахсони сеюм ифшо 17 намояд, инчунин дар рафти тафтишоти пешакӣ, мурофиаҳои судии 
ҷиноятӣ, маъмурӣ, гражданӣ истифода барад. 8. Мақоми ваколатдор дар ҳолати пешниҳоди 
маълумот ё ҳуҷҷатҳо ба мақомоти салоҳиятдори хориҷӣ метавонад барои истифодабарии 
маълумот ба мақсадҳои дар қисми 7 моддаи мазкур дарҷнагардида маҳдудият ё шарт гузорад. 
9. Мақоми ваколатдор ҳамаи чораҳои зарурӣ, аз ҷумла чораҳои амниятиро андешида, 
кафолат медиҳад, ки маълумоти пешниҳодшаванда ба дигар мақомот, хадамот ё агентиҳо то 
гирифтани розигии пешакии мақоми салоҳиятдори хориҷӣ дастрас нахоҳанд шуд.  

 
БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ  
Моддаи 17. Баррасии баҳсҳо Баҳсҳо вобаста ба татбиқи Қонуни мазкур бо тартиби 

судӣ ҳал карда мешаванд. Моддаи 18.Ҷавобгарӣ барои риоя накардани Қонуни мазкур 
Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Моддаи 19. Тартиби мавриди амал 
қарор додани Қонуни мазкур 1. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор 
дода шавад. 2. Қисми 2 моддаи 7, қисми 3 моддаи 8 ва моддаи 11 Қонуни мазкур баъд аз 6 
моҳи интишори расмии он мавриди амал қарор дода шаванд.  

 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Эмомалӣ Раҳмон, 
 ш. Душанбе, 25 марти  

соли 2011, № 684 
 

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
ОИД БА ВОРИД НАМУДАНИ ИЛОВАҲО БА ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН "ДАР БОРАИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ" 
 
Моддаи 1. Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 ноябри соли 1999 "Дар бораи 

мубориза бар зидди терроризм" (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1999, №11, 
мод. 275; с. 2005, №3, мод. 116; с. 2007, №5, мод. 355; с. 2008, №10, мод. 802) моддаҳои 17(1) ва 

vfp://rgn=20493/
vfp://rgn=20493/
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17(2) бо мазмуни зайл илова карда шаванд: 

"Моддаи 17(1). Рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд: 
Рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода мешавад. 
Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси аризаи Прокурори генералии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ташкилотро (филиал ва (ё) намояндагии онро) ташкилоти террористӣ эътироф 
менамояд. Шахсони воқеӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо қарори суд террорист эътироф карда мешаванд. Нусхаи қарорҳои 
зикргардида барои дохил намудани шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо ба рӯйхати шахсони бо 
терроризм алоқаманд ба Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
фиристода мешаванд. 

Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин ба рӯйхати 
шахсони бо терроризм алоқаманд шахсони воқеӣ ва ташкилотҳоеро, ки мутобиқи қатъномаи 
Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид ва (ё) санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 
эътирофнамудаи Тоҷикистон террорист ё ташкилоти террористӣ эътироф шудаанд, дохил 
менамояд. 

Нусха аз рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд аз ҷониби Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маълумоти зарурӣ дар бораи ин шахсон фавран ба 
субъектҳои бевосита бар зидди терроризм муборизабаранда ва ба мақоми ваколатдори 
муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва 
маблаљгузории терроризм барои иҷрои чорабиниҳои муқовимат бо терроризм ва 
андешидани чораҳо оид ба манъ намудани воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони 
мазкур фиристода мешавад. 

Хориҷ намудан аз рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд бо тартиби 
муқаррарнамудаи қисмҳои дуюм, сеюм ва чоруми моддаи мазкур амалӣ карда мешавад. 

Моддаи 17(2). Манъ кардани воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони бо 
терроризм алоқаманд 

Воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо, ки ба рӯйхати 
шахсони бо терроризм алоқаманд дохил карда шудаанд, аз ҷониби Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда мешаванд. 

Мусодираи воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва ташкилотҳои бо 
терроризм алоқаманд тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии 
байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. 

Шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо ҳуқуқ доранд аз рӯйи қарорҳо оид ба террорист ё 
ташкилоти террористӣ эътироф намудани онҳо ва оид ба манъ кардани воситаҳои молиявӣ 
ва молу мулки дигарашон бо тартиби судӣ шикоят намоянд, ҳамчунин аз ҳисоби воситаҳои 
молиявии манъкардашуда, то мусодира гардидани онҳо, оид ба пардохти хароҷоти 
хизматрасониҳои тиббиву иҷтимоӣ ва таъмини моддию маишии аҳли оила муроҷиат 
намоянд. 

Бекор намудани манъи воситаҳои молиявӣ ва дигар молу мулки шахсони воқеӣ ва 
ташкилотҳои бо терроризм алоқаманд, ки ба рӯйхати шахсони бо терроризм алоқаманд 
дохил карда шудаанд, аз ҷониби Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.". 

Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад. 
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Президенти Ҷумҳурии  

Тоҷикистон  Эмомалӣ Раҳмон, 
ш. Душанбе,  

1 августи соли 2012, 
 № 879 

 
ҚАРОРИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 
 

Дар бораи қабул кардани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Оид ба ворид намудани 
иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бар зидди терроризм" 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Оид ба ворид намудани иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бар зидди терроризм" қабул карда шавад. 
Раиси  Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон Ш. Зуҳуров, 
ш. Душанбе, 20 июни соли 2012, № 858 

 
 
ҚАРОРИ МАҶЛИСИ МИЛЛИИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар бораи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Оид ба ворид намудани иловаҳо ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бар зидди терроризм" 

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
"Оид ба ворид намудани иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бар 
зидди терроризм"-ро баррасӣ намуда, қарор мекунад: 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Оид ба ворид намудани иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон "Дар бораи мубориза бар зидди терроризм" ҷонибдорӣ карда шавад. 

Раиси  Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон М.Убайдуллоев, 

ш. Душанбе, 19 июли соли 2012, № 378 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
между государствами–членами Шанхайской организации сотрудничества о Региональной 

антитеррористической структуре 
 

Государства–члены Шанхайской организации сотрудничества, являющиеся Сторонами 
Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 
2001 года (далее – Стороны),  

руководствуясь целями и принципами Организации Объединенных Наций, касающимися 
поддержания международного мира, безопасности и поощрения добрососедских и 
дружественных отношений, а также сотрудничества между государствами, 

осознавая, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют угрозу 
международному миру и безопасности, развитию дружественных отношений между 
государствами, а также осуществлению основных прав и свобод человека, 

будучи убеждены в необходимости взаимосогласованных действий в интересах 
обеспечения территориальной целостности, безопасности и стабильности Сторон, в том 
числе путем усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом, 
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исходя из Декларации о создании Шанхайской организации сотрудничества от 15 июня 

2001 года, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 
15 июни 2001 года (далее–Конвенция) и Хартии Шанхайской организации сотрудничества от 
7 июня 2002 года, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Для целей настоящего Соглашения нижеперечисленные понятия означают: 
должностное лицо–лицо, направляемое Стороной для работы в Исполнительном 

комитете РАТС и назначенное Директором на соответствующую штатную должность; 
представитель–лицо, на которое направляющей Стороной возложена обязанность 

действовать в этом качестве в Совете РАТС; 
сотрудник–лицо, направляемое Стороной для выполнения функций, связанных с 

деятельностью представителя; 
помещения–означают здания или части зданий вне зависимости от формы и 

принадлежности права собственности на них, включая обслуживающий данное здание или 
часть здания земельный участок; 

государство пребывания–Сторона, на территории которой располагается штаб–квартира 
или отделение РАТС. 

Статья 2 
Стороны учреждают Региональную антитеррористическую структуру (далее–РАТС) 

Шанхайской организации сотрудничества (далее–ШОС). Штаб–квартира РАТС 
располагается в городе Бишкек Кыргызской Республики. 

При необходимости Совет глав государств–членов ШОС может учреждать отделения 
РАТС на территориях Сторон. 

Статус отделения РАТС и работающих в нем лиц определяется соглашением между ШОС 
и правительством государства пребывания. 

Статья 3 
РАТС является постоянно действующим органом ШОС и предназначена для содействия 

координации и взаимодействию компетентных органов Сторон в борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом, как эти деяния определены в Конвенции. 

Статья 4 
РАТС имеет статус юридического лица и в этом качестве, в частности, имеет право: 
- заключать договоры; 
- приобретать движимое и недвижимое имущество и распоряжаться им; 
- открывать и вести банковские счета в любой валюте; 
- возбуждать иски в судах и участвовать в судебных разбирательствах. 
Предусмотренные настоящей статьей права осуществляются от имени РАТС Директором 

Исполнительного комитета РАТС (далее – Директор). 
Статья 5 
Финансирование деятельности РАТС осуществляется из средств бюджета ШОС. Порядок 

финансирования РАТС! определяется документами, регламентирующими вопросы бюджета 
ШОС. 

Статья 6 
Основными задачами и функциями РАТС являются: 
1. разработка предложений и рекомендаций о развитии сотрудничества в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом для соответствующих структур ШОС, а также 
по просьбе Сторон; 

2. содействие компетентным органам Сторон по просьбе одной из Сторон в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, в том числе в соответствии с положениями 
Конвенции; 

3. сбор и анализ информации, поступающей в РАТС от Сторон, по вопросам борьбы с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; 

4. формирование банка данных РАТС, в частности, о: 
– международных террористических, сепаратистских и иных экстремистских 

организациях, их структуре, лидерах и участниках, других причастных к ним лицах, а также 
источниках и каналах их финансирования; 
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– состоянии, динамике и тенденциях распространения терроризма, сепаратизма и 

экстремизма, затрагивающих интересы Сторон; 
– неправительственных организациях и лицах, оказывающих поддержку терроризму, 

сепаратизму и экстремизму; 
5. предоставление информации по запросам компетентных органов Сторон; 
6. содействие в подготовке и проведении антитеррористических командно–штабных и 

оперативно–тактических учений по просьбе заинтересованных Сторон; 
7. содействие в подготовке и проведении оперативно–розыскных и иных мероприятий по 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом по просьбе Сторон; 
8. содействие в осуществлении международного розыска лиц, которые 

предположительно совершили деяния, указанные в пункте 1 статьи 1 Конвенции, с целью их 
привлечения к уголовной ответственности; 

9. участие в подготовке международно–правовых документов, затрагивающих вопросы 
борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; 

10. содействие в подготовке специалистов и инструкторов для антитеррористических 
подразделений; 

11. участие в подготовке и проведении научно–практических конференций, семинаров, 
содействие в обмене опытом по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом; 

12. установление и поддержание рабочих контактов с международными организациями, 
занимающимися вопросами борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

Статья 7 
В своей деятельности РАТС руководствуется документами и решениями, касающимися 

борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, принятыми в рамках ШОС. 
РАТС взаимодействует с компетентными органами Сторон, включая обмен 

информацией, и готовит соответствующие материалы по запросам других органов ШОС. 
Порядок создания и функционирования банка данных РАТС, а также вопросы, 

касающиеся предоставления, обмена, использования и защиты соответствующей 
информации, регулируются отдельными соглашениями. 

Статья 8 
Стороны определяют перечень своих компетентных органов,которые осуществляют 

взаимодействие с РАТС. 
Стороны письменно уведомляют об этом депозитария в течение 30 дней после 

выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу 
настоящего Соглашения. 

В случае изменений в перечне компетентных органов одной из Сторон, она письменно 
уведомляет об этом депозитария. 

Статья 9 
Органами РАТС являются Совет РАТС (далее–Совет) и Исполнительный комитет, 

учреждаемые настоящим Соглашением. Совет может создавать необходимые 
вспомогательные органы. 

Статья 10 
Совет состоит из Сторон настоящего Соглашения. 
Совет организуется таким образом, чтобы он мог функционировать непрерывно. Для 

этой цели каждая Сторона должна быть всегда (постоянно) представлена в месте пребывания 
РАТС. 

Совет периодически собирается на заседания, на которых каждая Сторона может, по 
своему усмотрению, быть представлена или руководителем соответствующего компетентного 
органа, или каким–либо другим специально назначенным представителем. 

Совет определяет порядок осуществления основных задач и функций РАТС, указанных в 
статье 6 настоящего Соглашения. 

В соответствии с полномочиями РАТС, изложенными в настоящем Соглашении, Совет 
принимает решения обязательного характера по всем вопросам существа, включая 
финансовые вопросы. 
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Совет представляет ежегодные доклады о деятельности РАТС Совету глав государств–

членов ШОС. 
Решение в Совете по любому вопросу считается принятым, если ни одна из Сторон не 

возразила против него. 
Совет устанавливает свои правила процедуры, включая порядок избрания своего 

председателя. 
Статья 11 
Исполнительный комитет состоит из Директора и такого персонала, который может 

потребоваться для обеспечения нормального функционирования РАТС. 
Директор является высшим административным должностным лицом Исполнительного 

комитета и в этом качестве действует на всех заседаниях Совета, а также выполняет другие 
функции, которые возлагаются на него этим органом. 

Директор и его заместитель (заместители) назначаются Советом глав государств–членов 
ШОС по рекомендации Совета. 

Порядок замены Директора и его заместителя (заместителей) устанавливается Советом. 
Директор имеет право доводить до сведения Совета любые вопросы в рамках 

компетенции РАТС, которые, по его мнению, требуют рассмотрения в этом органе. 
Директор с согласия Совета назначает должностных лиц Исполнительного комитета из 

числа граждан Сторон с учетом долевых взносов соответствующих Сторон в бюджет ШОС 
и/или нанимает их по контракту из числа граждан Сторон. 

Структура Исполнительного комитета, а также его штатное расписание утверждается 
Советом глав правительств государств – членов ШОС на основе предложений Директора, 
одобренных Советом. 

При исполнении своих обязанностей Директор, его заместитель (заместители), 
должностные лица Исполнительного комитета не должны запрашивать или получать 
указания от органов власти или официальных лиц Сторон, а также организаций или частных 
лиц, посторонних для ШОС. 

Стороны обязуются уважать международный характер обязанностей Директора, его 
заместителя (заместителей) и должностных лиц Исполнительного комитета и не оказывать на 
них влияние при исполнении ими служебных обязанностей. 

Статья 12 
Исполнительный комитет РАТС комплектуется лицами, направляемыми Сторонами для 

работы в Исполнительном комитете РАТС в соответствии с порядком, предусмотренным их 
национальным законодательством. 

Трудовые отношения между административно–техническим персоналом и 
Исполнительным комитетом РАТС регулируются законодательством соответствующего 
государства пребывания РАТС. 

Статья 13 
Имущество и активы РАТС пользуются иммунитетом от любой формы 

административного или судебного вмешательства. 
Помещения и транспортные средства РАТС, а также ее архивы и документы, в том числе 

служебная корреспонденция, вне зависимости от места нахождения, не подлежат обыску, 
реквизиции и конфискации или любой другой форме вмешательства, препятствующей ее 
нормальной деятельности. 

Представители соответствующих органов власти и управления государства пребывания 
не могут вступать в помещения РАТС иначе, как с согласия Директора или лица, его 
замещающего, и на условиях, им одобренных. 

Исполнение любых действий по решению соответствующих органов власти и управления 
государства пребывания может иметь место в помещениях РАТС только с согласия 
Директора или лица, его замещающего. 

Государство пребывания принимает надлежащие меры для защиты помещений РАТС от 
всякого вторжения или нанесения ущерба. 

Помещения РАТС не могут служить убежищем для лиц, преследуемых по законам любой 
из Сторон или подлежащих выдаче любой из Сторон или третьему государству. 
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Неприкосновенность помещений РАТС не дает права использовать их в целях, не 

совместимых с функциями или задачами ШОС. 
РАТС вправе пользоваться шифрами, курьерской и другими видами связи, 

обеспечивающими конфиденциальность передачи информации. РАТС имеет право получать 
и отправлять корреспонденцию посредством курьеров или вализ, которые пользуются теми 
же иммунитетами и привилегиями, что и дипломатические курьеры и вализы. 

Все места, составляющие служебную корреспонденцию, должны иметь видимые внешние 
знаки, указывающие на их характер, и могут содержать только служебные документы и 
предметы, предназначенные для официального пользования. 

Курьер должен быть снабжен официальным документом с указанием его статуса и числа 
мест, составляющих служебную корреспонденцию. 

Статья 14 
РАТС освобождается от всех прямых налогов, сборов, пошлин и других платежей, 

взимаемых на территории государства пребывания, за исключением тех, которые являются 
оплатой за конкретные виды обслуживания (услуг). 

Имущество и предметы, предназначенные для официального использования РАТС, 
освобождаются на территориях Сторон от обложения таможенными пошлинами, налогами и 
связанными с этим сборами и платежами, за исключением сборов за перевозку, хранение, 
таможенное оформление вне определенных для этого мест или вне времени работы 
соответствующего таможенного органа и подобного рода услуги в порядке, 
предусмотренном для международных организаций. 

Статья 15 
Совет глав государств ШОС от имени ШОС может в явно выраженной форме отказаться 

от привилегий и иммунитетов, предоставленных РАТС. 
Статья 16 
1. Директор, его заместитель (заместители), представители, сотрудники, а также члены их 

семей, проживающие вместе с ними, пользуются привилегиями и иммунитетами, 
предусмотренными Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, в 
соответствующих объеме и порядке, если иное не установлено настоящим Соглашением. 

2. Должностные лица и члены их семей, проживающие вместе с ними, приравниваются по 
своему статусу к дипломатическому персоналу и членам семей дипломатического персонала 
посольства Стороны, гражданами которой они являются, или проживают в нем постоянно. 

3. Директор с согласия Совета может отказаться от иммунитета должностного лица в 
случаях, когда, по его мнению, иммунитет препятствует осуществлению правосудия и отказ 
от иммунитета не наносит ущерба целям, в связи с которыми он был предоставлен. 

Решение об отказе от иммунитета Директора, его заместителя (заместителей) 
принимается Советом. 

Отказ от иммунитета должен быть определенно выраженным. 
4. Положения пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи действуют до даты вступления в силу 

отдельного договора, регулирующего вопросы о привилегиях и иммунитетах ШОС и ее 
органов, в котором будут определены и привилегии и иммунитета РАТС, Директора, его 
заместителя (заместителей) , должностных лиц, представителей, сотрудников, а также членов 
их семей, проживающие вместе с ними. 

Статья 17 
Директор, его заместитель (заместители) и должностные лица по окончании работы в 

РАТС откомандировываются в распоряжение направивших их органов Сторон. 
Статья 18 
Все лица, пользующиеся привилегиями и иммунитетами в соответствии с настоящим 

Соглашением, обязаны, без ущерба для их привилегий и иммунитетов, уважать 
законодательство государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во 
внутренние дела этого государства. 

Статья 19 
Стороны признают официальные документы, печати и штампы РАТС. 
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Статья 20 
Зачет времени работы в выслугу лет, пенсионное обеспечение Директора, его заместителя 

(заместителей), должностного лица, представителя, сотрудника, а также членов их семей, 
проживающих вместе с ними, осуществляется в порядке и на условиях, определенных 
законодательством направляющей Стороны. 

Порядок медицинского и санаторно–курортного обслуживания Директора, его 
заместителя (заместителей), должностного лица, представителя, сотрудника, а также членов 
их семей, проживающих вместе с ними, определяются соглашением между ШОС и 
правительством государства пребывания. 

Директор, его заместителя (заместителей), должностное лицо, представитель, сотрудник, 
а также члены их семей, проживающие вместе с ними, на территории Сторон пользуются 
соответствующими правами граждан государства пребывания в вопросах оплаты за 
коммунально–бытовые, медицинские, гостиничные, транспортные и другие виды 
обслуживания. 

Статья 21 
Официальными языками РАТС являются русский и китайский, рабочим–русский язык. 
Статья 22 
В текст настоящего Соглашения с согласия всех Сторон могут вноситься изменения и 

дополнения, которые оформляются Протоколами, являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

Статья 23 
Настоящее Соглашение не ограничивает права Сторон заключать другие 

международные договоры по вопросам, являющимся предметом настоящего Соглашения и не 
противоречащим его целям и объекту, а также не затрагивает права и обязательства Сторон, 
вытекающие из иных международных соглашений, участниками которых они являются. 

Статья 24 
Спорные вопросы, возникающие при толковании или применении настоящего 

Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров между заинтересованными 
Сторонами. 

Статья 25 
Депозитарием настоящего Соглашения является Китайская Народная Республика. 

Официальные копии настоящего Соглашения рассылаются депозитарием другим Сторонам в 
течение 15 дней с даты его подписания. 

Статья 26 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу на 30 день с даты сдачи 

на хранение четвертой ратификационной грамоты. 
Настоящее Соглашение открыто для присоединения государств, являющихся 

участниками Конвенции. 
Для присоединившегося государства настоящее Соглашение вступает в силу на 30 день с 

даты получения депозитарием документа о присоединении. 
Любая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное 

уведомление об этом депозитарию за 12 месяцев до предполагаемой даты выхода. 
Депозитарий известит другие Стороны о данном намерении в течение 30 дней с даты 
получения уведомления о выходе. 

Совершено в городе Санкт –Петербурге 7 июня 2002 года в одном подлинном экземпляре 
на русском и китайском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу 
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Утверждена 
Решением Совета глав государств–членов 

ШОС № 1 от 5 июля 2005 года 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
сотрудничества государств–членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 
 
Государства–члены Шанхайской организации сотрудничества (далее – государства–члены ШОС) 

принимают Концепцию сотрудничества государств–членов Шанхайской организации сотрудничества 
в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (далее–Концепция), являющуюся основой для 
выработки согласованной стратегии и системы мер по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом, как они определены в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом от 15 июня 2001 года, в рамках Шанхайской организации сотрудничества(далее – 
ШОС). 

Настоящая Концепция определяет основные цели, задачи, принципы, направления и формы 
сотрудничества государств– членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а 
также механизм ее реализации. 

I. Общие положения 
Государства–члены ШОС исходят из того, что терроризм, сепаратизм и экстремизм: 
представляют угрозу международному миру и безопасности, 
препятствуют развитию дружественных отношений между государствами, а также осуществлению 

основных прав и свобод человека; 
угрожают территориальной целостности и безопасности государств–членов ШОС, а также их 

политической, экономической и социальной стабильности; 
не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, независимо от их мотивов, а лица и 

организации, виновные в совершении таких деяний, должны быть привлечены к ответственности. 
Государства–члены ШОС убеждены в том, что главным центром регулирования международных 

отношений и развития сотрудничества в сфере обеспечения международной безопасности является 
Организация Объединенных Наций. 

Государства–члены ШОС подтверждают свою приверженность целям и принципам Устава 
Организации Объединенных Наций, другим общепризнанным принципам и нормам международного 
права, касающимся поддержания международного мира, безопасности и развития добрососедских и 
дружественных отношений, а также сотрудничества между государствами. 

Государства–члены ШОС намерены активно участвовать в антитеррористических мероприятиях, 
проводимых как под эгидой ООН, так и в рамках региональных организаций. Необходимость и 
степень такого участия будут соизмеряться с их национальными интересами и международными 
обязательствами. 

Государства–члены ШОС намерены принимать все возможные меры по борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС и не предоставлять убежище лицам, обвиняемым 
или подозреваемым в совершении таких деяний. 
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Государства–члены  ШОС  рассматривают борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

в рамках ШОС как важнейшую внешнеполитическую задачу и считают, что разработка 
дополнительных механизмов международного сотрудничества и этой области должна стать 
адекватной мерой по наращиванию и модернизации потенциала быстрого антикризисного 
реагирования и способствовать эффективному совместному использовании! открывающихся 
возможностей и противодействию новым вызовам и угрозам. 

Государства–члены ШОС исходят из того, что борьба с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом на пространстве ШОС своими собственными силами имеет для них приоритетное 
значение. 

II. Основные цели, задачи и принципы сотрудничества 
1. Основными целями сотрудничества являются: обеспечение защиты государств–членов ШОС, 

своих граждани других лиц, находящихся на их территории, от угроз терроризма, сепаратизма и 
экстремизма; 

развитие антитеррористического потенциала государств–членов ШОС. 
2. Основными задачами сотрудничества являются: выработка общих подходов государств–членов 

ШОС к борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; 
совершенствование правовых основ сотрудничества, а также развитие и гармонизация 

законодательств государств–членов ШОС в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих терроризму, сепаратизму и 
экстремизму, а также ликвидация их последствий на территориях государств–членов ШОС; 

предупреждение и пресечение терроризма, сепаратизма и экстремизма на территориях государств–
членов ШОС; 

противодействие финансированию в любых формах терроризма, сепаратизма и экстремизма; 
повышение эффективности взаимодействия компетентных органов государств–членов ШОС по 

предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию терроризма, сепаратизма и экстремизма, 
выявлению и пресечению деятельности организаций и лиц, причастных к ним; 

содействие укреплению международного антитеррористического сотрудничества, созданию в 
мире атмосферы полного неприятия терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

3. В достижении основных целей и решении основных задач сотрудничества в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом государства–члены ШОС руководствуются следующими 
принципами: 

соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права; взаимное доверие; 
взаимное уважение суверенитета, равенства и территориальной целостности; 
недопущение применения практики (двойных стандартов) в международных усилиях по борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; 
обоюдное признание деяния терроризма, сепаратизма и экстремизма не зависимо от того, 

включает ли законодательство государств–членов ШОС соответствующее деяние в ту же категорию 
преступлений или описывает ли оно его с помощью таких же терминов; 

бескомпромиссность борьбы и неотвратимость наказания лиц и организаций за терроризм, 
сепаратизм и экстремизм; 

комплексный подход к борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом с использованием 
превентивных, правовых, политических, социально–экономических, пропагандистских и иных мер; 

недопустимость придания борьбе с терроризмом конфессиональной и иной окраски; 
непредоставление в любой форме поддержки организациям и лицам, причастным к 

террористической, сепаратисткой и экстремистской деятельности; 
непредоставление убежища лицам, причастным к террористической, сепаратисткой и 

экстремистской деятельности; 
единство подходов к возможности применения адекватных мер при возникновении угроз 

безопасности государствам–членам ШОС от терроризма, сепаратизма и экстремизма; 
обеспечение взаимной защиты информации закрытого характера, полученной в процессе 

сотрудничества; 
признание приоритетности совместных решений по вопросам борьбы с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. 
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III. Основные направления сотрудничества 
Основными направлениями сотрудничества являются: 

1. Формирование единой политики государств–членов ШОС в области борьбы с терроризмом, 
сепаратизмом, экстремизмом и осуществление межгосударственной координации этой деятельности. 

2. Выработка единых подходов к прекращению деятельности террористических, сепаратистских 
и экстремистских организаций, которые запрещены в государствах–членах ШОС, в том числе к 
созданию единого перечня таких организаций, с последующей конфискацией их имущества и 
финансовых средств. 

3. Обеспечение развития и реализации антитеррористического потенциала государств–членов 
ШОС. 

4. Обеспечение неотвратимости наказания за терроризм, сепаратизм и экстремизм. 

5. Создание и ведение единого розыскного реестра лиц, объявленных в международный 
розыск за совершение или подозреваемых в совершении преступлений террористического 
характера. 

6. Совершенствование правовой основы сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом. 

7. Разработка и осуществление межгосударственной системы мер по борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом. 

8. Разработка правовых, организационных и иных мер, направленных на укрепление 
пограничного и таможенного контроля с целью предотвращения проникновения террористов, 
сепаратистов и экстремистов на территории государств–членов IIIOC, а также пресечения незаконного 
перемещения через границы государств–членов ШОС средств, используемых для совершения 
терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

9. Научно–техническое, информационное и аналитическое обеспечение борьбы с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом. 

10. Оказание помощи в ликвидации последствий и реабилитации лиц, пострадавших от 
терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

11. Исключение доступа террористов, сепаратистов и экстремистов к оружию массового 
уничтожения и средствам его доставки, радиоактивным, токсичным и другим опасным веществам, 
материалам и технологиям их производства. 

12. Противодействие любым формам финансирования терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

13. Борьба с терроризмом на объектах государственной важности, жизнеобеспечения, 
критической инфраструктуры и на всех видах транспорта. 

14. Предотвращение использования или угрозы использования для целей терроризма локальных 
и глобальных компьютерных сетей(борьба с кибертерроризмом). 

15. Взаимодействие с гражданским обществом и средствами массовой информации в целях 
противодействия пропаганде терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

16. Согласование позиций для участия в международных организациях и международных 
форумах по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

17. Участие в объединении усилий мирового сообщества по формированию глобальной 
стратегии противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму. 

18. Оказание содействия третьим странам в борьбе с терроризмом. 

19. Совершенствование материально–технической базы борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом, в том числе разработка специальных средств, техники и оборудования для оснащения 
специальных антитеррористических формирований. 
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20. Обобщение и распространение опыта совместной борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом. 

21. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для компетентных органов 
государств–членов ШОС. 

22. Формирование в общественном сознании понимания необходимости бескомпромиссной 
борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

 
IV. Основные формы сотрудничества 
 
Основными формами сотрудничества являются: 
1. Проведение согласованных профилактических мероприятий. 
2. Проведение согласованных оперативно–розыскных мероприятий и следственных действий. 
3. Проведение совместных антитеррористических мероприятий. 
4. Обмен оперативно–розыскной, справочной, криминалистической информацией, в том числе 

сведениями о готовящихся и совершенных актах терроризма, сепаратизма и экстремизма, причастных к 
ним лицах и организациях, создание специализированных банков данных и систем связи, в том числе 
закрытой. 

5. Оказание правовой помощи. 
6. Организация и проведение совместных антитеррористических учений, подготовка кадров, 

обмен опытом работы и методической литературой по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом, проведение совместных научных исследований в данной области. 

V. Механизм реализации Концепции 
Государства–члены ШОС разрабатывают в рамках ШОС международные договоры, совместные 

программы и планы действий, а также другие документы в целях реализации положений настоящей 
Концепции. 

Исполнительным комитетом Региональной антитеррористической структуры ШОС 
осуществляется координационно–оперативная, международно–правовая и информационно–
аналитическая деятельность по реализации согласованных решений, касающихся сотрудничества 
государств–членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подготовка 
предложений и рекомендаций Совету Региональной антитеррористической структуры ШОС для 
доклада Совету глав государств и Совету глав правительств государств–членов ШОС. 

С учетом дальнейшего развития интеграционных процессов и укрепления сотрудничества между 
государствами–членами ШОС отдельные положения настоящей Концепции могут изменяться и 
дополняться. 

 
ИСЛАМ И ТЕРРОРИЗМ 

Декларация 
1. Радикализация ислама–это в первую очередь следствие "идущих изнутри" 

искаженных представлений о нем и о его исходных установках, порождаемое массовым 
невежеством. Ситуацию усугубляет целенаправленное влияние на нее внешних сил, 
заинтересованных в фундаментальной дестабилизации исламского мира и дискредитации его 
вероучения, через разрушение духовной и культурной идентичности каждого мусульманина. 

2. Остановить этот деструктивный процесс способен сам исламский мир, опираясь 
на свой мощный внутренний потенциал. 

3. Ислам, будучи не просто религией, но и формируемым ею образом жизни, нацелен в 
своих отправных идеях на гармонизацию отношений в треугольнике «личность — общество 
— государство», при этом непременным условием достижения данной гармонии считается 
благополучие семейной жизни, для чего исламом законодательно регулируется как 
построение семьи, так и отношения в ней, а особый акцент делается на защите материнства и 
детства. 

4. Россия–социальное государство, ценностная система которого не противоречит 
социальным приоритетам мусульман. И убедительное свидетельство этому–общероссийская 
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Программа новой социализации ислама, выдвинутая Президентом России и нацеленная на 
отстаивание подлинных ценностей ислама в противовес его радикальным трактовкам. 

5. Ислам–системообразующая религия России, которую традиционно исповедует 
значительная часть ее коренного населения. Россия–это уникальное историческое 
образование с тысячелетними корнями, государство–цивилизация, представляющее собой 
поликонфессиональный и поликультурный сплав множества традиций, включая конечно же и 
ислам. Президент В.В.Путин подчеркивал: «... духовное единство народов России было 
сформировано во многом благодаря тесному диалогу различных культур и конфессий, так 
как в их основе лежали общие нравственные ценности — справедливость, правда, 
трудолюбие, уважение к близким, патриотизм и любовь к общему отечеству, "которое одно 
для всех". 

Поскольку российские мусульмане не отделяют себя от мировой исламской уммы, 
постольку и российское общество правомерно считает себя тесно связанным с ее судьбами и 
потому решительно заинтересовано в ее благоденствии и процветании.   

В оправдание терроризма исламские экстремисты обращаются к стихам Корана, прежде 
всего, так называемым айятам меча. В них, в частности, говорится: «Когда же завершатся 
запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в 
плен, осаждайте в крепостях и используйте против них всякую засаду... Сражайтесь с ними. 
Аллах накажет их вашими десницами, ввергнет их в позор и поддержит вас против них... 
Сражайтесь с теми из людей Писания, кто не верует ни в Аллаха, ни в Судный день, кто не 
считает запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, кто не следует истинной 
религии, пока они не станут униженно платить джизйу собственноручно... О, Пророк! 
Борись с неверными и мунафиками и будь беспощаден к ним. Прибежищем им будет ад, а это 
скверный конец".  (9:5, 14, 29, 73). 

Сторонники терроризма приводят также высказывание Пророка Мухаммада, которое 
якобы открывает путь насилию над неверными: "Мне было приказано сражаться с людьми, 
пока они не засвидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммад – Его 
посланник, а также не станут совершать молитву и вносить закят. Если же они сделают это, 
то их жизнь и имущество окажутся под моей защитой; в противном случае с ними надлежит 
поступать по праву ислама, а суд над ними–в руках Всевышнего Аллаха". При этом, 
используя многозначность арабского языка, идеологи исламского экстремизма понимают 
ключевое словосочетание в приведенном высказывании не как "пока они не 
засвидетельствуют", а «с тем, чтобы они засвидетельствовали». 

При такой трактовке слова Пророка воспринимаются в качестве оправдания 
использования оружия для борьбы с неверными. Подобное отношение идеологи 
мусульманского экстремизма распространяют и на 

единоверцев, не разделяющих радикальные взгляды. Для этого используется концепция 
«такфира» – обвинения в неверии. Она фактически означает, что жизнь, честь и имущество 
мусульман, которые объявлены отошедшими от истинной религии «неверными», лишаются 
защиты. 

Мусульманский экстремизм–это в значительной мере идейное явление. Он опирается на 
оправдание насилия во имя религии посредством манипулирования отдельными 
предписаниями Корана и Сунны Пророка, которые, как утверждают террористы, дают им 
право и даже вменяют им в обязанность убивать неверных и выступать с оружием в руках 
против любой официальной власти. 

В этом отношении особую актуальность приобретают те стороны исламского 
интеллектуального наследия, а также выводы современной исламской мысли, которые 
трактуют исламские постулаты совсем в другом ключе. Исламская идейная альтернатива 
взглядам мусульманских радикалов очень часто замалчивается или даже умышленно 
искажается. Между тем ее анализ позволяет сделать вывод, что центральное место в исламе 
занимают противоположные подходам радикалов начала – умеренность, поиск 
компромиссов, лояльность властям, постепенность, избежание крайностей и риска, 
освобождение человека от чрезмерных тягот, исключение вреда. Этим ценностям в исламской 
мысли можно найти более убедительное обоснование, нежели экстремистским взглядам. 

Речь идет, прежде всего, об общем отношении к людям, в центре которого – 
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божественная милость, подтверждаемая Кораном: 

– "Моя милость распространяется на все сущее" (7:156); 
–"Ты объемлешь все сущее милостью" (40:7); 
– Ваш Господь предписал самому Себе милость [по отношению к людям] (6:54); 
–Мы направили тебя [Мухаммад, посланником] только как милость к обитателям миров» 
(21:107). 
Хорошо известно и высказывание Пророка: "Ни один из вас не станет истинно 

верующим, покуда не будет желать для других того же, что и для себя". 
Важно иметь в виду, что божественная милость охватывает всех людей без исключения, 

поскольку они были созданы Аллахом из единого существа: «О люди! Бойтесь вашего 
Господа, который сотворил вас из одного живого существа и из него же сотворил пару ему, а 
от них обоих [произвел и] расселил [по свету] много мужчин и женщин... и [бойтесь] 
разорвать родственные связи [между собой]" (4:1). 

Одновременно Коран предусматривает обязанность нести добро всем людям: 
"Поклоняйтесь Аллаху... Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, 
соседям, как родственникам, так и не состоящим с вами в родстве, собратьям [по ремеслу], 
путникам и тем, кем вы владеете» (4:36). При этом авторитетные толкователи Корана 
подчеркивают, что под "близкими» соседями подразумеваются мусульмане, а под 
«дальними"–все остальные, причем не только христиане и иудеи, но также язычники. 

Эта идея пронизывает и слова Пророка: "Тот лучший из людей, от кого больше пользы 
для людей". Во время прощального паломничества Посланник Аллаха говорил: "О люди, 
воистину у вас один Господь и один прародитель, а потому нет превосходства араба над 
неарабом, неараба – над арабом, светлокожего – над темнокожим, темнокожего – над 
светлокожим, разве только по их благочестию". 

По Корану, такое разнообразие должно служить источником не распрей и войн, а 
порождать дух сотрудничества и желание творить добро: 

–"из Его знамений–создание небес и земли, разнообразие ваших языков и цветов [кожи]» 
(30:22); 

–"О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и 
племенами, чтобы вы знали друг друга" (49:13); 

–"Каждому из вас мы установили [различные] законы веры и предписания. Если бы 
захотел Аллах, то он сделал бы вас одной общиной [верующих], однако [Он не сделал], чтобы 
испытать вас в том, что вам даровал. Так старайтесь же превзойти друг друга в добрых 
деяниях. К Аллаху всем вам возвращение, и поведает Он вам [истину] о том, в чем вы были не 
согласны друг с другом" (5:48); 

–"Для каждой общины есть своя кибла. Так стремитесь же опередить друг друга в 
добрых деяниях" (2:148). 

Милость и добро к людям лежит в основе отношения к жизни человека 
Характерное для террористов пренебрежение ею прямо противоречит Корану, который 

закрепляет особое отношение Аллаха к человеку, наделенному превосходством над всеми 
созданиями Творца: "Мы даровали почет сынам Адама" (17:70). Одновременно в священной 
книге ислама содержится категорический запрет на противоправное лишение человека 
жизни: 

- «И не убивайте друг друга. Воистину, Аллах милостив к вам» (4:29); 

- «И вот потому–то Мы предписали сынам Исраила: "Если кто–либо убьет человека 
не в отместку за [убийство] другого человека и [не в отместку] за насилие на земле, то это 
приравнивается к убийству всех людей. Если кто–либо оживил покойника, то это 
приравнивается к тому, что он оживил всех людей» (5:32); 

- «Не убивайте живых существ, которые запретил убивать Аллах, за исключением 
тех случаев, когда у вас [на это] есть право» (6:151); 

- «Не убивайте человека, кроме как по праву, ведь это запретил Аллах. Если же кто–
либо убит без права на то, Мы предоставляем его правопреемнику полную власть [над 
убийцей], но пусть он не выходит за рамки дозволенного [в отмщении]» (17:33). 
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Естественно, Коран и Сунна Пророка проявляют особую заботу о жизни мусульман. 

Так, Аллах предписывает: «Верующему не следует убивать верующего – такое допустимо 
лишь по ошибке» (4:92), «А если кто убьет верующего по умыслу, то возмездие ему – ад, где 
пребудет он вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и уготовит ему великое 
наказание» (4:93). 

Надо помнить и изречения Пророка Мухаммада, который, в частности, говорил: «Для 
каждого мусульманина являются запретными кровь, честь и имущество другого 
мусульманина». Известно также иное высказывание Посланника Аллаха: «Мусульманину не 
дозволено устрашать правоверного». Мухаммед предупреждал: «Не пугайте мусульманина, 
ибо это великое зло» Пророку принадлежит и такие слова: «Никто из вас не должен 
направлять оружие в сторону своего брата, ведь никому неизвестно, что, возможно, его руку 
ведет Сатана». Более того, Посланник Аллаха осуждал даже тех, чей взгляд мог породить 
страх: «Того, кто без причины бросит на мусульманина пугающий взор, Аллах устрашит в 
Судный день». 

На первый взгляд, приведенные положения свидетельствуют о защите лишь мусульман. 
А как быть с неверными? Ответом на этот вопрос являются, прежде всего, айяты Корана, 
которые недвусмысленно отвергают принуждение к принятию ислама, провозглашая 
свободу вероисповедания: 

- «Нет принуждения в вере» (2:256); 
«Если бы Аллах захотел, то миогобожники не поклонялись бы [другим богам] наряду с 

Ним» (6:107); 

- «Если бы твой Господь захотел, то все, кто есть на земле, без исключения 
уверовали бы. А ты разве стал бы принуждать людей к вере?» (10:99); 

« 

- «Если бы твой Господь захотел, то Он создал бы людей одной религиозной 
общиной» (11:118); 

- «О мой народ! Неужели вы полагаете, что я, держась откровения от Господа моего 
и дарованной Им милости, которые недоступны вашим взорам, стал бы принуждать вас 
[принять] их, если они вам ненавистны?» (11:28); 

- «И если бы даже ты захотел, [все равно] большая часть людей не уверует» (12:103); 

- «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого любишь. Это Аллах 
ведет прямым путем, кого пожелает, и Он лучше знает тех, кто ступил на прямой путь» 
(28:56); 
–«Скажи [,Мухаммад]: "Истина [,с которой я пришел к вам],– от вашего Господа. Кто хочет, 
пусть верует, а кто [не] хочет, пусть не верует" (18:29); 
–«Скажи [, Мухаммад]: "О вы, неверные! Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь, а вы 
не поклоняетесь тому, чему я поклоняюсь. Я ведь не поклонюсь тому, чему вы поклонялись, и 
вы не поклонитесь тому, чему я поклоняюсь. Вам – ваша вера, мне же – моя вера!" (109:1–6); 
 –«Воистину, в День воскресения Аллах рассудит уверовавших с иудеями, сабиями, 
христианами, огнепоклонниками и многобожниками. Поистине, Аллаху ведомо все сущее» 
(22:17). 

Иными словами, неприятие насилия в вопросах веры обосновывается тем, что 
религиозные споры людей Аллах разрешит сам в Судный день. 

Необходимо учитывать, что целый ряд положений Корана появился в то время, когда 
ислам только утверждался и его приверженцы нередко вступали в конфликт с неверующими 
и сторонниками иных религий. Порой эти конфликты приобретали форму вооруженных 
столкновений, получивших отражение в священной книге ислама, которая не исключает 
обращения к военной силе. Однако Аллах предписывал мусульманам применять оружие не 
для обращения иноверцев или многобожников в ислам, а лишь в качестве соразмерной 
ответной меры в случае нападения, насильственного отвращения от религии или 
вероломного нарушения договора: 

–"Сражайтесь с ними, доколе не прекратятся гонения из–за религии, и о всякой вере 
будет решать сам Аллах. Если же они перестанут, то не должно быть вражды, кроме как к 
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нечестивцам" (2:193); 

–"Если кто преступит [запреты] против вас, то и вы преступите против него, подобно 
тому, как он преступил против вас" (2:194); 

–"Если вы подвергаете наказанию неверных, то наказывайте таким же образом, как вас 
наказывали. Но если же вы стерпите [и удержитесь от наказания], то это будет лучше для 
терпеливых" (16:126); 

–"Тем, которые подвергаются нападению, дозволено [сражаться], защищая себя от 
насилия. Воистину, во власти Аллаха помочь тем, которые беззаконно были изгнаны из 
своих жилищ только за то, что говорили: "Наш Господь – Аллах" (22:39–41); 

–"Если бы Аллах не даровал одним людям возможность защищаться от других, то 
непременно были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного 
славят имя Аллаха» (22:40);«Аллах не запрещает вам являть дружелюбие и справедливость к 
тем, кто не сражался с вами из–за веры и не изгонял вас из ваших жилищ,– ведь Аллах любит 
справедливых. Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из–за 
веры, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию" (60:8,9); 

–"И, конечно, нет укора тем, которые защищаются против нападения" (42:41). 
Причем даже в случаях отражения агрессии, применения оружия в качестве ответной 

меры Коран требует соблюдения установленных Аллахом пределов: «Сражайтесь на пути 
Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте [границ дозволенного]. 
Воистину, Аллах не любит преступающих [границы]» (2:190); 

Одновременно в священной книге ислама специально оговаривается запрет на убийство 
немусульман, заключивших договор с мусульманами. В случае соблюдения ими взятых 
обязательств и проявления миролюбия Аллах категорически запрещает прибегать к насилию 
против них: 

–Если бы Аллах возжелал, Он сделал бы [неверных] сильнее вас, и они тогда непременно 
сразились бы с вами. Если же они отступят от вас, не будут сражаться с вами и предложат вам 
мир, то Аллах не дозволит вам [сражаться с ними]" (4:90); 

–Если [неверующие] склонны к миру, то и ты [, Мухаммад,] склоняйся к миру и уповай на 
Аллаха, ибо именно Он [все] слышит и знает" (8:61); 

–"кроме тех многобожников, с которыми вы заключили договор и которые после этого 
ни в чем его не нарушили и никому не оказывали поддержки против вас. Соблюдайте же 
договор с ними до истечения обусловленного срока... Пока неверные строго соблюдают 
договор, вы также соблюдайте его неукоснительно" (9:4,7). 

Коран не просто запрещает принуждение к принятию ислама, но и предусматривает 
строгое потустороннее и земное наказание за умышленное убийство немусульманина и 
лишение жизни неверного, связанного договором с мусульманами: 

–"А если кто убьет верующего по умыслу, то возмездие ему – ад, где пребудет он вечно. 
Аллах разгневается на него, проклянет его и уготовит ему великое наказание" (4:93); 

–"Если убитый принадлежит к племени, с которым у вас есть договор, то следует 
уплатить его наследнику выкуп за кровь и освободить верующего раба" (4:92). 

Такая ответственность предполагает, что жизнь неверного находится под защитой 
ислама. Все сомнения по этому поводу допустимости убийства неверного снимают 
выразительные слова Пророка Мухаммада: "Тот, кто убьет неверного, заключившего 
договор с мусульманами, никогда не ощутит запаха рая". 

В отличие от экстремистов, которые предвзято интерпретируют отдельные положения 
шариата ради обоснования их права лишать жизни неверных, ведущие мусульманские ученые 
делают акцент на тех айятах Корана, которые отражают его общий смысл и нацеливают на 
диалог и убеждение в качестве ориентиров отношения ислама к иноверцам: 

–"Призывай [,о Мухаммад,] на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди 
спор с многобожниками наилучшими средствами" (16:125); 

–"Если вступаете в споры с людьми Писания, то [приводите им] наилучшие [доводы]" 
(29:46). 

Террористы открыто попирают эти заповеди. Не случайно крупные современные 
мусульманские мыслители и ведущие центры исламской политической и правовой мысли 
однозначно характеризуют деятельность мусульманских экстремистов как распространение 
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нечестия, решительно осуждаемого Кораном: 

–"Среди людей есть такой, речи которого об этом мире вызывают восхищение. Он 
призывает Аллаха в свидетели тому, что у него на сердце, и он – заядлый спорщик. Когда же 
он отвращается [от тебя], то поспешает творить нечестие на земле, губить посевы и людской 
род. Но Аллах не любит нечестия" (2:204–205); 

–"Скажи: "Воистину, Господь мой запретил недостойные поступки, как явные, так и 
скрытые, а также греховные поступки, несправедливое притеснение" (7:33); 

–"Не распространяйте нечестия на земле после того, как на ней установлена была 
праведность" (7:56); 

–"Он запрещает непристойные и предосудительные деяния и беззаконие" (16:90); 
–"Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись к 

бесчинству на земле, ибо Аллах не любит бесчинствующих" (28:77). 
Важно иметь в виду, что Аллах не ограничивается осуждением бесчинства и 

распространения бесчестия, но и предупреждает о наказании в будущем мире за такие 
действия: 

–"И не убивайте друг друга. Воистину, Аллах милостив к вам. Мы ввергнем в адский 
огонь того, кто будет поступать так, [как было сказано], по злому умыслу и склонности к 
насилию" (4:29–30); 

–И в тот день тем, кто творил беззакония, не принесут пользы их [мольбы о] прощении и 
не примут их раскаяния" (30:57); 

–"Укора, несомненно, заслуживают те, которые притесняют людей и бесчинствуют на 
земле безо всякого права на то. Им уготовано мучительное наказание" (42:42). 

При этом речь идет не только о потусторонней каре, которая ждет террористов, но и 
земной правовой ответственности. По единодушному мнению ведущих современных 
мусульманских юристов, она в однозначной форме установлена Кораном: "Воистину, те, кто 
воюет против Аллаха и Его Посланника и творит на земле нечестие, будут в воздаяние 
убиты, или распяты, или у них будут отрублены накрест руки и ноги, или они будут изгнаны 
из страны. И все [эти наказания] для них – великий позор в этом мире, а в будущей жизни 
[ждет] их великое наказание" (5:33). Со ссылкой именно на этот айят в ряде мусульманских 
стран законодательно установлена ответственность за террористическую деятельность в виде 
смертной казни. 

Все выше сказанное наглядно иллюстрирует диаметральное отличие позиций умеренной 
толерантной исламской мысли от взглядов идеологов мусульманского экстремизма. 
Возникает вопрос: если в исламе сложились такие противоположные подходы, то не означает 
ли это, что все они имеют одинаковый статус, равное право на существование? Убедительный 
ответ дает концепция тавхида (единобожия). 

Экстремисты понимают его как скрупулезное и безоговорочное следование всем 
конкретным предписания Корана и Сунны Пророка. Для них главным в этих положениях 
является буква, а не смысл, формальное правило, а не интерес, который оно призвано 
отстоять. Мусульманские радикалы игнорируют исторический контекст появления 
используемых ими айятов и хадисов, отказываются от понимания их смысла в единстве с 
общими началами и принципами ислама.В противовес радикальной идеологии умеренная, 
взвешенная исламская мысль делает акцент не на слепом следовании букве отдельных 
предписаний Корана и хадисов, а на постижении их главных целей. 

Такие различия отчетливо прослеживаются в толковании приведенных выше 
коранических айятов "о мече" и "о джизйе". По утверждению экстремистов, они повелевают 
Пророку и мусульманам вести тотальную войну против иноверных: «людям Писания» 
(христианам и иудеям) предлагается принять ислам или платить джизйу (дань, подать), а 
язычникам выбирать между исламом, джизйей и смертью или же, по другому мнению, только 
между исламом и смертью. 

Данная интерпретация абсолютно несостоятельна, поскольку идет в разрез с 
кораническими принципами плюрализма, свободы выбора веры, защиты жизни. Поэтому 
указанным айятам нельзя придавать общий смысл, а подобает относить их исключительно к 
частным случаям. Предусмотренное в них использование оружия допустимо лишь в 
отношении тех, кто враждует с исламом или намеревается напасть на мусульман. Только 
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Одновременно идеологии террористов следует противопоставлять такие начала ислама, 

как консолидация общества и ценность семьи. 
Взгляды и деятельность мусульманских экстремистов не только несовместимы с 

современным пониманием прав человека, демократии, гуманизма, цивилизованности, но и с 
исламскими идеалами. Формируя негативный образ ислама и мусульман, распространяя его 
по всему миру, они посягают на высшую из защищаемых шариатом ценностей– религию, что 
идет вразрез с исламскими заповедями, которые призывают не к насилию и экспансии ислама 
ценой жизни человека, а, наоборот, к сотрудничеству людей в творении добра: "Помогайте 
друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг  другу в грехе и вражде" 
(5:2). 

                                                                   
такой подход отвечает смыслу тавхида. 

Что же касается мусульманских экстремистов, то они, наоборот, произвольно 
манипулируют шариатом, рассматривая его как средство, а не как цель. Отказ радикалов 
учесть смысл и цель конкретных норм Корана и Сунны достаточно красноречиво 
свидетельствуют о том, что они отказываются смотреть на шариат как на целостную систему 
непротиворечивых божественных велений. А значит–не следуют единобожию, предпочитая 
ему собственное предвзятое толкование заповедей Аллаха. 

Исламские предписания убедительно доказывают, что прикрывающиеся исламом 
террористы–не борцы за чистоту веры, а воюющие с женщинами и детьми убийцы, не 
защитники исламских ценностей и искоренители неверия, а посягающие на основные цели 
шариата грешники, не выступающие против несправедливой власти герои, а сеющие хаос и 
смуту бунтовщики. За свои преступления и грехи они должны отвечать не только по законам 
той страны, где они творят зло, или нормам международного права, но и по заповедям 
ислама, которые должны не стоять на вооружении террористов, а быть обращены против них 
самих В этой связи особую актуальность приобретает точный перевод Корана и хадисов на 
иностранные языки, от которого зависит адекватное восприятие исламских постулатов в духе 
толерантности и миролюбия.  
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