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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГӢ ДАР 
ПАЖӮҲИШИ ИДЕОЛОГИЯИ МИЛЛӢ ВА АМНИЯТИ ИДЕОЛОГӢ 

 
МУҲАММАД АБДУРАҲМОН НАВРӮЗ, 

узви вобастаи АМИТ, доктори илмҳои сиёсӣ, профессор, 
ноиби президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

734025, Тоҷикистон, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 33; 
тел.: 93-505-15-58; e-mail: tifk@mail.ru 

 
Дар мақолаи мазкур хусусиятҳои назариявию методологии 

пажӯҳиши идеологияи миллӣ ва амнияти идеологӣ мавриди таҳлил қарор 
ёфта, самтҳои гуногуни он ҳамчун маҷмуи ғояҳои ба таври консептуалӣ 
ба расмият даровардашуда баррасӣ гардидааст. Муаллиф дар мақола 
хусусиятҳои идеологияи миллӣ ва амнияти идеологиро на танҳо чун 
талаботи замона нишон додааст, балки ҳамчун арзиши хеле муҳим таҳқиқ 
намудааст, ки онҳо ба мақсади ниҳоии хосторҳои ҷомеа ва ба меъёри 
зарурии мувофиқ мебошанд.  

 Инчунин, падидаҳои номбурда, воситаи бонизоми муттаҳид-
кунандаи тафаккури гурӯҳҳои иҷтимоӣ мебошанд, ки дар мақола 
муҳимияти онҳо возеҳу рӯшан кушода дода шудааст. Таҳлилҳо нишон 
медиҳанд, ки идеологияи миллӣ ҳамчун зуҳуроти ҷамъиятию сиёсӣ неруи 
қудратмандест, ки ба ҷомеа таъсири назаррас дошта, баҳри ба даст 
овардани мақсадҳои миллӣ нақши калидӣ дорад. Дар ин самт меъёрҳои 
идеологӣ, амнияти идеологӣ ва зарурати онҳо дар ҷомеаи муосир таҳлил 
ёфта, собит карда мешавад, ки танҳо дар давлати миллӣ идеологияи 
миллӣ метавонад баҳри сарҷамъӣ ва муттаҳидию ваҳдат нақши бориз 
дошта бошад. 

Калидвожаҳо: хусусиятҳои назариявию методологӣ, идеология, 
идеологияи давлатӣ, идеологияи миллӣ, амнияти идеологӣ, меъёрҳои 
идеологӣ, амниятии шаҳрвандон, набардҳои идеологӣ, арзишҳои бегона, 
зӯроварӣ, даҳшатафканӣ. 

  
Дар мавриди таҳқиқи мавзуи мазкур ҳамчун як самти мустақил дар 

Тоҷикистон олимону муҳақкиқон дар даҳсолаи охир ба навъҳои гуногуни 
таҳлилҳои назариявию методологӣ сарукор гирифтаанд. Бештар таснифот 
аз рӯи хусусияти манбаъҳои таҳдид, объектҳои амният, соҳаҳои ҳаёти 
ҷамъиятӣ ва фаъолияти инсон анҷом ёфтааст, ки коршиносон барои дарки 
муҳимияти он баҳсу мунозираҳои зиёде доранд. Ҳарчанд баҳсҳо ва 
муколамаҳои сиёсӣ ҷиҳати идеялогияи миллӣ ва амнияти идеологӣ идома 
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дошта бошанд ҳам, аммо шиддат гирифтани таҳдидҳои дорои хусусияти 
гибридӣ боз ҳам зарурати пажӯҳиши проблемаи мазкурро дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тақвият мебахшад.  

Дар таҳқиқоти назариявии муосир манфиати асосии таркибиро, ки 
асоси афзалиятҳои идеологияи миллӣ ба шумор меравад, маҳз дар соҳаи 
амният муайян мекунанд. Чуноне ки Э. А. Поздняков қайд мекунад, зери 
мафҳуми манфиати умумӣ ҳамеша «таъмини амнияти тамоми ҷомеа фаҳмида 
мешавад». Ба ақидаи ӯ, дар манфиати миллӣ-давлатӣ «талаботи ҳаётии миллат 
ё халқ барои зистан, худнигоҳдорӣ, худсобиткунӣ ва таъмини амнияти худ 
ифода ёфтаанд» [6]. Бинобар ин, фаҳмиши маънои сиёсати давлат муҳимтарин 
ҳадафгирӣ дар назарияи илман асоснок барои бақо ва рушду инкишофи 
кишвар ба ҳисоб рафта, бештар ба идеологияи миллӣ вобастагӣ дорад. Аз ин 
рӯ, дар пажӯҳиши мавзуъ баъзе хусусиятҳои назариявию методологии ин 
зуҳурот ба инобат гирифта шудааст, ки пештар сирф характери иеологӣ дошт. 

 Мавриди қайд аст, ки методологияи таҳқиқи масъалаи номбурда 
баъзан ба ақидаҳои маъмулӣ ( ё парадоксӣ) мувофиқат намекунад, вале дар 
бисёр ҳолат онҳо ба парадигмае мубаддал мегарданд, ки дар пажӯҳишҳои 
илмӣ ҳамчун самти эътирофшуда шинохта мешаванд. Худи методология ин 
илм дар бораи методҳо мебошад, ки пажӯҳиши зуҳуроти воқеиро меомӯзад. 
Метод бошад, як услуби ба мақсад расидан аст. Бинобар ин, таҳқиқоти илмӣ 
дар бораи идеологияи миллӣ ва амнияти идеологӣ барои ба даст овардани 
донишҳои нав ва дар амал татбиқ намудани онҳо равона шудааст, ки дар 
маҷмуъ, ба таҳлили методологияи умумӣ - таҳқиқотӣ ниёз доранд. 

 Методологияи таҳқиқи масъалаи идеологияи миллӣ ва амнияти 
идеологӣ, ба андешаи мо, бештар аз фаъолият ва муносибатҳои арзишӣ 
вобастагӣ доранд, ки заминаи муҳимми масъалаи амниятро ташкил мекунанд. 
Мантиқ ва моҳияти ин падидаҳо метавонанд ҳамчун раванди инноватсионӣ 
мавриди таҳлил қарор гиранд. Дар маҷмуъ, таъмини амнияти идеологӣ ба он 
оварда мерасонад, ки вазифаҳои муносиб ва амниятӣ ба худ муҳимияти 
махсус мегиранд. Ҳамин тавр, дар нуқтаи баҳам омадани идеология ва амният 
мафҳуми “амнияти идеологӣ “ ташаккул меёбад, ки то ҳанӯз дар раванди 
ворид гардидан ба муқаддимаи гардиши илмӣ қарор дорад. 

 Маълум аст, ки мафҳуми “идеология” аз ҷониби А. Дестютом де Траси 
барои муайян намудани илм дар бораи идеяҳо ба таҳқиқоти илмӣ ворид 
гардидааст. Дар консепсияҳои Э.Дюркгейма, К.Мангейма, А.Грамши падидаи 
идеология хамчун натиҷаи ҳамзистии осоиштаи одамон, ҳолати табиӣ ва 
таърихию иҷтимоӣ баррасӣ шудааст. Дар доираи чунин муносибат баъзан 
идеология ба сифати “тафаккури дурӯғин” муайян мешавад, ки маънои 
вазифавии он якнавохт нест. Э.Дюркгейм шакли ҷаҳонбиниро ба сифати 
омили асосӣ шарҳ дода, онро ҳамчун системаи ягонагии ҷамъиятӣ тавсиф 
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медиҳад. Дар маҷмуъ. ташаккули андешаҳои тарафдорони чунин ғоя ба он 
оварда мерасонад, ки идеологияро қисми ҷудонашавандаи системаи ҷамъиятӣ 
эътироф менамоянд[1].  

 Дар айни ҳол, таърифҳо нисбати мафҳуми “идеология” дар илмҳои 
сиёсӣ хеле зиёд ва гуногунанд, аз ҷумла муаллиф мақола низ чунин пешниҳод 
менамояд, ки идеология – маҷмуи ғояҳои ба таври консептуалӣ ба расмият 
даровардашудае мебошад, ки манфиатҳо, ҷаҳонбинӣ ва мафкураи субъектҳои 
гуногуни сиёсат, табақаҳои иҷтимоӣ, ҷомеа, аҳзоби сиёсӣ ва ҳаракатҳои 
ҷамъиятиро ифода мекунад.  

 Дар баробари ин, боз даҳҳо олимону пажӯҳишгарони дигар, қоидаву 
таърифҳои зиёди назариявию методологиро оид ба идеология ва вазифаҳои он 
пешниҳод намудаанд. Аммо ба назари мо, андешаи профессор С. Ятимов, дар 
бораи идеология боиси таваҷҷуҳи зиёдтар мебошад, ки чунин аст:  
“Идеология барои то ҳадди имкон нишон надодан ва ҳавасманд намудани 
кӯшишҳои субъектҳои сиёсӣ дар муборизаи онҳо барои ба даст овардани 
ҳокимият сохта мешавад” [7]. Яъне дар ҷое, ки манфиат мавҷуд аст, дар он ҷо 
бояд ҳатмӣ идеология ба вуҷуд ояд. 

 Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар самти корҳои идеологӣ камбудиҳои 
ҷиддии методологӣ, сохторӣ, ниҳодӣ, ташкилӣ ва меъёрии ҳуқуқӣ ҷой доранд. 
Вобаста ба ин бояд муносибати пажӯҳишгарон ва элитаи сиёсӣ ба масъалаи 
идеологияи миллӣ ва амнияти идеологӣ тағйир дода шударо аз нуктаи назари 
илмӣ асоснок карда шавад. Пеш аз ҳама, аҳамияти масъалаи мазкур барои 
таъмин ва ҳифзи амнияти давлатӣ муайян ва нишон дода шавад, ки амнияти 
идеологӣ мухолифи гуногунандешӣ ва ягонагии идеологӣ нест. Он барои 
ҳифзи давлат ва таҳкими давлатдории миллӣ равона мешавад.  

Маҳз идеологияи миллӣ имкон медиҳад, ки табақаҳои иҷтимоӣ ва 
гурӯҳҳои этникӣ худро субъектҳои мустақили раванди таърих муаррифӣ 
намоянд. Бинобар ин, ҳар неруи сиёсӣ кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки консепсияи 
мушаххаси идеологие ба вуҷуд оварад ва ба воситаи он модели махсуси 
рафтори иҷтимоиро ташаккул диҳад. Мавриди зикр аст, ки робитаи дохилии 
генетикии сиёсат, идеология ва амният дар ҷузъҳо ва зуҳуроти гуногуни 
фаъолияти сиёсӣ, дар равияю мазмуни он ифода меёбад ва зери мафҳуми 
«амнияти идеологӣ» бояд ҳамеша таъмини амнияти тамоми ҷомеа фаҳмида 
шавад. 

Мақсади асосии истифодаи метод ва усулҳои гуногуни илмӣ низ аз он 
иборатанд, ки моҳияти идеологияи миллӣ ва амнияти идеологиро ба мардум 
фаҳмонида тавонад. 

Ҳамин тариқ, то замоне ки дар ҷомеа табақаҳои гуногун ва гурӯҳҳои 
иҷтимоӣ мавҷуданд, амнияти идеологӣ ҳамчун омили таҳкими амнияти миллӣ 
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ва шакли махсуси тафаккури гурӯҳӣ махфию ошкоро мавҷудияти худро бояд 
нигоҳ дорад. 

Тибқи муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон “дар 
Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ 
инкишоф меёбад. Мафкураи ҳеҷ як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат 
ва гурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад” [3]. Яъне 
ягон идеология наметавонад ба сифати идеологияи давлатӣ ва ё ҳатмӣ қабул 
карда шавад. 

Аммо имрӯз рушду инкишофи давлатро бе маҷмуи ғояҳои ба таври 
консептуалӣ ба расмият даровардашуда тасаввур намудан ғайриимкон 
мебошад. Хусусиятҳои хоси амнияти идеологӣ аз назари методологӣ аз он 
иборат аст, ки бевосита ба фаъолияти амалии одамон алоқаманд буда, ба 
тасдиқ ё тағйири тартиботи ҷойдоштаи ҷамъиятӣ ва муносибатҳо сафарбар 
карда мешаванд. 

Воқеан, таҳлили муборизаҳои мафкуравӣ дар вазъи нави ҷомеаи 
ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки ин раванд боз ҳам шиддатноктар мегардад. 
Бинобар ин идеологияи миллӣ имрӯз бузургтарин неруест, ки дар муқовимат 
ба падидаҳои номатлуби ифротгароию даҳшатафканӣ таъсир гузошта 
метавонад. Дар маҷмуъ, хусусиятҳои методологии идеология - низоми ғояҳои 
муҳими иҷтимоӣ ва ба таври назариявӣ ташаккулёфтае мебошанд, ки дар он 
манфиатҳои табақаи муайяни ҷомеа таҷассум меёбанд. Онҳо бештар барои 
ташвиқу тарғиб ва тағйир додани муносибатҳои ҷамъиятӣ хизмат менамоянд.  

Бештарин масъалаҳои амнияти идеологӣ дар он зоҳир мегарданд, ки 
манфиатҳои ашхоси дигар халалдор нагарданд. Яъне қонун риоя карда шавад 
ё ин ки кирдори одам ба дигарон зараровар набошад. Муҳимтарин сабаби 
пайдоиши идеологияи миллӣ ҳамчун маҳаки муносибатҳои ҷамъиятӣ низ -
талабот ба муҳофизати аъзои ҷамъият мебошад. 

Масъалаи дигари методологӣ ин услуби дақиқ муайян набудани 
заминаҳои меъёрии ҳуқуқии муқарраркунандаи амнияти идеологӣ ва роҳхои 
таъмини он мебошад. Бо дарназардошти ин, зарур аст, ки ба хусусияти 
таҳдидҳо ба манфиатҳои миллӣ, амнияти идеологӣ ва самтҳои афзалиятноки 
он, ба корҳои тарғибу ташвиқи ватанпарварӣ ва ҳифзи марзу буми 
кишварамон таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда шаванд. 

Дар ин самт олимону пажӯҳишгарони тоҷик Ятимов С., Хидирзода 
М.У., Муҳаммадзода П.А., Сафарализода Х.Қ., Раҷабов С.А., ва диг., корҳои 
зиёди илмӣ-таҳқиқотиро вобаста ба ташаккули амнияти фарҳангӣ, илм ва 
амният, таҳдидҳои иттилоотӣ ба амнияти миллии Тоҷикистон ба анҷом 
расонидаанд. Ҳамзамон таҳлили назариявии вазъи идеологӣ нишон медиҳад, 
ки аксарияти пажӯҳишгарони мо бештар такя ба хусусиятҳои идеологии 
ҷомеаи тоҷикистони намуда, онро ҳамчун системаи муайяни фалсафӣ, илмӣ, 
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бадеӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ баррасӣ менамоянд. Ҳол он ки соҳаи амният яке аз 
самтҳои муҳимми фаъолияти ҳар як давлат, ҳадафи муборизаҳои дохилии 
сиёсӣ, таваҷҷуҳи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва таҳқиқотҳои илмӣ ба шумор меравад. 
Бояд гуфт, ки ин дар навбати аввал, муносибати бошууронаро ба проблемаҳои 
амнияти миллӣ ва байналмилалӣ на танҳо аз ҷониби мутахассисон, балки аз 
тарафи доираи васеи шаҳрвандон тақозо менамояд.  

Маҳз аз ҳамин сабаб проблемаҳои амният ба яке аз ҷузъҳои барномаи 
институтҳои таълимӣ ва таҳқиқотӣ табдил меёбанд [4]. Дар айни замон соҳаи 
амният дар дохили доираи васеътари сиёсатмадорон як навъ доираи 
мутамарказиро ташкил менамояд. Мавриди қайд аст, ки ҳама гуна фаъолияти 
таъмини амният – ин фаъолияти сиёсӣ мебошад, фаъолиятест, ки онро 
системаҳо ва методҳои сиёсӣ ба танзим медароранд. Фаъолияти таъмини 
амнияти идеологӣ бошад, ҳамчун фаъолияти муҳимтарини сиёсат баррасӣ 
мегардад, ки ин дар маҷмуъ, моҳият ва мазмуни асосии сиёсатро ифода 
менамояд.  

 Муҳаққиқи шинохта В. Климова менависад, ки шахсият, ҷомеа ва 
давлат дар шинохти сиёсии амнияти миллӣ ҳамчун объект ва субъекти 
таъмини амният мавриди омӯзиш қарор дода мешавад[2]. Бояд гуфт, ки 
идеологияи миллӣ ва амнияти идеологӣ ҳар ду ҳам объектҳои асосии 
сиёсатшиносӣ ба шумор мераванд. 

 Новобаста аз ин, таҳқиқоти зиёд ва дигар корҳои дар амал 
татбиқшаванда вобаста ба амнияти идеологӣ дар шакли умум зери назорати 
давлат қарор дошта бошад ҳам, лекин дар ҷомеа фазои номуносиби 
иттилоотие мавҷуд аст, ки ба манфиатҳои миллӣ таъсири манфӣ мерасонад. 

Аз нуқтаи назари методологӣ имрӯз амнияти идеологӣ бояд ба сифати 
яке аз асосҳои ҳалли проблемаҳои ташаккул ва амалӣ намудани сиёсати 
давлатӣ дар соҳаи таъмини амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми 
хосса дошта бошад. Хусусан, дар асоси манфиатҳои миллӣ доир ба таъмини 
амнияти идеологӣ дар ташкили сиёсати давлатӣ он ҳамчун ҷузъи 
ҷудонашавандаи амният ва таъсири ғоявию арзишӣ бояд мақом дошта бошад. 
Бо дарназардошти он, ки ҷузъи маънавию идеологӣ барои танзими 
муносибатҳои иҷтимоӣ дар ҳама гуна ҷомеа муҳим аст, бояд хусусиятҳои 
назариявию методологии амнияти идеологӣ дар таҳкими давлатдории миллӣ 
аз ҷойгоҳи махсус бархурдор бошад.  

Инчунин, амнияти идеологӣ воситаи бонизоми муттаҳидкунандаи 
тафаккури гурӯҳҳои иҷтимоӣ мебошад. Агар сухан дар бораи идеологияи 
давлатӣ равад, пас маълум аст, ки он, пеш аз ҳама, идеологияи сиёсӣ мебошад. 
Ба ҳамин тариқ, идеологияи сиёсӣ яке аз шаклҳои шуури иттиҳодиявиест, ки 
ақидаҳои соф гурӯҳиро инъикос мекунад ва аслиҳаи маънавии элита ба шумор 
меравад. Аммо нақши воқеии сиёсии вай ба он вобаста аст, ки шуури оммаро 
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чӣ тавр ба худ ҷалб мекунад. Инчунин, ҳангоми дар амал татбиқ намудани 
нуктаҳои идеологияи миллӣ, бешубҳа, дар масъалаи мураккабӣ ва умқи ғояҳо 
баъзе чизҳоро талаф медиҳад, вале қувваи таъсиррасонӣ ба одамонро соҳиб 
мегардад[5]. 

Худи мавҷуд набудани мафҳуми “амнияти идеологӣ” дар низоми 
амниятии мо, ки қонунгузорӣ муайян намудааст, вазъияти таҳқиқотро боз ҳам 
дигаргун менамояд. Вобаста ба ин ва дигар масъалаҳое, ки ба тақвияти чораҳо 
баҳри таъмини амнияти идеологӣ равона шудаанд, айни ҳол, зарурати таҳлилу 
таҳқиқи назариявию методологии амнияти идеологиро ба миён мегузорад. Аз 
ин рӯ ҷомеаи моро зарур аст, ки баъди тағйиротҳои куллӣ дар муносибатҳои 
байналмилалӣ ва пайдо шудани муноқишаҳои байни кишварҳо ба масъалаҳои 
идеологӣ муносибати нав, диди нав ва методологияи нав дошта бошад. 

Зеро аҳамияти ҳифзи фазои идеологӣ, ташаккули системаи устувори 
технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ қодиранд, ки муқовимати 
самараноки идеологӣ нишон дода тавонанд ва мардумони кишвари мо бояд 
онро дарк ва эътироф намоянд. Хусусиятҳои хосси идеологияи миллӣ ва 
амнияти идеологӣ, аз он иборат аст, ки бевосита ба фаъолияти амалии одамон 
алоқаманд буда, ба тасдиқ ё тағйири тартиботи ҷойдоштаи ҷамъиятӣ ва 
муносибатҳо сафарбар карда мешаванд.  

 Имрӯз рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ воситаи 
мувофиқ баҳри тарғиби ғоя ва арзишҳои гуногуни ифротию террористӣ шуда, 
ба парокандагии ғоявии ҷомеа таъсиргузор аст. Аз ин рӯ барои таъмини 
ҳимояи манфиатҳои миллӣ алоқамандии сиёсат ба амнияти идеологӣ ҳамчун 
омили таҳкими амнияти миллӣ аҳамияти махсус дорад. Ҳамзамон, омили 
идеологияи миллӣ ҳамчун воситаи танзимкунандаи рафтори субъектони 
сиёсат қудрати низомсоз дорад, зеро неруе, ки ба ҳуҷумҳои идеологии 
бегонагон муқовимат карда метавонад, танҳо идеологияи миллӣ мебошад. 

 Дар баробари ин, дар саҳифаҳои интернет паст задани шаъну шарафи 
инсонҳо тавассути паҳн намудани иттилооти бардурӯғ ва таҳрифшуда, 
тарғиби идея ва арзишҳои бегона, зӯроварӣ ва даҳшатафканӣ нақши 
муборизаҳои идеологиро боз ҳам зиёдтар мекунад. Аз ин рӯ, мо бояд дар 
методологияи корҳои таҳқиқотӣ идеология ва андешаҳои бегонапарастиро бо 
далелу усулҳои раднопазир инкор карда тавонем. Дар ҳама гуна набардҳои 
идеологӣ маҳз фарзандони сарсупурдаи Ватан, ватандӯстӣ, мавҷудияти 
заминаи устувори идеологӣ ва шахсиятҳои аз диди мафкуравӣ устувор 
метавонанд дар муқовиматҳо муваффақ шаванд. 

Вазифаҳои идеологияи миллӣ ва амнияти идеологӣ ҳамчун воситаи 
хосси танзими муносибатҳо байни қишрҳои ҷомеа ҷиҳати таъмини амнияти 
миллӣ зарурати худро дорад. Дар ин замина баррасии илмии проблемаҳои 
амният, таъмини осоиштагӣ дар фаъолияти сохторҳои иҷтимоӣ, боэътимодӣ 
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ва идорашавандагии усулҳои организми иҷтимоӣ-сиёсӣ, ҳимояи онҳо аз 
таъсироти номатлуб аҳамияти хосса касб мекунад. Ба ин сабаб амнияти 
идеологӣ на танҳо барои илм, балки барои таҷрибаи давлатҳои муосир ва 
пешгирӣ намудан аз таҳдидҳои нави ҷаҳонӣ низ арзиши муҳим дорад.  

Дар баробари ин, тасаввурот дар бораи идеологияи миллӣ бо қиёси 
ҳақиқати воқеӣ мавҷуд аст, ки асоси он эътимод ва боварӣ ба алоқамандии 
ҳамаи субъектҳои амният мебошад. Бинобар ин, боло бардоштани мавқеи 
амнияти идеологӣ дар фаҳмиши васеи шаҳрвандони мо бояд ҳамчун вазифаи 
аввалиндараҷаи умумимиллӣ ва давлатӣ қарор дошта бошад. 

Идеологияи миллӣ нуқтаи муҳими пайдоиши талабот дар низоми 
ҷомеаи инсонӣ буда, усули махсуси танзими муносибатҳои ҷамъиятиро дар 
бар мегирад. Аз ин рӯ, дар сиёсати давлатӣ амнияти идеологӣ бояд ҳамеша 
нақши асосӣ дошта, тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро фарогир бошад. Зеро 
хавфу хатар ва таҳдидҳо ба амнияти шахсӣ ва ҷомеа инсонҳоро ҳамеша ба 
зарурат ва фаҳмиши ҳамзистии осоишта барои ҳифзи манфиатҳои умумӣ ва 
миллӣ водор месозанд. 

Таҳлили баъзе хусусиятҳои назариявию методологӣ дар пажӯҳиши 
идеологияи миллӣ ва амнияти идеологии ҷомеаи тоҷикистонӣ ба чорчӯбаи 
методологиии мафҳумҳои базавии консептуалӣ дохил мешавад. Бояд тазаккур 
дод, ки кадом таҳдидҳои дохилӣ ва хориҷии амнияти идеологӣ дар чомеаи мо 
вуҷуд доранд ва чї гуна онҳо худро дар шароити тағйирпазирии таҳдидҳои 
нави ҷаҳонӣ муайян менамоянд.  

Тазаккур бояд дод, ки мафҳумҳои “идеология”, “идеологияи миллӣ” 
“амнияти идеологӣ” дар маҷмуъ, ҳамеша ба мантиқи ҳокимият ва идоракунии 
давлатӣ вобастагӣ доранд. Таҳдидҳои амнияти идеологӣ дар шароити 
“хатарҳои нави ҷаҳонӣ”, ки бурҳони робитаҳои анъанавӣ, аз даст додани 
ҳувияти иҷтимоию фарњангии фард ва ҷомеаро ба бор оварда метавонад, 
пешгирии онҳо, пеш аз ҳама, ба идеологияи миллӣ вобастагӣ доранд. 

Меъёрҳои идеологӣ, ки асоси корҳои бунёдии тарбиявии ҷавонон ва 
калонсолон мебошад, дар раванди тарбияи ватандӯстӣ дар асоси тарбия ба 
доираи амнияти идеологӣ дохил мешаванд. Дар ин маврид амнияти идеологӣ 
ҳамчун система ва идея дарки ҷаҳонбинии наслҳо ва ҳувияти рушди 
давлатдориро таъмин менамояд.  

Дар ҳар сурат таъмини амнияти идеологӣ ташкилу фароҳамоварии 
шароитҳои объективӣ мебошад, ки барои ҳимояи боэътимоди манфиатҳои 
миллӣ зарур аст. Мушоҳида кардан душвор нест, ки зимни чунин муносибат 
ба масъалаи амнияти идеологӣ тобишҳои сиёсию низомӣ ва идеологӣ 
афзалият пайдо мекунанд ва дар шароити имрӯза бояд ҳамаи ҷабҳаҳои ҳаётро 
фарогир бошанд. Бинобар ин, вазифаи амнияти идеологӣ ҳамчун стратегияи 
махсус бояд барои таъмини амният ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ равона карда 
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шавад. Имрӯз шакл ва методҳои корҳои идеологӣ дар замони соҳибистиқлолӣ 
тақозои онро доранд, ки таҳияи Консепсияи амнияти идеологӣ ҳамчун омили 
таҳкими амнияти миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шавад.  
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В данной статье анализируются теоретико-методологические 

особенности изучения национальной идеологии и идеологической 
безопасности, рассматриваются ее различные направления как совокупность 
концептуально оформленных идей. В статье автор рассматривает 
особенности национальной идеологии и идеологической безопасности не 
только как веление времени, но и как очень важную ценность, являющуюся 
конечной целью общества и отвечающую необходимым критериям. 

Эти явления также являются системным инструментом 
объединения мышления социальных групп, важность которых раскрывается 
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в статье. Анализ показывает, что национальная идеология как социально-
политическое явление представляет собой мощную силу, оказывающая 
значительное влияние на общество и играющая ключевую роль в достижении 
общегосударственных целей. В связи с этим анализируются идеологические 
нормы, идеологическая безопасность и их необходимость в современном 
обществе и утверждается, что только в национальном государстве 
национальная идеология может играть существенную роль во имя единства 
и солидарности. 

Ключевые слова: теоретико-методологические особенности, 
идеология, государственная идеология, национальная идеология, 
идеологическая безопасность, идеологические нормы, безопасность граждан, 
идеологическая борьба, чуждые ценности, насилие, террор. 
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This article analyzes the theoretical and methodological features of the study 

of national ideology and ideological security, considers its various directions as a 
set of conceptually formulated ideas. In the article, the author considers the features 
of national ideology and ideological security not only as a requirement of the time, 
but also as a very important value, which is the ultimate goal of society and meets 
the necessary criteria. 

These phenomena are also a system tool for unifying the thinking of social 
groups, the importance of which is revealed in the article. The analysis shows that 
the national ideology as a socio-political phenomenon is a powerful force that has a 
significant impact on society and plays a key role in achieving national goals. In this 
regard, ideological norms, ideological security and their necessity in modern society 
are analyzed and it is confirmed that only in a nation state can national ideology 
play a significant role in the name of unity and solidarity. 

Key words: theoretical and methodological features, ideology, state 
ideology, national ideology, ideological security, ideological norms, citizens' 
security, ideological struggle, alien values, violence, terror.  
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Мутобиқ гардонидани китобҳои дарсӣ ва васоити таълимию 

тарбиявӣ ба пояҳои сохти конститутсионӣ – давлатдории миллӣ қисмати 
ҳаётан муҳимми фаъолияти маориф дониста мешавад. Дар мақолаи 
мазкур муаллиф дар мисоли як китоби дарсӣ чунин масъаларо таҳлилу 
баррасӣ намуда, нақши илму маорифро дар рушди дунявият ва таҳкими 
давлатдории миллӣ нишон додааст. Дар баробари ин, муаллиф ҷанбаҳои 
назариявии дунявиятро баррасӣ намуда, сарчашмаҳои афкори дунявӣ, 
назария ва методологияи таҳқиқи онро нишон додааст. Дар мақола 
мафкураи дунявӣ ва ташаккулёбии ҷанбаҳои назариявии он омили муҳимми 
таъмини амният ва суботи сиёсӣ дониста шудаанд. 

Калидвожаҳо: дунявият, амнияти миллӣ, давлати миллӣ, 
идеология, маориф, илм, китоби дарсӣ. 

   
Муқаддима 

Беш аз дувуним ҳазор сол қабл Аристотел дар асари маъруфаш 
«Сиёсат» навишта буд: «Магар бошад касе шубҳа кунад, ки қонунгузор 
(давлат, ҳукумат – С.Я.) бояд ба масъалаи тарбияи ҷавонон бо таваҷҷуҳи 
фавқулода муносибат кунад, зеро дар давлате, ки чунин ғамхорӣ нест, худи 
сохти давлатдорӣ зарар мебинад» [3, с.535]. Яъне ду масъалаи ҳаётан 
муҳим алоқамандӣ ва вобастагии сохти давлатдорӣ ба мактабу маориф аз 
замонҳои қадим ҳамраҳи инсоният будаанд. Ва қудрати одам ҳам баробар 
ба умқи фикр ва қобилияти дарк карда тавонистани моҳияти зуҳуроти олам 
дониста шудааст. Шоир ва мутафаккири немис Гёте таъкид мекунад: 
«Мегӯянд, ки рақамҳо дунёро раҳбарӣ мекунанд; шубҳае нест рақамҳо 
ҳатто нишон диҳанд, ки дунё чӣ тавр раҳбарӣ карда мешавад» [5, с.10].  

Аз ин ҷиҳат, нашри китоби гурӯҳи олимони Академияи миллии 
илмҳо Қосимшо Искандаров, Раҳматкарим Давлатов, Ҷамолиддин 
Саидзода, Беҳрӯзи Забеҳулло, Сайидхоҷа Ализода, Нозим Нуров, 
Шамсиддин Нуриддинов «Андешаҳои дунявӣ дар адабиёти классикии 
тоҷику форс» (Душанбе, 2021, дар ҳаҷми 310 саҳ.) ҳамчун «Воситаи 
тавсиявӣ-амалӣ барои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти 
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миёнаи умумӣ ва олии касбӣ», ки «бо қарори ҳайати мушовараи Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тавсияи Раёсати Академияи 
миллии илмҳои Тоҷикистон чоп шудааст», иқдоми шоистаи дастгирӣ аст. 

Ба назар мерасад, ки омода ва нашр кардани чунин китоб тақозои 
рӯз ба рӯз афзояндаи яке аз муҳимтарин рукнҳои асосии давлатдории 
миллӣ, зарурати баланд бардоштани нақши илм дар сохтори ҷаҳонбинӣ, 
системакунонии маҷмуи масъалаҳои илмии марбут ба дидгоҳи маънавӣ ва 
методҳои тадқиқи он, коркарди дастгоҳи истилоҳ ва мафҳумоти илмии 
миллӣ, муайян кардани сарҳадҳои салоҳият, бархӯрд ва ҳалли мушкилоти 
вобаста ба мавзуъ, ҳамчунин ҳимояи мафкураи динӣ аз суиистифодаи он 
тавассути ворид кардани ҳар гуна равияҳои ифротгаро мебошад. 

Ҳадаф ва мавзуе, ки мо мехоҳем доир ба он ибрози назар намоем, 
таҳлил ва арзёбии ташаккули маънавиёти миллӣ дар асоси ҷаҳонбинии 
дунявӣ дар мисоле чанд аз мақолаҳои дар маҷмӯаи мазкур гунҷонидашуда 
мебошад. 

Давлати миллӣ ва дунявият 
Бояд хотирнишон кард, ки масъалаи давлат ва давлатдорӣ қисмати 

ҳаётан муҳимми мавҷудият ва пойдории миллат аст. Ягонагӣ ва умумияти 
қаламрав, забон, фарҳанг, маданият, урфу одат, идеология, эҳсоси 
муштараки ирсияти қавмӣ, нажодӣ, ки асоси давлатдории миллиро ташкил 
мекунанд, фақат тавассути ҳокимияти сиёсии мутамарказ, бо асосҳои 
ҳуқуқӣ ва имконоти танзими меъёрҳои конститутсионӣ таъмин карда 
мешаванд. Бидуни чунин шароит осудагӣ, субот ва рушди миллӣ 
наметавонад воқеият дошта бошад. 

Таҷрибаи таърихӣ ҳама гуна даъвоҳоеро, ки миллат танҳо тавассути 
забон, адабиёт ва фарҳанг дар фазо ва вақт, дар шароите, ки соҳиби 
ҳокимияти сиёсӣ нест, фардият, мустақилият ва ҳувияти хешро нигоҳ 
дошта метавонад, рад мекунад. Зеро ин гуна даъво аз лиҳози мантиқи сиёсӣ 
ба воқеият ва дурнамои давлатдорӣ мувофиқ намеояд. Ҳодисаҳои охирини 
кишвари ҳамсоя ин назарияро бори дигар исбот намуд. 

Давлат дар маконе, вақте ва бо сабабе пайдо мешавад, ки омилҳои 
иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсиву идеологӣ ва маънавию ахлоқӣ зарурати 
мавҷудияти ташкилоти марказонидашударо ба манфиати субъектҳои 
гуногуни сиёсии ҷомеа, пеш аз ҳама, миллат ва халқиятҳо амалан эҳсос 
намоянд ва тавону иқтидори истифодаи чунин абзорро дошта бошанд. 

Давлат замоне таназзул меёбад ва аз байн меравад, ки субъекти 
офарандаи он иқтидори сарфи захираҳои ҳаётан муҳимми зикргардидаро аз 
даст медиҳад. 

Давлатсозӣ ва зиёдтар аз он таъмин намудани суботи давлат аз 
муҳимтарин ва мушкилтарин вазифаҳои миллат аст. Кори тахмин ва ҳадси 
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эҳтимоли амал нест. Ин ташкилоти сиёсӣ, тавре хотирнишон гардид, 
натиҷаи таҳлили таҷрибаи кашмакаш, нобасомонӣ ва бенизомиҳое 
мебошад, ки ҳосили он ғайр аз эҷод кардан ва таъсис додани сохторе бо 
номи давлат нест. Аз ин ҷиҳат, ҳама гуна бенизомӣ созгори истилоҳи 
давлат нест. Ва ибораи фаъолияти самараноки давлатдорӣ мафҳуми 
системавист. 

Муташаккилӣ ва устувории ин система аз фаъолияти муназзами 
соҳаҳои он, ки дар алоқамандӣ, вобастагӣ ва ҳамоҳангии якдигар қарор 
доранд, сарчашма мегирад. Ташаккули идеология, маънавиёт ва ҷаҳонбинӣ 
аз самтҳои ҳаётан муҳимми сиёсати давлатдорӣ аст. 

Аз тарафи дигар истифодаи истилоҳи идеология набояд боиси 
нороҳатӣ нисбат ба ифодаи тарзи тафаккур ва шакли муносибат ба 
маънавиёти ҷомеа бошад. Борҳо таъкид гардид ва бори дигар хотиррасон 
мегардад, ки истилоҳи деидеологизатсия навъи устувори мафҳуми худи 
идеология аст. Он барои аз байн бурдани фарҳанги миллӣ ва дидгоҳи 
сиёсии дар чаҳорчӯби манфиатҳои давлатдорӣ муайянкардаи сохтори 
сиёсӣ, ба хотири дар мафкураи ҳадафҳои геополитикӣ ҷой кардани 
ҷаҳонбинии ғаразнок таъин шудааст. Чизи дигар, кашфиёти дигаре нест. Ва 
буда ҳам наметавонад. 

Аристотел таъкид мекунад: «Давлат ба оне мансуб аст, ки табиатан 
вуҷуд дорад ва инсон аз рӯйи табиати хеш зуҳуроти сиёсӣ аст» [3, с.29].  

Бо доштани чунин манзалат инсон наметавонад бидуни идея (ормон, 
орзу, дидгоҳ, мақсад, маром, шакли муносибати маънавӣ ба субъектҳои 
аслии муассисаи сиёсии давлат) вазифаи шаҳрвандии худро иҷро намояд. 

Соҳибдавлатӣ, мансубияти ҳуқуқӣ ба қаламрави кишвар ва уҳдадорӣ 
дар назди Ватан, худ ангеза, идея, ормон ва қутбнамои маънавии тарзи 
амал мебошад. 

Зуҳуроти ҳастии муваффақ шакли комили ин ангезаи зиндагисоз аст. 
«Гузашта аз он, дар амалӣ кардани мақсадгузории ниҳоӣ камолоти олӣ 
ифода меёбад, аз дигар тараф, мавҷудияти худкифоӣ бошад, ҳамчун 
падидаи ниҳоӣ ва олитарини воқеият баҳогузорӣ карда мешавад» [3, с.28]. 
Чунин масъалагузорӣ, бидуни шак, мансуб ба инсон, ба шаҳрванд мебошад. 

Мо муътақид ҳастем, шаш рукни сохти давлатдорӣ, ки дар боби 
якум, моддаи якуми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ 
гардидаанд, дар баробари эълони воқеияти ҳуқуқӣ, муайянкунандаи 
самтҳои идеологии давлат мебошанд. 

Дар муносибатҳои субъект ва объектҳои ҳуқуқӣ, вақте сухан дар 
бораи таъмини суботи давлатдорӣ меравад, роҳ, усул, восита ва методҳои 
ҷабҳаи ташаккули ҷаҳонбинӣ мақоми муайянкунандагӣ мегиранд. 
Алалхусус, дар ҷараёни таърихии истиқрори истиқлолият. Аз ин ҷиҳат, 
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мактаб ва маориф дар поягузорӣ, вусъат ва бардавомии сохти давлатдорӣ 
нақши ҳалкунанда мебозанд. 

Даҳсолаҳои сипаригашта барои азнавсозии маориф, ташаккули 
инфрасохтор ва захираҳои кадрии он сарнавиштсоз буданд. Дар шароити 
ниҳоят мушкили иҷтимоӣ-сиёсӣ ва иқтисодӣ барои пешрафти илму маориф 
заминаҳои аслӣ гузошта шуданд. 

Дар ин росто, мутобиқ гардонидани китобҳои дарсӣ ва васоити 
таълимию тарбиявӣ ба пояҳои сохти конститутсионӣ – давлатдории миллӣ 
қисмати ҳаётан муҳимми фаъолияти маориф дониста мешавад. Зеро маҳз 
ҳарфҳои чопӣ (он чизе, ки дар китоб дарҷ гардидааст), мақсад ва моҳияти 
зиндагиро меомӯзанд. Масири кунунӣ ва ояндаи онро муайян месозанд. 
Тарз ва усули муносибат ба воқеияти сиёсиро нишон медиҳанд. Табиат, 
муҳтаво ва таъиноти инсонро дар ҷомеа аз нигоҳи илмӣ тафсир мекунанд. 

Баъзе масъалаҳои назариявӣ дар маҷмуа 
Китоби «Андешаҳои дунявӣ дар адабиёти классикии тоҷику форс» 

дар чаҳорчӯбаи ниёзҳои иҷтимоӣ ва маънавии ҷомеа дар самти тарбия ва 
таълим навишта шудааст. Маҷмуа аз муқаддима ва мақолаҳо дар бораи 
омӯзиши аҳвол ва осори 27 тан аз адибони тоҷик иборат аст. Тибқи мавзуъ, 
дар атрофи ақидаҳои равшангароӣ, маорифпарварӣ, илммеҳварӣ, дар умум, 
дунявият баҳс мекунад. Муқаддимаи китоб ба қалами донишманд Ҳафиз 
Раҳмон тааллуқ дорад. Дар он мавқеи илму хирад, маърифат, давлат ва 
сиёсат дар муносибат ба ҷанбаҳои эътиқод тафсир гаштаанд. 

Муаллифи сарсухан бо такя ба андешаҳои мутафаккирони машҳури 
олам зарурат, мавқеъ ва манзалати илму донишро дар зиндагӣ шарҳ 
медиҳад. Тақдири инсонҳоро вобаста ба тарзи тафаккур ва сифати шинохти 
олам аз ҷониби худи одамон медонад. Ӯ дуруст зикр мекунад: «ташаккули 
маниши нек табиист, ки худ аз худ ба ботини кас роҳ намеёбад, боистӣ 
раҳнамову қутбнамое дошта бошад. Ин қутбнамо аввалтар аз ҳама дониш 
аст, ки ҳамроҳ бо таҷрибаи зиндагӣ касро ба зинаи ақл ва аз он болотар дар 
нардбони камолот – ба хирадмандӣ мебарад» [1, с.4]. Барои тасдиқи фикр 
аз Абулқосими Фирдавсӣ мисоли мувофиқ меорад: 

Хирад поку дин поку дил поктар, 
Бувад, ҳар кӣ дорад манише ба сар. 
 Бузургӣ, серталабӣ ва дақиқнигории муаллифи «Шоҳнома» дар он 

аст, ки ӯ ҳашт аср қабл аз файласуфи машҳури Ғарб, ки фармудааст: «На 
танҳо натиҷаи таҳқиқот, балки роҳе, ки ба он ҳидоят мекунад, бояд ҳақиқӣ 
бошад. Таҳқиқоти ҳақиқат худаш бояд ҳақиқӣ бошад» [4, с.13], озодагии 
тинати инсонро бо таркиби сохтори ҷаҳонбинӣ ҳамбаста медонад. Аз илм, 
дониш, маърифат ва дин ҳам покиро тақозо дорад. 
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Дар ин маврид ақл, ҳуш, зеҳн, идрок ва дарёфти инсонӣ - хирадро 
дар ҷойи аввал мегузорад. Ва онҳоро бо тинат, табиат, сиришт ва бузургии 
одам вобаста мешуморад. 

Дар муқаддима масъалаи таъмир ва татҳири (пок, покиза, тоза) 
фикр, ба воситаи он расидан ба худшиносӣ, ки танҳо тавассути донишу 
хирад ва таҷрибаи зиндагӣ сурат мегирад, таъкид мегардад. 

Яке аз беҳтарин қисматҳои сарсухан таҳлили мухтасари идеяҳои 
дунявият дар эҷодиёти мутафаккирон ва олимони араб аст, ки шоистаи 
омӯзиш ва баҳрабардорист. Он дар самти интихоби мавзуъҳои илмӣ дар 
кафедраҳои ҷамъиятӣ ва Академияи илмҳо муфид ва барои бисёре аз 
зиёиёни миллӣ намуна мебошад. 

Мусаллам аст, ки дунявият илм аст. Дар чаҳорчӯбаи мантиқи 
диалектикӣ арзи ҳастӣ мекунад. Шакли ҷаҳонбиниест, ки бо дарбаргирии 
маҷмуи далелҳо қонунмандии умумӣ ва зарурии алоқамандии воқеияти 
реалӣ ва тафаккурро муайян месозад. Дар доираи муҳтавои масъала 
зиддиятҳои дохилии радшаванда надорад. Баръакс, ҷузъиёти он якдигарро 
давра ба давра пурра мегардонанд. Қувват мебахшанд. 

Ин шакли ҷаҳонбинӣ аз эътиқод, ки барои тасдиқи назария ва 
амалияи хеш ба таҷриба ва далелҳои воқеӣ ниёзмандӣ эҳсос намекунад, 
тафовути усулӣ дорад. 

Принсипи дунявият ҳамон вақт ба эътиқод розӣ шуда метавонад, 
агар охирин, усулан, ба аввалӣ қоил бошад, онро эътироф ва бидуни қайду 
шарт қабул кунад. 

Дар муқаддимаи китоб оварда шудааст, ки «бидуни дониш идеяҳо 
афзун намегарданд, яъне ғизои ақл ва дар таҷриба таҳаввулёфтаи он – 
хирад ҳамеша илму дониш будааст» [1, с.6]. Чунин тарзи масъалагузорӣ 
дуруст аст. Ҳамзамон бо ин, муаллиф таъкид месозад: «Ҳақиқат ин аст, ки 
хирад (ақл, ҳуш, зеҳн, идрок, дарёфт –С.Я.) ҳаргиз ба эътиқод (ақида 
доштан, бовар, яқин доштан – С.Я.) ихтилофе надорад» [1, с.6]. 

Тарзе ишора гардид, мавзӯи баҳси илмӣ моҳияти масъала аст. Дар 
ин маврид сухан дар бораи сарчашма ва муҳтавои илм ва эътиқодот, 
таркиби сохторӣ ва вазифаҳои функсионалии онҳо меравад. 

Агар хирад бар илм асос ёфта бошад, махзани он назарияи дар 
таҷрибаи инсонӣ тасдиқгардида мебошад, тавре ки худи муаллифи 
сарсухан ҳам ёдовар мешавад. Ҳамин тариқ, эътиқод ва боварҳо бо илм ва 
хулосаҳои илмӣ дар мухолифат қарор доранд. Муҳтавои ин зиддиятҳо дар 
ҷаҳони ислом, аз ҷониби бозигарони геополитикӣ мақсаднок, моҳирона ва 
тахассусмандона истифода мешавад. 

Субъектҳои манфиатдори низоъ муътақиданд, ки ҷангҳои 
оштинопазири зеҳнӣ оқибат ба ҷангҳои дар даст силоҳи тарафҳо анҷом 
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меёбанд. Ин аксиома барои бозигарони геополитикӣ воситаи “рӯзгузаронӣ” 
аст. Яъне ихтилоф дар раҳи рост ба вуҷуд намеояд. Ин захираи бузурги 
геополитикӣ – вуҷуд доштани сарчашмаҳои ҳалнашавандаи душмании 
тарафҳо маҳз дар чаҳорчӯбаи илм ва дин эҳтиёткорона нигоҳ дошта, 
парвариш меёбанд. Шаклҳои ҷадиди дар ин асос аланга задани зиддиятҳои 
идорашаванда коркард ва роҳандозӣ мегарданд. Таърихи Тоҷикистон, дар 
маҷмуъ, ҷаҳони ислом далели возеҳ ва раднопазири ин гуфтаҳост. 

Китобҳои дарсӣ ва воситаҳои таълимӣ бояд сирф дар асоси талаботи 
илмӣ ва илмиву методӣ таълиф гарданд. Мафҳум ва истилоҳот тибқи ҳамин 
усул бидуни эҳсоси духӯрагӣ ва мавҳумот истифода шаванд. 

Воқеан, илм наметавонад бидуни суол хосияти устувор дошта 
бошад. Аммо зуҳуротеро, ки таҷриба ва озмоиш тасдиқ кардааст, натиҷаи 
он ҳақиқат ва ба мақсади таълиф созгор аст, салоҳ дониста мешавад, ҳамон 
тавр истифода гардад. Хонандаро набояд вориди баҳсҳое кард, ки ӯ ҳанӯз 
тавони фаҳмиши онҳоро надорад. 

Манбаъҳои назарияи дунявӣ 
Дарки моҳияти дунявият, аввалан, бо эҳсос ва исботи 

қонунмандиҳои пайдоиш ва рушди ҳодисаҳои табиат, ҷамъият ва тафаккур, 
қатъан, зери таъсири илмҳои табиатшиносӣ пайдо шудааст. Баъдан ҳамчун 
шакли ҷаҳонбинӣ ба илмҳои ҷамъиятшиносӣ, аз ҷумла адабиёт ворид 
гаштааст. Илмҳои табиатшиносӣ – зистшиносӣ, риёзиёт, физика, кимиё, 
ситорашиносӣ, тиб ва ғайра ҷавҳар, пойдевор ва сутуни аслии тафакккури 
дунявият мебошанд. Тавре маълум аст, инҳоро илмҳои дақиқ ва бунёдӣ 
ном мебаранд. «Воқияти вуҷуд доштани ашё ва далел тавассути озмоиш ва 
мантиқ муайян карда мешавад. Чизе, ки тасдиқ намегардад, аз тафаккури 
ратсионалӣ (оқилона, маъқул, дуруст - С.Я.) берун аст» [2, с.10]. Бидуни 
илмҳои табиатшиносӣ дунявият, ҳамчун мафҳуми илмӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, 
чизе ғайр аз тахайюли одӣ, омӣ ва содалавҳонае буда наметавонад. Бе 
илмҳои табиатшиносӣ истилоҳи дунявият навъи тафсири хурофотии олами 
ҳастӣ, мафҳуми пуч ва хушку холӣ аст, на чизи дигар. 

Ақидаҳои саромадони илм ва адабиёти тоҷик, асосгузорони 
ақидаҳои дунявӣ дар сохтори ҷаҳонбинии миллӣ Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, 
Абуалӣ ибни Сино, Абулқосими Фирдавсӣ, Умари Хайём, Аҳмади Дониш, 
Садриддин Айнӣ ва дигарон натиҷаи омӯзиши илмҳои дар таҷрибаи 
инсонӣ санҷидашуда мебошанд, на таъсири дидгоҳи фавқуттабиӣ, 
хурофотӣ ва мифологӣ. 

Ҳамин тариқ, дунявият маҷмуи ҷаҳонбинии илмии дар асоси дарки 
қонунмандиҳои пайдоиш ва рушди зуҳуроти табиат, ҷамъият ва тафаккур 
бавуҷудомада ва назарияи дар таҷрибаи инсонӣ бо далелҳо тасдиқгардида 
мебошад. Маҷмуаи муназзами андешаҳо ва амалияи таҳқиқотро дар 
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ҷараёни наздикшавии абадӣ ва беохири тафаккури инсонӣ ба олами ҳастӣ, 
принсип ва консепсияи батанзимдарории муносибатҳои ҷамъиятиро дар 
соҳаҳои давлат ва ҳуқуқ, ҳамзамон бо ин, дидгоҳи аҳли илм ва адабиёту 
фарҳангро дар фаъолияти эҷодӣ муайян мекунад. 

Нигоҳе ба муҳтавои китоб 
Ба фикри мо, яке аз мақолаҳои муваффақи маҷмуа «Умари Хайём - 

ринди мунавварфикр» мебошад. 
Дар китоби дарсӣ ва воситаи таълимӣ, муҳим аст, ки ҳадафи таълиф 

аз муқаддима то хулоса батадриҷ, қадам ба қадам ҳалли худро ёбад. Дар 
чунин маврид, шарҳи замони зиндагии адиб ва тарҷумаи ҳоли вай нақши 
муҳим дорад. Ва барҳақ, муҳаққиқ маҳз лаҳзаҳои ба мавзуъ муассири ҳаёти 
Умари Хайёмро интихоб намудааст, ки аз муҳимтарин омилҳои ташаккули 
шахсияти ӯ ҳамчун олим, адиб, мутафаккири озодандеш ва ҳақиқатнигор ба 
ҳисоб мераванд. Чунин шакл ва усули таълиф барои омода кардани 
хонанда ба дарки асли мавзуъ кумак мекунад. Муаллиф, аз ҷумла, 
менависад: Хайём «дорои ҳушу хотираи неруманде будааст. Дар даврони 
ҷавонӣ ба фарогирии илму дониш пардохта, дар фалсафа, нуҷум ва риёзӣ 
ба дараҷаҳои баланди илмӣ расидааст» [1, с.56]. 

Муҳаққиқ бо нишон додани давраҳои донишандӯзӣ ва илмомӯзии 
Хайём баъдан чӣ тавр «субъекти таҳқиқ ба танзими ҷаҳони бенизом шуруъ 
карданро» (И. Кант) тафсир мекунад: «Хайём дар даврони ҳукумати султон 
Ҷалолиддин Маликшоҳи Салҷуқӣ дар Нишопур аввалин расадхонаро бунёд 
кард ва бо дархости ӯ даст ба ислоҳи тақвим зад, ки то кунун бо номи 
“Тақвими Ҷалолӣ” маъруф аст. Рисолаи “Ҷабр ва муқобала” ба иловаи 
рисолаи дигар, ки дар он ба мушкилоти ҳандасаи Уқлидус посух додааст, аз 
машҳуртарин осори Хайём дар илми риёзиёт ҳастанд» [1, с.57].  

Муаллиф бо ошкор кардани таҷрибаи андухта ва сифатҳои шахсияти 
мутафаккири бузург муҳимтарин ҷанбаҳои ақидатии Хайёмро шарҳ 
медиҳад: «Мавзуи асосии рубоиёти Умари Хайёмро асрори азал, рози 
офариниш, муаммои ҳастӣ, ҷойгоҳи инсон дар низоми ҳастӣ, тамасхури 
хурофотпарастон, мубориза бо хурофоту мавҳумот, маҳкумияти ақоиди 
бепояи уламову фақеҳон, ташвиқи инсон барои баҳрабардорӣ аз дами 
гузарони умр, тарғиби инсон барои раҳоӣ аз қайду бандҳои сохтаву 
пардохтаи зеҳнӣ, ҷустуҷӯи ҳақиқати ашё ва шод зистану лаззат бурдан аз 
неъматҳои бешумор ... ташкил додааст» [1, с.56].  

Муҳаққиқ аз шоири англис Эдвард Фитсҷералд мисол меорад, ки ӯ 
ҳанӯз соли 1859 рубоиёти Хайёмро тарҷума ва бо ин амали худ олим ва 
мутафаккири тоҷикро машҳури ҷаҳон кардааст. Ба хотири муътақид 
гардонидани хонанда, муаллиф таъкид намудааст, ки маҳз аз таъсири 
эҷодиёти адиб ва файласуфи забардасти миллати мо, дар Ғарб даҳҳо 
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мактаби пешқадами ақидатӣ арзи вуҷуд кардааст ва дар ҳамин асос, барҳақ, 
Хайёмро яке аз асосгузорони эгзистионализм дар Дунёи Куҳан мешуморад. 

Боиси қаноатмандист, ки дар мақола аз методҳои муқоисавӣ, 
сохториву функсионалӣ ва таърихӣ ҷиҳати ҷалб намудан ва муътақид 
сохтани хонанда хуб истифода шудааст. Ҳамин тариқ, муаллиф мехоҳад, 
донишомӯзро барои дарки муҳиммияти масъала – тағйири ҷаҳонбинӣ ба 
мақсади пешрафти ҷомеа ва рушди миллат раҳнамун созад: «Бо кумаки 
рубоиёти Хайём аврупоиҳо худро аз қайду банди мавҳумоти динию 
мазҳабӣ наҷот доданд, аммо шарқиён, ки ба ин мавзуъ чандон таваҷҷуҳ 
накарданд, ҳамчунон дар банди афкори ғайриилмии хеш боқӣ мондаанд» 
[1, с.56].  

Дар таҳқиқи осори Умари Хайём муҳаққиқ ба дудилагӣ, духӯрагии 
маъно ва камҳавсалагӣ роҳ намедиҳад, чунончи дар қисмате аз бахшҳои ин 
китоб ва рафтори баъзе аз зиёиён мисли иқтибоси машҳур «худҳошонро 
дар иҳотаи мавҳуми мансубият ба мағзи миллат» мешуморанд, дида 
мешавад. Ӯ бо овардани далелҳои мушаххас иброз медорад: «Хайём бо 
тамоми қудрат озодии инсонро ситоиш намуда, тарс аз ояндаро накӯҳиш 
менамуд. Дар андешаи Хайём он чӣ инсонро хору залил мекунад, тарс аз 
оянда ва қабули хурофотест, ки дар тӯли асрҳо бар ӯ таҳмил шудааст. 
Бинобар ин, то замоне ки инсон аз зери бори хурофот ва андешаҳои ботил 
зеҳни худро озод накунад, ҳаргиз ба маънии зиндагӣ сарфаҳм намеравад» 
[1, с.56]. Забони мақола содаву равон, фаҳмо ва мувофиқ ба сатҳи фаҳми 
хонанда аст. 

Муаллифи мақолаи «Носири Хусрав шоири озода ва хирадгаро» 
манзалати илмӣ ва адабии алломаи миллати тоҷикро дар доираи мавзуъ бо 
мисолҳо шарҳ додааст. Кӯшидааст, ки муҳтавои эҷодиёти ӯро маҳсули 
тинати бузурги шоир ва андухтани донишу таҷриба ба қалам диҳад. 

Хусусияти эҷодиёти Носири Хусрав бо он фарқ мекунад, ки ӯ дар 
ибрози ақидаҳо ба мисли гузаштагони бонангу ори худ, устувор, 
собитқадам ва далеру рӯинтан аст. Муҳаққиқ тағйири ҷаҳонбинии шоирро 
аз лиҳози маънавӣ ба таъсири «Шоҳнома» ва рӯҳи ватанпарастонаи 
Абулқосими Фирдавсӣ вобаста медонад. Бо далелҳои асоснок хонандаро 
барои шиносоӣ ва муътақидкунонӣ ба осори Носири Хусрав ҳидоят 
менамояд. 

Муаллиф дар асоси таҳлили эҷодиёти шоир ба хулоса меояд, ки 
«Носири Хусрав адиб ва мутафаккири мубориз, миллӣ, инсондӯст, 
адолатҷӯ, озодихоҳ, худшинос ва дар орзуи ташкили давлати миллӣ аст» [1, 
с.93]. Нидои дили қаламкаши номварро нисбат ба фанои давлати Сомониён 
аз ин байти шоир дармеёбад: 
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Хуросон з-Оли Сомон чун тиҳӣ шуд, 
Ҳама дигар шудааст аҳволу сомон. 
 Пайгирии мавзуъ дар мақола аҳамият дорад, зеро ҳар ҷое, ки сухан 

дар бораи таассуб, хурофот ва маънавиёти бегонапарастона меравад, он ҷо 
таърихи миллат ва забони модарӣ мақому манзалати шоистаи худро аз даст 
медиҳад. 

Муҳаққиқ дар натиҷаи таҳлили эҷодиёти мутафаккири бузург ӯро 
ҳамчун шахсияти дорои қудрат ва тавоноӣ тавсиф мекунад. Ба муқобили 
ашхос ва зуҳуроти номатлуби ҷомеа равона шудани ин неруро таъкид 
месозад: «Носири Хусрав шоир ва андешаманди ҳассос, кунҷков, 
пажӯҳанда, сафаргаро, ғурбатдида, чуну чарокунанда, мубориз, эътирозгар, 
амирситез, исёнгар, мардумдӯст, деҳқонситой, адолатхоҳ, инсондӯст буда, 
рӯҳониёни зоҳиргарой, мардумфиреб, шоирони маддоҳ, дингароёни 
муқаллиду ҷоҳил, нотавонбинони хурофотӣ, афроди беҳувият, чоплусро, ки 
дар хидмати бегонагон қарор доштанд, дар осораш мазаммат менамояд» [1, 
с.94].  

Барои донишомӯз азхуд кардани сифатҳои мазкур на танҳо боиси 
бой гардидани захираи луғавии ӯ мегардад, балки қобилияти шинохти 
мантиқии муҳтавои масъаларо аз лиҳози дарки иҷтимоӣ ва сиёсӣ барояш 
осон мекунад, ки ин нукта муҳимтар аз ҳама мебошад. 

Дар мақола нигоҳи муҳаққиқ ба мавзуъ тавассути истифодаи 
босалоҳият ва тафсири бомуваффақияти ашъори шоири барҷаста возеҳу 
равшан шарҳ дода шудааст. 

«Асирӣ - намояндаи насли маорифпарвар» низ аз ҷумлаи мақолаҳои 
ҷолиби таваҷҷуҳ мебошад. Муаллиф барои кушодани мавзуъ аз назарияи 
умумии инъикоси воқеияти ҷамъиятӣ тавассути сухани бадеӣ хуб истифода 
кардааст. 

Дар мавод вазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва муҳити фарҳангие, ки шоир ба 
камол расидааст, соҳиби илму маърифат гаштааст, тавзеҳ ёфтааст. 
Ҳамчунон, муҳаққиқ як нуктаи муҳим ва ибратангезро таъкид мекунад: 
«Шоир ба таври мустақил таърихи адабиёти тоҷику форс, илмҳои табиию 
риёзиро хеле хуб меомӯзад. Вай дар муддати ҳашт соли иқоматаш дар 
Хӯқанд забони русиро ҳам мустақилона омӯхта, дар мавриди тарзи 
навиштор ва гуфтори ин забон дониши мукаммале ба даст меорад» [1, 
с.279].  

Сарчашмаи ҷаҳонбинии Асирӣ таҷрибаи зиндагӣ ва донишҳои 
мукаммали ӯ мебошанд. Маҳз ин омилҳо ба адиб имкон медиҳанд, ки 
зиндагии тангу тори Бухорои вақтро ба кишварҳои пешрафта дар муқоиса 
гузорад, баҳогузорӣ ва хулосабарорӣ намояд. Барои адиб тавони дарки 
омилҳои воқеияти иҷтимоӣ, сабабҳои аслии вазъ ва рӯйдоди ҷомеа муҳим 
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аст. Асирӣ муҳити барои гирифтани донишҳои илмӣ носозгорро ҳамчун 
монеа паси сар ва худро мисли як зиёии миллӣ иродатманд ва собитқадам 
муаррифӣ мекунад. Муҳаққиқ аз ҷумла менависад: «Асирӣ ба мисли дигар 
маорифпарварони тоҷик нисбат ба тартиботи асримиёнагии ҳоким дар 
Бухоро, зулми амиру амалдорон ва арбобони риёкори динӣ нафрат пайдо 
кард. Вазъияти пасти иқтисодиву иҷтимоӣ ва маишатии мардуми мазлуми 
Бухоро дили шоири нозукандешро ба дард меовард» [1, с.280].  

Муаллифи мақола дар натиҷаи таҳлили моҳияти эҷодиёти Тошхоҷаи 
Асирӣ ҳувият, тинат ва табиати шоирро ҳамчун шахсияти бузург ва ҷасуру 
далер, ба андешаи инҷониб, барои баъзе аз зиёинамоҳои дампои даврони 
мо, ки матои худҳошон ғарқи гирдоби таассубу хурофот аст, барои намуна 
нишон додааст: «Асирӣ шоири шуҷоъ ва ҷасуре буд. Ӯ ба таври ошкор бар 
зидди рӯҳониёни мутаассибу риёкор, ки бо ҳокимони золим якҷо шуда, 
халқи бечораро бо фиребу найранг ғорат мекарданд, мубориза бурдааст. 
Шоир, ки худ таҳсилкардаи мадраса дар шаҳрҳои Хуҷанду Хӯқанд буд, 
тинати тоифаи рӯҳониро медонист ва бо макру ҳияли онҳо хуб ошно буд» 
[1, с.281].  

Бидуни шак, ҷавҳари сухан дар мақола марбути шоири донишманд 
ва тавоно аст ва беҳтарин порчаҳои шеърии овардашуда тасдиқи афкори 
муҳаққиқ мебошанд. Ба хонанда илҳом мебахшанд. Ӯро дар рӯҳи 
баҳрабардорӣ аз илму маърифат ҳидоят мекунанд. 

Дар баробари дастовардҳо, ба фикри мо, мақолаҳои китоб аз 
камбудиҳо холӣ нестанд. Як зумра муаллифон, дар доираи мавзуъ, ҷуръати 
даст задан ба таҳлил ва арзёбии аҳвол ва ашъори бузургтарин 
намояндагони адабиёти тоҷик, ба мисли Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, 
Абулқосими Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино ва дигар адибони барҷаста 
кардаанд. Дар ин роҳ заҳмат кашидаанд. Кӯшидаанд, ки тафсилоте 
пешниҳод намоянд, аммо то ҳадди муайян дучори мушкилиҳо гаштаанд. 
Мо фақат намунаҳои кӯтоҳро дар бораи шарҳи эҷодиёти сардафтари 
адабиёти тоҷик Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва Абулқосими Фирдавсӣ оварданӣ 
ҳастем. 

Аввалин ҷумлаи мақола, ки баъди тафсири ҳоли Абуабдуллоҳи 
Рӯдакӣ омадааст ва эҷодиёти ӯро бидуни муқаддима хулосабандӣ карданӣ 
мешавад, ин аст: «Мавзуи ашъори Рӯдакӣ умдатан нопойдорӣ ва бевафоии 
ҷаҳон, ғанимат шумурдани фурсат, тарғиби шодӣ ва шодзистиро дар бар 
мегирад» [1, с.16] (Услуби баёни муаллифон дар иқтибосҳо айнан оварда 
шудааст). 

Ҳамчунон, муҳаққиқ менависад: «Рӯдакӣ шоири миллигаро ва 
ситоишгари фарҳанг ва арзишҳои волои миллӣ дар замони Сомониён буд» 
[1, с.14]. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» калимаи миллигаро 
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ҷойгоҳ пайдо накардааст. Аммо «миллатгаро» ҳамчун пайрави ақида ва 
сиёсати миллатгароӣ тафсир гаштааст. Он муродифи мафкура ва сиёсати 
иртиҷоӣ дар муносибат ба миллатҳои дигар ва соҳибимтиёзу бартар 
шуморидани миллати худ аз миллатҳои дигар тавзеҳ ёфтааст [6, с.839].  

Муҳаққиқ бо овардани беҳтарин пораҳои шеърии Абуабдуллоҳи 
Рӯдакӣ, мутаассифона, дар шарҳи баробарвазни онон дар доираи мавзуъ аз 
истифодаи методҳои илмӣ сарфи назар кардааст. 

Дар мақолаи «Фирдавсӣ сарояндаи ҳамосаи Ватан ва андешаи 
дунявӣ» муаллиф аз тафсири илмӣ - сабабҳои воқеии ҳуҷуми арабҳо ба 
Осиёи Миёна худдорӣ мекунад: «Ба ҳарфи дигар, шуубия ҳамчун ҳаракати 
миллӣ-озодихоҳӣ дар муқобили бузургманишӣ (бузургманиш будан - 
олитабиатӣ, олиҳимматӣ, асилзодагӣ, ашрофзодагӣ. Фарҳанги тафсирии 
забони тоҷикӣ. –Душанбе, 2010. -С.251. - С.Я.) ва поймол шудани ҳуқуқи 
халқҳо, бавижа аҳли Аҷам, падид омад, зеро дини ислом дар ибтидо 
мусовот ва баробарии ҳамаи мусулмононро эълон карда буд, аммо 
тадриҷан арабҳои истилогар ин шиори инсондӯстонаро канор гузоштанд ва 
миллатҳои шикастхӯрдаву мазлумро ба номи “маволӣ” хонданд, ҳаққу 
ҳуқуқ ва баробарии ҳамаи мусулмононро нақзу зери шубҳа гузоштанд...» 
[1, с.24].  

Дар таҳлил ва арзёбии ҳаракати шуубия дар китоб ихтилофот ҷой 
дорад. Он боиси ба иштибоҳ бурдани хонанда мегардад: «Андешаҳои 
шуубӣ то чанд сада пас аз истиқлоли давлатҳои миллӣ дар марзҳои Ориёно 
ҳамчунон ривоҷ дошт ва асоси тамаддуни исломӣ бар он ниҳода шуд» [1, 
с.14]. Дар ҷойи дигар: «Албатта, тавре ки гуфтем, шуубия ибтидо дар 
дохили худи қабилаҳои араб пайдо шуда буд, зеро ҳар қавму қабилаи араб 
худро ҳукмрони кишвар меҳисобид» [1, с.29].  

Аммо хотирнишон бояд кард: «Шуубия (аз ар. шуъуб-халқ, дар 
Қуръон ба маънои мардуми ғайри араб, аҷамиён омадааст) ҷараёни 
оппозитсионӣ нисбат ба усули ҳукмронии сиёсию фарҳангии арабҳоро 
гӯянд, ки охири асри 8 дар байни аҷамиён пайдо шуда буд» [7, с.486].  

Ба андешаи мо, мушкили асосӣ дар таълифи «Андешаҳои дунявият 
дар адабиёти классикии тоҷику форс» ба таври мушаххас муайян 
накардани объект ва предмети таҳқиқи илмӣ аст. 

Маҳз ба ҳамин сабаб, бисёре аз муаллифон дар доираи маҷмуа 
вазифаҳои худро пурра дарк накардаанд. Китобро на ба сифати дастури 
таълимӣ – «Воситаи тавсиявӣ - амалӣ барои хонандагону донишҷӯёни 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбӣ», тавре ки дар 
таъиноти он эълон шудаст, балки ҳамчун ҷамъи мақолаҳои назариявӣ, 
ибрози дидгоҳ ё бархӯрди субъективӣ ба мавзуъ қабул кардаанд. 
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Маълум аст, ки объекти таҳқиқот маҷмуи хосиятҳои муайяни 
зуҳурот ва ҷараёнҳои воқеияи реалӣ мебошад, ки бо сифатҳои алоҳидаи 
худ – система, структура, вазифа, мундариҷа, аломатҳо ва қонунмандиҳои 
ҳастӣ аз дигар объектҳое, ки дар табиат, ҷамъият ва тафаккур ҳастанд, фарқ 
мекунад. 

Ба хотири он ки ҷараёни онтологӣ ва гносеологӣ дар доираи объект 
моҳияти охиринро, дар маҷмуъ, дар бар мегирад, зарур аст, он қисмати 
объект мушаххас карда шавад, ки барои субъекти таҳқиқот ҳамчун арзиши 
аҳаммияти амалии иҷтимоидошта интихоб шудааст. Ва онро, албатта, 
предмети таҳқиқот ном мебаранд. 

Ин камбудӣ дар бисёр матолиби китоб, алалхусус, дар мақолаи 
«Озодандешӣ ва дунёмадорӣ дар рубоиёти Абусаиди Абулхайр» [1, с.36-
46] ба назар мерасад. 

Истифодаи калима, ибора ва ҷумлаҳое, ки муҳтавои мақолаи 
зикргардидаро ифода мекунанд, далели  ин гуфтаҳоанд:  «Падари  ӯ касби 
ошпазӣ дошта, писарашро аз хурдӣ ба ҷамъомади сӯфиҳо мебурд»; «Баъди 
омӯхтани илм ба Меҳана омада, хонақоҳе барпо кард»; «Шайх Абусаид бар 
ин назар буд, ки илм бояд ба мақоми шуҳуд (шуҳуд – фарогирии дониш 
бидуни ниёз ба исботу далел) бирасад»; «дар шеъру таронаи Абусаид 
сухани шаръӣ ниҳон буд»; «Абусаид озору азият ва куштани инсонҳоро 
ҳатто дар зери ливои дин сахт маҳкум мекунад» [1, с.38, 39, 40, 45]. 
(Таваҷҷуҳ шавад ба мантиқ ва шакли ифодаи назари муаллиф ва 
хулосабарории ӯ маҳз дар ҷумлаи охир). 

Тафсири баъзе порчаҳои шеърии Абусаиди Абулхайр натанҳо дар 
чаҳорчӯбаи мақолаи зикргардида, балки аз нигоҳи шинохти мавқеи 
иҷтимоии ин шоири равияи тасаввуф, ба андешаи мо, бозомӯзӣ ва тафсири 
иловагиро тақозо дорад. 

Ратсионализм, тавре ки дар порчаҳои назмии Абусаиди Аблухайр 
мебинем, дар эҷодиёти шоир ҷойгоҳи шоиста дорад. Аз ин захираи 
маънавӣ, тибқи мавзӯи илмӣ мақсаднок бояд истифода кард. 

Мавқеи олим, шоир, нависанда дар тӯли таърих умуман ва дар 
давраи ҳассоси давлатсозии имрӯз, хусусан, аз муносибати ӯ ба 
манфиатҳои воқеан миллӣ – забон, фарҳанг, сарзамин, худшиносӣ ва 
хештаншиносии миллӣ, дар ин асос тамоюл ва иродаи дар замири 
наврасону ҷавонон бедор кардани эҳсос ва ифтихори ватандустӣ зоҳир 
мегардад. Бидуни такя ба илм ва далелҳои таърихӣ чунин кӯшиш аз 
таассубу хурофот чизе бештар нест. 

Боиси таассуф аст, ки баъзе аз намояндагони соҳаи илм, бошуурона 
(ё шояд баръакс) зери пӯшиши гносеологияи схоластикии «фарогирии 
дониш бидуни ниёз ба исботу далел» дар осиёби ҷараёнҳои зиддимиллӣ, 
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ҷаҳонбинии мавҳум, ифротгароӣ, ҳаракат ба сӯйи торикиву зулмот об 
мерезанд ва бо ин амал ба илму маорифи миллӣ «хизмат» карданӣ 
мешаванд.Чунин муносибати гелтерии содалавҳона мактаби миллӣ ва 
мардумро ба раҳгумӣ мебарад. 

Таҳрифи тарзи илмии тафсири таърих ва тафаккури миллӣ, бозтоби 
он аз нигоҳи таассубу хурофот шакли нозуки фидеизм аст, агар он зери 
пӯшиши муассисаи расмии миллии илмӣ бозтоб гардад. Ва ҳамчун 
зуҳуроти ниҳоят дағал, аз нигоҳи воқеияти таърихӣ ва адабӣ, ки намунаҳои 
он дар эҷодиёти Абулқосими Фирдавсӣ, Умари Хайём, Носири Хусрав ва 
дигар бузургон оварда шудаанд, ба ҳисоб меравад. «Фалсафа ҳамчун илми 
хирад барои ҳама таъин шудааст. На ҳама ба дарки он мерасанд, аммо ин 
масъалаи дигар аст» [5, с.33].  

Илмҳои ҷамъиятӣ аз ҷумла фалсафа, адабиёт, санъат, забоншиносӣ, 
этнография, давлатшиносӣ ҳуқуқ ва ғайра, дар шакл ва мазмун, сарфи назар 
аз зинаи камолот, се ҳазор сол қабл ҳам хосият ва бозтоби амиқи сиёсӣ, 
идеологӣ ва миллӣ доштанд. Муаллақ набуданд. Соҳиби тараф буданд. 
Онро ҳимоя мекарданд. Давлат ҳам наметавонист ва наметавонад ҷабҳаи 
ташаккули маънавии миллатро бетаваҷҷуҳ монад. Муносибатҳои 
муассисаи марказии сиёсии ҷомеа (давлат, ҳукумат) ва соҳаҳои илмҳои 
ҷамъиятӣ, дар асл, як системаи бо ҳам алоқаманд ва вобаста мебошанд. 
Ҳолати фавқулода дар ин муносибат мавзӯи дигар аст. 

Дар бораи забони маҷмуа 
Албатта, дар олам забони мутлақи фарогир, ки таркиби луғавии он 

фақат мансуб ба як миллат ё халқ бошад, вуҷуд надорад. Аммо тамоми 
забонҳои расмӣ дар ҳар давру замон вобаста ба шароити таърихӣ, вазъи 
сиёсӣ, фарҳангӣ, дараҷаи тараққиёти илму техника меъёрҳои 
истифодашавандаи фонди луғавӣ ва таркиби луғавӣ доранд. Яке аз 
забонҳои қадимтарини дунё - забони тоҷикӣ аз ин қоида истисно нест. Дар 
Тоҷикистон ҳам меъёрҳои забони адабии ҳозираи тоҷикӣ амал мекунанд. 

Бояд хотирнишон кард, ки муаллифон ҳангоми иншои мақолаҳо 
бидуни зарурат аз луғатҳо, калимаҳои арабиасос ва иқтибосие истифода 
бурдаанд, ки равонӣ ва содагии ифодаҳоро халалдор месозанд. Маънии 
онҳо ба хонанда нофаҳмо мемонад. Ба монанди лиҳозо (бинобар ин, ба ин 
сабаб), маод (зиндагии баъд аз марг), лоязол (лоямут, намиранда), тамҷид 
(мадҳ, ситоиш таъриф), яди байзо (дасти муъҷизаноки Мӯсои пайғамбар, 
равшанӣ, офтоб, муъҷиза, корнома, маҳорат, тавоноӣ) барозанда (шоиста, 
сазовор), тамомиёр (тафсир ё тарҷумаи он дар луғат нест), разонат 
(устуворӣ, пойдорӣ), бардагӣ (асирӣ, ғуломӣ, бандагӣ), инҳитот (фуруд 
омадан, таназзул), муътаъзил (канорагир, гӯшанишин), каррот (дар луғат 
нест), биноан (бинобар ин), иҷмолан (таври хулоса), ливоа (ливо, парчам, 
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байрақ), шикебоӣ (сабр, таҳаммул), маҷзуб (ҷазбкунанда), муаххар 
(таъхирнопазир) ва даҳҳои дигар.Вобаста ба ҳадафмандӣ ва таъйиноти 
маҷмуа забон ва услуби баёни китоб ниёз ба таҳрир дорад. 

Бузургтарин намунаҳои забони тоҷикӣ ва тарзи ифодаи маъниҳо ва 
мафҳумҳо дар осори безаволи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва ҳамасрони ӯ, 
«Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ, асарҳои илмӣ ва адабии классикони 
адабиёти навини тоҷик Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва қудрату 
маҳорати маъниофаринии онҳо мавҷуданд. 

Мақолаҳо, ки ҳамчун дастури таълимӣ таъйин шудаанд, чун қоида, 
бо саволҳо анҷом меёбанд. Бидуни шак, онҳо бояд имтиҳон кунанд, ки 
хонанда то кадом андоза мундариҷаи китоб ва мақсади таълифи онро дар 
доираи мавзуъ ва ҳадафи мавод аз худ кардааст. Боиси таассуф аст, ки дар 
аксар ҳолат, саволҳо ба чунин талабот ҷавобгӯ нестанд. 

Ҳамзамон бо ин, дар китоб хатоҳои мантиқӣ, морфологӣ, 
синтаксисӣ, орфографӣ, такрор истифода шудани як калима (тавтология), 
ҳатто дар доираи як ҷумла, зиёд ҷой доранд, ки аз овардани мисолҳо дар ин 
бора худдорӣ мекунем. Қисми зиёди мақолаҳои китоб ниёз ба таҳрири 
илмӣ доранд. 

Дунявият, назария ва методологияи таҳқиқ 
Китоби дарсӣ, адабиёти таълимӣ ва ҳама гуна таҳқиқот тибқи 

назарияи илмӣ, ба ибораи дигар, маҷмуи идеяҳо ва ҷаҳонбиниҳо, ки 
зуҳуроти моддӣ ё маънавиро тафсир мекунанд, таълиф мешаванд. Таъкид 
бояд кард: «Нисбат ба фарзия (гипотеза) назария гуфта, ҳамон чизеро 
меноманд, ки тавассути далелҳои илмӣ ё таҷриба ҳолат ва хулосаҳои он 
тасдиқ шудаанд» [4, с.25].  

Неруи илм дар тавъам омадани диалектика ва ҷаҳони моддӣ аст. 
Тағйироти олами берунӣ ҷараёни беохири олами ҳастӣ мебошад. Он 
новобаста аз шуури инсон воқеият дорад. Одам – ягона мавҷудоти 
соҳибшуур қудрати бузурги дарк кардан, фаҳмидан, аз худ намудан ва 
дигаргун сохтани муҳитро, дар ҳар шакле, ки бошад, дорад. Ва дар дунё 
зуҳуроте нест, ки зери таъсири собитқадамона, пайдарпай, бебокона ва 
мақсадноки илм чун муаммои сарбаста боқӣ монад. 

Агар ба таълимоти илмӣ, фалсафӣ ва адабии абармардони миллати 
тоҷик дар ҳазорсолаи ахир нигоҳ кунем, дар ин “ҷаҳони ҳамеша 
гирдгардон” онҳо қудрати “аз қаъри гили сиёҳ то авҷи Зуҳал ҳал кардани 
ҳамаи мушкилоти гетиро” воқеан ба намоиш гузоштаанд ва ба ҷаҳониён 
эълон кардаанд. Ҳарчанд ки адабиёт ва фалсафаи муосири миллӣ вақтҳои 
охир каме сукут кардаанд, боке нест. Ба хотири он ки мабодо “ҷаҳонро ба 
бад наспарем”, аз он захираҳои бузурги илмиву маънавии гузаштагонамон 
набояд фосилагирӣ кунем. 
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Ба ғайр аз назарияи илмӣ роҳ, усул ва воситаи расидан ба ҳақиқати 
илмӣ нақши муҳим дорад. Дар ин самт омӯхтан, аз худ кардан ва интихоб 
намудани методҳое, ки муносибати субъекти таҳқиқотро ба объекти 
таҳқиқот муайян мекунанд, муҳимманд. 

Ба назари мо, ҳангоми таҳқиқи ҷаҳонбинии дунявӣ методҳои 
таърихиву генетикӣ, таърихиву муқоисавӣ, таърихиву типологӣ, 
системавию сохторӣ, системавию функсионалӣ, омӯхтани сарчашмаҳои 
таърихӣ ва далелҳои таърихӣ тавъам бо дигар методҳои таҳқиқот масири 
расидан ба мақсади таълифотро муайян месозанд. 

Оид ба сарчашмаҳои афкори дунявият 
Нютон таъкид карда буд: «Агар мо аз дигарон дуртар дида бошем, 

сабаб он аст, ки дар китфони дигарҳо истодаем». Ин суханҳо чун ибрози 
эътиқод, эътироф ва миннатдорӣ аз мутафаккирони гузашта ва ҳамзамон бо 
ин, ҳидоят ва маслиҳат барои ояндагон аст. 

Китобҳои дарсӣ дар маҷмуи таълифот дар соҳаи илму маориф 
муҳимтарин, арзишмандтарин мавод барои сохтани ҷаҳонбинӣ, тарбияи 
инсон, эъмори давлат ва давлатдории миллӣ ҳастанд, зеро маҳз ҳамин 
«китоб чашму гӯши одамро мекушояд, гигиенаи ҷисмонӣ ва рӯҳиву 
ақлонии инсонро таъмин мекунад, ҷаҳонбинии як одамро ба ҷаҳонбинии 
инсоният мепайвандад ва баръакс, донистан лозим аст, ки агар мардум 
содалавҳ монад, онро наздикӣ ба баҳр ҳам наҷот намебахшад» (Рузвелт). 

Адабиёти таълимӣ ва тарбиявӣ мисли фарҳанг (луғат) донишҳоеро, 
ки айни замон дар сатҳи илми миллӣ ва дунё ба барномаи мактабу 
донишгоҳ мувофиқ меоянд, дар бар мегирад. Ва ҳар сол, агар зарур бошад, 
ба онҳо тағйироти муайян ворид карда мешавад. Ба ақидаи мо, китоби 
дарсӣ ягона маводи илмӣ ҳаст, ки ҷавҳари дастовардҳо ва донишҳои 
соҳавиро вобаста ба объект ва предмети мавзуъ аз адабиёти дастрас дар он 
ҷамъ, ба таркиби луғавӣ ва мантиқи объект ва предмети мавод мувофиқ 
карда, пешкаши хонанда мегардонанд. Дар ин маврид, тибқи маъмул, ягон 
кас кӯшиши даъвои рӯнависиро намекунад. 

Навиштани китоби дарсӣ дар илму маорифи тоҷик анъанаҳои 
таърихӣ дорад. То инқилоб ва замони шӯравӣ танҳо бузургтарин олимон 
ҷуръати навиштани китобҳои дарсиро кардаанд. Давлат ҳам ба онҳо 
эътимод бахшидааст. Аз онҳо қаноатманд будааст.  Ин нобиғагони илм ба 
насли ҳафт даҳсолаи он замон ҳаққи устодӣ доранд. Шогирдон ҳам бо 
муаллифони китобҳое, ки аз онҳо илм омӯхтаанд, ифтихор мекунанд: 
Абдулқодири Шакурӣ, Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ, Абдуррауфи Фитрат, Сайид 
Ризо Ализода, Тӯрақул Зеҳнӣ, Холиқ Мирзозода, Абдулғанӣ Мирзоев, 
Шарифҷон Ҳусейнзода, Соҳиб Табаров,  Раҳими  Мусулмониён, Ҳилол 
Карим, Воҳид Асрорӣ, Ҳамид Бақозода, Додоҷон Тоҷиев, Носирҷон 
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Маъсумӣ, Абдусалом Деҳотӣ, Юрий Бобоев, Аълохон Афсаҳзод, 
Шарофиддин Рустамов ва дигарон. 

Меҳру муҳаббатро ба илму дониш тавассути сарфу наҳви забони 
тоҷикӣ ва адабиёти классикӣ маҳз ҳамин донишмандон ва ҳамсафони онон 
ба миллионҳо наврасон ва ҷавонон омӯхтаанд. Дар онҳо эҳсоси ватандӯстӣ, 
хештаншиносӣ ва худшиносии миллиро бедор кардаанд. Аз шаш 
Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ ва Бобоҷон Ғафуров ба таълифи 
китобҳои дарсӣ шуғл варзидаанд. 

Мо муътақид ҳастем, ки китобҳои дарсии дар соҳаҳои забони 
модарӣ, сарфу наҳв ва адабиёти тоҷик навиштаи олимони замони шӯравӣ 
метавонанд бо коркард ва нигоҳи интиқодӣ - тағйири мисол, вазъи сиёсии 
замон, ҳамчун яке аз сарчашмаҳои муътамади илмӣ, илмиву методӣ ва 
услуби истифодаи захираҳои забони модарӣ истифода шаванд. 

Олимоне, ки дар асоси риояи маҷмуи талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва 
маънавӣ ба унвони баланди муаллифи китобҳои дарсӣ ва адабиёти таълимӣ 
сазовор мешаванд, бояд манзалати «Устоди миллионҳо»-ро дар хотир 
дошта бошанд. Зеро давлат ба дӯши ононе, ки китоби дарсӣ менависанд, 
бузургтарин масъулиятро мегузорад. Ҳамзамон бо ин, муаллифони китоби 
дарсӣ ононе ҳастанд, ки ин масъулиятро дар назди давлат, миллат ва 
ояндаи он дарк мекунанд. Мо чунин мешуморем, ки ҷаҳонбинии 
миллионҳо аз қалами ин шахсиятҳо вобастагӣ дорад. 

Хулоса 
Дар маҷмуъ, мафҳум ва тафаккури дунявӣ дар фарҳанги мо бо дарки 

илмии истилоҳоти «миллат», «тоҷик», «тоҷикият», «давлати миллӣ», 
«манфиатҳои миллӣ», «хештаншиносӣ», «худшиносии миллӣ», «истиқлоли 
миллӣ» ва «ҷаҳонбинии илмӣ» ҳамсанг аст. 

Ҳамзамон бо ин, мафҳуми «афкори дунявӣ» барои мардуми олам, аз 
ҷумла тоҷикон сухани нав нест. Ҳамқадам ва ҳамсинну соли Homo Sapiens 
аст. Ҳанӯз аз аввалин эъломияи эҳсоси эътиқод ва эътирофи «дониш андар 
дил чароғи равшан будан», кӯшиши «бардоштани ин фалакро зи миён ва 
сохтани дунёи нав ба мақсади осон ба коми дил расидан», «ҷаҳонро сақф 
бишкофтану тарҳи нав андохтан» шакли расмӣ гирифтааст. Ҳанӯз аз 
замоне, ки табақаи пешқадами миллат – зиёиён барои истиқлол ва ҳувияти 
забонӣ, фарҳангӣ, анъана ва расму русуми худ мубориза оғоз намудаанд. 

Ҳамин тариқ, дар доираи мантиқи таърихии илм, адабиёт ва 
фарҳанги миллати тоҷик мафҳуми дунявӣ вуҷуд дошт. Дар акси ҳол, мо 
аввалан тоҷик, баъдан миллат ва ахиран соҳиби давлати мустақил 
намебудем. Ба даврони хотирҷамъиву осудагӣ ва суботу озодагӣ 
намерасидем. 
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Эътиқод, таассуб, хурофот ҳам маҳсул ва ҳамқадами таърихи 
инсоният мебошанд. Онҳо ҳам мисли дунявият шакли ҷаҳонбинианд. 
Мантиқи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва идеологӣ доранд. Барои ҳамаи миллатҳо чунин 
тақдир ҳамроҳ будааст. 

Аммо сухан дар бораи таносубҳо, яъне ақаллият ва аксарият 
меравад. Миллатҳое, ки илму дониш фарогири аксарияти онҳо шуд, дар 
арсаи ҷаҳон тасаллут пайдо карданд. Аҳволи мардуми хешро беҳбуд 
бахшиданд. Зиндагии шоиста доранд. Натанҳо истифодаи захираҳои 
табиии оламро ба манфиати худ ба роҳ монданд, балки ақли мардумони 
бегонаро ҳам мутеи худ гардонданд. 

Ва баръакс, дар ҷое, ки хурофот ва таассуб аксариятро фарогир шуд, 
зиёӣ дар ақаллият монд. Сарзамин бо мардумони содаву гумроҳу 
нодонбачаҳои худ абзори арзони бозиҳои аҷнабиён гардид. Омилони 
геополитикӣ бо суиистифода аз дину мазҳаб ва хурофоту таассуб эҳсоси 
худшиносӣ ва хештаншиносии миллии пайравони исломро беҳис 
(анестезия) карданд. Ба ҷойи он, дар майнаи мусулмонон тухми 
ҷаҳонбинии «ал-Қоида», «Давлати исломӣ», «Ансоруллоҳ», «Ҳизби 
наҳзати исломӣ» ва дигарҳоро кориданд. Акнун онҳоро ҳамчун лашкари 
муфту ройгон барои манфиатҳои худ истифода мекунанд. Ин ҷо сухани 
Волтер (Франсуа Мари Аруэ, 1694 – 1778) ба хотир меояд, ки гуфтааст: 
«Одамони бечора! Чӣ садсолаҳо лозим шуд, ки каме ақл пайдо кунед!». 

Ҳамин тариқ, дар Тоҷикистон, ки зиёда аз навад дар сади мардум 
мусулмонанд, ду роҳ вуҷуд дорад. Ё бо пайравӣ аз илми дар таҷрибаи 
инсонӣ тасдиқшуда мамлакати хешро обод, якпорчагӣ ва оромиву озодагии 
онро таъмин мекунем, ё зери таъсири хурофоту таассуб озодӣ, рушду 
тараққӣ ва сулҳу суботи давлати миллии худро зери суол мебарем. Роҳи 
сеюм вуҷуд надорад! 

Пайравони роҳи якум, ба мисли Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими 
Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ, дигар 
бузургони миллат, зиёиёни миллӣ ва худи мардум ҳастанд. Рӯҳи зиёӣ 
тавъам бо неруи мардумӣ ва худшиносии миллӣ бузургтар, қавитар аз 
ҳамаанд! 

Таърихан ва ҳоло низ дар пушти ҷонибдорони роҳи дуюм қудратҳои 
геополитикӣ бо барнома ва пулу мол истодаанд. Ба онҳо бояд бо чашми 
хирад нигарист, шинохт ва манфиатҳои давлати миллиро ҳимоя кард. 

Умед аст, ки зиёиён (шахсони огоҳ аз илму фарҳанг, равшанфикр, 
бомаданияту соҳибмаърифат) бо мувофиқ кунонидани донишу малака ба 
талаботи рӯз ва мукаммал гардонидани пажӯҳишҳои худ, аз ҷумла, дар 
доираи китоби мазкур, дастрас намудани он ба омма барои пойдории 
давлати миллӣ саҳми муассир хоҳанд гузошт. 



МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА АМНИЯТ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ - INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY 

35 
 

Ин натиҷагирӣ аз таъкиди дар таҷрибаи таърих тасдиқгардидаи 
Аристотел бармеояд, ки гуфта буд: «Охир, тарбия бояд ба ҳар як сохти 
давлатдорӣ ҷавобгӯ бошад; сифати инсонии мувофиқ ба ҳар як сохти 
давлатдорӣ, ба тарзи одӣ, барои ҳифзи ҳамин сохт хизмат мекунад ва пеш 
аз ҳама, сабаби пайдоиши он мегардад» [3, с.535].  
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Данная статья посвящена видению развития центральноазиатских 

стран в общественном мировосприятии и преспективы его претворения в 
жизни. В статье отмечается, что сдвиги происходящие в этом 
направлении носят противоречивый характер и они во многом вытекают 
из природы самих реалий современного мира. Отмечается, что нисмотря 
на то, что с повышением уровня угроз поддерживать и отстаивать свои 
интересы становится все труднее, тем не менее, в этих условиях позиция 
большинства центральноазиатских стран стабильно ориентирована на 
дальновидное суждение о ситуации, это делается чтобы избежать 
превращения в арену игры великих держав. Тем самым, хотя контуры 
будущего миропорядка неясны, однако тенденции становления неких новых 
форм организации взаимодействий центральноазиатских государств, 
исходя из их отношений к происходящим событиям, в определенной 
степени очерчиваются. В целом, образ будущего представляет собой 
постоянный поиск и размышления о перспективах движения обществ к 
достижению поставленных целей развития.  

Ключевые слова: мировосприятие, современный мир, контуры 
будущего, взаимодействие, перспектива, ожидания, вызов, 
мультилатеризм, безопасность, социальная стабильность.  

 
Дебаты и обмен мнениями об изменяющемся современном 

миропорядке, сегодня присутствуют на разных площадках, начиная от 
заявления политиков, видения состояния проблем учеными, аналитиками, и 
доведения их представителями средств массовой коммуникации до 
сознания народа. На сегодняшний день выпущено много книг, изданий, 
статей, организовываются аналитические передачи через различные каналы 
распространения информации о преспективах становления будущего 
миропорядка. Эти дебаты ведутся чаще вокруг таких осевых событий, 
которые действительно предвещают о наступлении совершенно новых 
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систем воспроизводства связей, отношений, условий жизни людей в охвате 
общемировых масштабов. В тоже время указанные дебаты и обмен 
мнениями в потоке осмысления одних проблем и прощупывания корневых 
принципов разворачивания других сопутствующих явлений приводят к 
мысли о том, что иногда упускаются из вида наступление цепи новых 
событий, которые необходимо состыковывать с совершившимися фактами. 
Именно в гуще этих поисков многие с осознанием полноты 
ответственности стремятся лишь ограничиваться анализом и осмыслением 
текущих событий, а не пытаются брать на себя ответственность за 
предсказание о близком к реальности видении контур образа наступающего 
миропорядка в ее целостности. По нашему мнению, для всестороннего 
понимания сути таких явлений необходимо, прежде всего, сфокусировать 
внимание на анализе стержневых событий, от которых берет свое начало 
вся цепь последующих явлений. Таким стержневым событием, потрясшим 
сегодня устои современного миропорядка, является распространение 
коронавируса в начале 2020 года, уход США из Афганистана и теперь 
российская военная спецоперация по демилитаризации и денацификации 
украинского общества. Веяние и отголоски влияния этих событий 
коснулись почти все сфер без исключения, в результате которого мировое 
общество в какой-то степени было вынуждено не только реагировать на 
них, но и определить свою оценку по отношению к ним. 

Если с этой позиции обратить внимание на изменения, 
происходящие в период распространения пандемии короновируса, то не 
трудно заметить, что по своей масштабности и степени влияния на 
социальные процессы они постепенно и незаметно приводят к 
непредвиденным ранее сдвигам в индивидуальное и общественное 
сознание различных обществ независимо от уровня их развития и 
географического местоположения. Воспользовавщись масштабностью этих 
изменений, медийные источники во многом опережая запоздалое 
реагирование социальных наук на осмысление этих проблем, создали 
всеохватывающую семиосферу, через призму которой конкретные 
общества и люди стараются структурировать окружающий их жизненный 
мир, природу социальных взаимодействий и причин, постигших их набора 
социальных травм. Окруженный воздействием этих факторов, человек 
сейчас живет в таком уникальном мире, который через проникновение и 
укоренение в семиосферу общества новых понятий и в результате 
усиленных процессами медикализации его жизненного мира, вынужден 
выстраивать по-новому свое взаимодействие с социумом и окружающей 
действительностью. Эти перемены интенсивно движут общественное 
сознание и ставят его перед осознанием необходимости поиска ответов на 
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вопросы, вытекающие из указанных обстоятельств. Содержание этих 
вопросов часто циркулирует вокруг тем, задаваемых с признаком 
тревожного ожидания будущего, поэтому люди обеспокоены и не знают, 
что их ожидает за пределами настоящих кризисных ситуаций.  

Следуя вышеуказанной логике анализа социальных противоречий 
современных хозяйственных систем можно предположить, что вопреки 
мнениями многих аналитиков, экспертов сложившаяся глобальная система 
не уходит с исторической сцены навсегда и безвозвратно, о чем часто 
пишут[2], а, наоборот, появляются новые ее модели, соответствующие духу 
и потребностям настоящего этапа развития человеческого общества. Так 
как сам концепт глобализма наряду с целыми другими социально-
философскими концептами не есть чистая реальность, а, наоборот, является 
плодом отражения явлений, сопутствующих общественным системам в 
течении истории в направлении укрепления их взаимодействий. Логично из 
данного утверждения вытекает другая мысль о том, что если глобализм 
есть языковая конструкция, формирующая смысловые поля для нашего 
понимания сложившейся социальной действительности, то она может быть 
также таким же путем деконструирована и заново возведена для отражения 
особенностей новых сложивщихся реалий взаимодействий обществ.  

Вышеприведенные суждения логично ставят вопрос о том, какие же 
предполагаемые модели общественных систем сегодня с помощью 
научных и медийных дискурсов вращаются в коллективных 
представлениях различных обществ? Хотя коллективные представления и 
установки некоторых общественных систем болезненно переживают 
распад существующих систем, некоторые не хотят замечать это, однако 
реальность куда более жестко требует от людей трезво смотреть на 
положение вещей, взвешенно оценивать и воспринимать их. Следует 
отметить, что, нисмотря на отсутствие пока целостной и систематично 
предложенной модели нового варианта глобализации, в тоже время уже 
сейчас обсуждаются некоторые вероятные составляющие его элементы. 
Прежде всего, ряд исследователей предполагает, что новая модель 
глобализма в отличие от ныне действующей, не будет столь агрессивно 
настроенной против легитимности отдельных традиционных институтов 
общества, в том числе семьи, национального государства, традиционных 
форм солидарности и т.д. Ее социальное тело будет сращено с некоторыми 
элементами, которые были имплементированы в нынешних общественных 
системах многих стран перед угрозой короновирусной пандемии. Взамен 
привычным формам интеграции стран будут приходить другие формы 
интеграции. Например, взамен до сих пор интенсивных интегративных 
тенденций, характерных для существующей модели глобализации в 
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будущем некоторые из ее форм, по всей вероятности, с опорой на развитие 
сетей дистанционных форм взаимодействий будут осуществляться 
виртуально. Но при всем при этом одно положение остается неоспоримым: 
темпы интеграции стран в новой модели глобализации не будут столь 
интенсивными как раньше, а национальные государства будут в большей 
степени сосредоточиваться на поиске решения своих внутренних проблем 
и нахождения региональных скрепляющих связей. Такую тенденцию уже 
можно наблюдать в действиях многих развитых стран, которые раньше 
давали предпочтение экстравертной модели интеграции взамен ее 
интровертного варианта [3].      

Контуры постковидного мира были обозначены и в знаменитой 
книге Швабе К. и Т. Маллере под названием «Великая перезагрузка», в 
которой идея о контролируемом развитии стран с развивающейся 
экономикой под покровительством ответственных держав занимает 
центральное место. Основные положения авторов исходят из того, что 
сейчас мир находится на распутье и только выбор справедливого 
отношения к природе может спасти мир от ее глубочайшего 
экзистенциального кризиса. Подчеркивается, что отрицательное влияние 
пандемии на все сферы жизни обществ не ослабевает и теперь на 
протяжении многих лет и все более будут нарастать противоречия между 
принципами национального суверенитета и глобальными 
«общечеловеческими» ценностями. [5]  

Дебаты за место лидерства в постковидном мире постепенно 
проводят к линии разграничения между странами по признаку наличия 
непримиримой борьбы между демократическими и авторитарными 
режимами. В орбиту так называемых авторитарных режим были 
подключены также страны с мощной военной и экономическим 
потенциалом - Китай, Россия, ОАЭ, Турция которые, не соглашаясь с 
необъективной оценкой их роли в сохранение мирового баланса сил, 
всячески утверждали о жизнеспособности своих политических систем 
перед современными вызовами. Некоторыми ими были выдвинута 
концепция мультилатеризма, направленная на новое понимание и 
использование преимуществ глобализации для подтягивания и поддержки 
стремления к развитию других стран. В выдвижении этой концепции 
особое усердие проявило КНР. Заявка на такое альтернативное видение 
перспектив становления нового миропорядка конечно, несмотря на ее 
привлекательность для развивающихся стран не может вызвать полное 
одобрение со стороны конкурирующих концепций.  

Таким образом, с 9 по 10 декабря 2021 года был проведен онлайн-
саммит за демократию, которую многие страны называли очевидным 
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продуктом менталитета холодной войны, так как она была ориентирована 
на создание идеологической конфронтации и раскола мира, пораждая 
новые разделительные линии. В этом духе в преддверии саммита в журнале 
«Нейшнел Интерес» была опубликована совместная статья послов КНР и 
РФ в США, где отмечалось следующее: «Мир, развитие, справедливость, 
справедливость, демократия и свобода - общие ценности человечества. 
Демократия — это не прерогатива отдельной страны или группы стран, а 
универсальное право всех народов. Его можно реализовать разными 
способами, и ни одна модель не подходит для всех стран. Будет ли путь 
страны успешным, зависит от того, соответствует ли он реалиям страны, 
следует ли он тенденциям времени и обеспечивает экономическое 
развитие, социальную стабильность и прогресс, а также улучшает жизнь 
людей. В конечном итоге он полагается на поддержку людей и будет 
подтвержден его вкладом в человеческий прогресс. Следовательно, 
основной критерий демократии должен касаться людей, то есть того, 
имеют ли люди право управлять своей страной, удовлетворяются ли их 
потребности и есть ли у них чувство удовлетворения и счастья»[4].  

Споры о результатах усилий развитых демократических стран по 
привлекательности демократических принципов организации 
общественной жизни в развивающихся странах со стороны их конкурентов 
отвергались нелицеприятными примерами из опыта демократизации 
отдельных стран, особенно в последнее время в Ираке, Сирии и 
Афганистане. Конечно, это болезненно воспринимались западными 
странами, которые не стали вовсе отрицать свою ответственность за 
положение способствовавшей, после двадцати лет их противостояния, 
захвату власти в Афганистане снова заклятыми их врагами-талибами. На 
фоне таких упреков усиливались сомнения в мощи американской военной 
и экономической машины и ее готовности прибегать к спасению союзников 
и сочувствующих им в нужное время.  

В гуще спорах между этими альтернативными концепциями видения 
становящегося мироустройства, своих действенных рычагов регулирования 
и влияния на происходящие в мире процессы постепенно лишались 
международные нормативно-правовые акты и даже некоторые институты. 
Чаще стали говорить о приоритете установленных правил взаимодействий, 
а не о необходимости соблюдения зафиксированных нормативно-правовых 
положений. С точки зрения политических и юридических наук 
установление правил взаимодействий в силу своей не зафиксированностью 
не требуют строгости соблюдения и постоянно подлежат пересмотру и 
изменению. Такая участь в разворачивающейся борьбе между 
альтернативными концепциями видения становящегося мироустройства 
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коснулось и проблем неделимой безопасности между странами, особенно 
между крупными игроками. Пагубность такого положения, с особой 
тревогой было воспринято Россией, вокруг которого все более тесно 
сжимались линии расширяющегося фронта НАТО. С целью поиска выхода 
из такого положения Россией были разработаны и предложены проекты 
соглашения о письменных нормативно-правовых гарантиях учета своих 
национальных интересов в области безопасности странами НАТО и 
приостановлении дальнейшего расширения данной организации.  

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин 
пригрозил, что отказ от предложенных Россией соглашений о 
безопасности с Западом будет встречен «соответствующими ответными 
военно-техническими мерами». К сожалению, двусторонние американо-
российские переговоры для обсуждение этих проблем прервались после 
того, как делегация США, как сообщается, отказалась предложить России 
какие-либо уступки или признать какие-либо ее законные интересы в 
области безопасности, особенно в Украине. Тем самым не добившимся в 
политико-дипломатической области от США заключений полноценного 
соглашения о новых правилах игры в ответ Россия заявила, что не 
планирует возобновлять двусторонние переговоры в силу их 
безрезультатности и нежелания США вести переговоры по соглашению о 
безопасности на условиях Москвы. Следует отметить, что на этом этапе 
переговоров мало кто ожидал, что РФ реально будет осуществлять свою 
угрозу о применении соответствующих военно-технических мер.   

В следствии этих противоречий обострилась ситуация вокруг 
украинского и тайваньского вопроса, которые помимо военно-
политического контекста также вытекали из конкуренции в экономической 
сфере. В обоих направлениях противоречия накалялись фронтом 
демократического мира во главе с США путем демонстрации военной 
мощи, созданием новых блоков, применением санкционного давления и 
т.д. Однако в тоже время осознание безысходности одновременного 
наступления по обоим фронтам не отбрасывалось из виду. КНР и РФ тоже 
стремились притягивать к этим линиям напряженности свои военные силы 
и приступили к проведению военных учений. Искавшие повод для 
оправдания невыполнимости поставленных Россией условий по гарантии 
своей безопасности западным сообществом основное внимание было 
сфокусировано на то, что РФ своими действиями создает напряженность на 
украинской границе и вполне намеревается напасть на нее. Передавали 
различные прогнозы о датах и времени такого возможного вторжения, 
которые часто не сбывались.      
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Стечение всех вышеуказанных факторов и явлений, чьей 
кульминацией стало военная спецоперация России в Украине, заставило 
всех четко осознать, что мир стремительно начало двигаться в сторону 
пока четко неузнаваемого порядка, но совершенно по-другому 
преформатирующее отныне связий и отношения стран. Все четче 
вырисовывалась картина, что такая участь не может не коснуться и стран 
постсоветского пространства, большинство из которых находятся в зонах 
столкновения интересов основных центров притяжения региональных и 
мировых сил.  

Анализ разворачивающихся явлений в этом пространстве 
показывает, что, к сожалению, география нестабильности в нашем регионе 
имеет тенденцию к расширению и поэтому, несмотря на различия в 
степени вовлечения в эти процессы, интенсивность реагирования на 
события, происходящих в каждой из этих стран со стороны населяющих их 
народы, возрастает. Это естественно, так как исторически сложившиеся 
дружественные нити наших взаимоотношений еще довольно крепки. Что 
касается Таджикистана то такие явления как напряженность на границе с 
Афганистаном, постоянные гибридные стычки на границе с Кыргызстаном, 
растущая инфляция на энергоносителях в зависимости от колебания цен на 
мировых рынках, казахстанские события, спецоперация РФ в Украине, 
введенные западным сообществом санкции в отношении РФ, РБ и т.д., 
держат в тревожном состоянии его общественное сознание.   

В этом аспекте одним из болевых точек, фрустрирующая или 
поглощающая воронку положительных видений стабильного развития 
региона для населения стран ЦА, конечно, является Афганистан. Такая 
озабоченность о безопасности в этом направлении вытекает из того, что 
сегодня в Афганистане сложилась абсолютно новая реальность и имеются 
со стороны стран нашего региона разные подходы относительно 
выстраивания своего отношения к этой политической системе. Позиция 
Таджикистана по отношению к талибскому режиму носит более устойчиво-
прагматичный характер, и она основывается на том, что цели по 
укреплению безопасности должны быть важнее по сравнению с некими 
экономическими выгодами. Это означает, что можно смириться на 
определенное время с некоторыми экономическими издержками, которые 
могут увеличиться в разы больше по мере нарастания политической 
напряженности. А ситуация в Афганистане пока неспокойна, и она 
постоянно претерпевает новые изменения. Хотя не исключено, что по мере 
того, как аморат будет эффективно реагировать в дальнейшем на 
фундаментальные опасения соседних стран в области безопасности, 
отношение Республики Таджикистан тоже будет меняться. Но сегодня нам 
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кажется, что афганские власти выбрали другую стратегию в условиях, 
когда их положение становится все более сложным из-за упадка экономики 
и ухудшения внутренней безопасности, они иногда прибегает к усилению 
напряженности на границе путем развертывания и демонстрации военных 
сил. Наше государство ввиду пережитого исторического опыта не намерена 
заигрывать с идеологией исламского радикализма, применяющего 
насильственные методы ведения политической борьбы, ибо он является 
угрозой для всех светских режимов стран Центральной Азии. Полагаться 
на то, что придерживающаяся этой идеологии группа со временем 
изменится и войдет в мир цивилизованных отношений, станет партнерам 
для диалога, — это, на наш взгляд, далеко от реальности. Мы должны 
осознать, что талибы с насаждающей ими идеологией не могут в одночасье 
фундаментально отречься просто от того факта, что они в очередной раз 
пришли к власти. 

В тоже время для того, чтобы ситуация с гуманитарной проблемой 
не вышла из-под контроля и афганское общество не столкнулось с еще 
одним крахом, Таджикистан по согласованию с соответствующими 
международными организациями со своей стороны уже предложил свои 
широкие логистические возможности для оказания гуманитарной помощи. 
Такой шаг свидетельствует о том, что Таджикистан, как ближайший сосед 
Афганистана, не может быть безразличным к судьбе угнетенного народа 
этой страны. Предоставлен воздушный коридор для гуманитарной авиации 
ООН, благодаря которому теперь помощь международного сообщества 
будет доставляться в Кабул и другие города Афганистана авиарейсами из 
таджикских аэропортов.  

Таджикистан наряду с осуществлением гуманитарной миссии 
заинтересован в поиске эффективных превентивных мер сдерживания 
угроз, исходящих из Афганистана. Президент Таджикистана, уважаемый 
Эмомали Рахмон на экстренном заседании Совета Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) призвал создать «пояс безопасности» 
вокруг Афганистана, чтобы обезопасить южные границы Организации от 
проникновения террористов и наркотрафика. Глава государства обратил 
внимание членов Совета на наличие в государствах-членах ОДКБ спящих 
ячеек международного терроризма, экстремизма и радикализма, а также на 
их вербовочно-пропагандистские усилия среди граждан. Идея о создание 
«пояса безопасности» вокруг Афганистана не направлена на изоляцию этой 
страны, а наоборот она предполагает  

- минимизацию угрозы проникновения и создания экстремистских 
ячеек в приграничных государствах и странах Центральной Азии под 
видом беженцев; 
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- оперативный обмен информацией между приграничными 
государствами-странами Центральной Азии о ситуации с наркотрафиком и 
попытках экспорта наркотиков; 

- проработку эффективных механизмов обеспечения надежной 
защиты рубежей ОДКБ на данный момент. 

Осуществление этих мер будет способствовать созданию и 
сохранению безопасного экономического коридора стран региона с 
Афганистаном, и привлечению инвестиций в инфраструктуру 
экономических интересов и инициатив развитых государства в данный 
регион. На этой основе можно будет подключать и Афганистан как 
перспективного экономического партнера для других стран. Это может 
дать толчок попыткам привести в мирное русло взаимодействие стран-
членов ОДКБ с этой страной, недопущение использования этой страны как 
базы для перегруппировки экстремистских, террористических групп и 
снизить напряженность в регионе в целом. Тем самым страны региона 
могут оказать содействие восстановлению экономики Афганистана, 
снижению угрозы ее коллапса и предотвращению гуманитарной 
катастрофы в этой стране. 

Ввиду наличия таких противоречий в Центральноазиатском регионе 
Бзежинский З. в своем известном труде данный регион именует 
«Евразийским Балканом»: «В Европе слово «Балканы» вызывает 
ассоциации с этническими конфликтами и соперничеством великих держав 
в этом регионе. Евразия тоже имеет свои «Балканы», однако «Евразийские 
Балканы» гораздо масштабнее по своим размерам, густонаселены и 
этнически неоднородны. Они расположены на огромной территории, 
которая разграничивает центральную зону глобальной нестабильности… и 
включает районы Юго-Восточной Европы, Средней Азии и части Южной 
Азии, районы Персидского залива и Ближнего Востока»[1]. Согласно его 
утверждениям, политические субъекты региона самостоятельно не в 
состоянии находить варианты мирного разрешения возникших 
противоречий и поэтому часто опираются на покровительство внешних 
крупных игроков. А соблазн откликнутся на такие просьбы со стороны 
таких игроков всегда присутствует ввиду наличия огромных 
энергетических ресурсов региона.  

Таким образом, афганский кризис еще больше поднял вопрос о 
необходимости создания неделимого, устойчивого, эффективного и 
сбалансированного механизма безопасности в регионе. Китай и Россия 
призывают страны прекратить использовать «дипломатию, основанную 
на ценностях», чтобы провоцировать раскол и 
конфронтацию; практиковать взаимное уважение и взаимовыгодное 
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сотрудничество в международных отношениях, а также работать над 
гармоничным сосуществованием стран с разными социальными 
системами, идеологиями, историей, культурами и уровнями развития.  

По нашему мнению, и сегодня на этом фоне конкурирующие на 
получение роли арбитра в решении имеющихся в регионе противоречий 
геополитические силы, естественно прикрыто, оказывают сопротивление 
для предотвращения доминирующей роли одной единственной силы. Это 
было естественным в рамках теперь пошатнувшего международного 
порядка и часто во имя избежания прямого столкновения за роль арбитров 
региональных проблем Центральной Азии в рамках существующих 
формальных и неформальных договоренностей, эти силы старались не 
входить в сферу интересов друг друга. Отрицательная реакция Запада на 
предложение Россией условий безопасности, где также упоминается 
Центральная Азия как регион, куда силы НАТО не могут входит, 
свидетельствует о том, что и данный регион ждёт переформатирование 
отношений с глобальными игроками.  

Таким образом, хотя контуры будущего миропорядка неясны, однако 
тенденции становления неких новых форм организации взаимодействий 
государств исходя из отношений к происходящим событиям, в определенной 
степени очерчиваются. К чему приведут эти тенденции, зависит от формы 
разрешения противоречий между большими центрами принятия решений. 
Сейчас больше всего нужно, чтобы все страны восстановили доверие и 
взаимное чувство безопасности в своих отношениях друг с другом и были 
готовы разделять ожидания других стран о том, чтобы сделать глобальный 
порядок и мир продуктом глобального взаимодействия и баланса сил, а не 
механическим применением силы по отношению других. Чтобы избежать 
таких ненужных и апокалиптическых войн, необходимо создать новую 
стратегическую структуру, которая признает жизненно важные интересы 
безопасности всех стран и устраняет другие нерешенные источники 
напряженности. В противном случае более стабильный, безопасный и 
прочный мир останется недостижимым. Человечество уже на собственном 
горьком опыте усвоило, что ключом к прочному миру и устойчивому 
международному порядку является справедливое признание жизненно 
важных интересов каждой страны, чего не делает нынешний порядок.  

Тем самым, несмотря на то, что с повышением уровня угроз 
поддерживать и отстаивать свои интересы становится все труднее, тем не 
менее, в этих условиях позиция Таджикистана стабильно ориентирована на 
дальновидное суждение о ситуации, чтобы избежать превращения в арену 
игры великих держав. Высшее политическое руководство страны 
внимательно отслеживает все тенденции в регионе и возможных их 
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последствий для страны. Однако, к сожалению, пока в нашей социально-
политической науке отсутствуют полноценный системный анализ 
современного глобального кризиса и видение стратегии выхода из 
сложивщейся ситуации.    
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бахшида шудааст. Пешрафтҳое, ки дар ин ҷамбаҳо ба амал меоянд 
характери мухтариф дошта аз табиати воқеии рушти олами муосир 
бармеоянд. Қайд карда мешавад, ки новобаста ба афзоиши таҳдиду хатарҳо 
нигоҳ тоштани манфиядҳои худ (давлатӣ) беш аз пеш душвортар гардида 
истодааст, дар чунин вазъият мавқеъгирии аксари давлатҳои Осиёи Маркази 
ғолибон ба он равона шудааст, ки ин қаламрав ба арсаи муборизаи 
абарқудратҳо табдил наёбад. Ба ҳамин ҳарчанд симои ҷаҳони оянла ҳануз 
дуруст шакл нагирифта бошад ҳам давлатҳои Осиёи Марказӣ бар матни рӯз 
андеша намуда шаклҳои нави ҳамкориҳоро ба роҳ монда истодаанд. Умуман 
тарҳи олами оянда мазмунан аз ҷустуҷӯи мунтазами ва андешаҳое доир ба 
дурнамои ҷамъият дар самти ҳалли ҳадафҳои инқишоф иборат мебошад. 

Калидвожаҳо: ҷаҳонбинӣ, ҷаҳони муосир, тарҳи оянда, ҳамкорӣ, 
дурнамо, интизориҳо, чолиш, бисёрҷониба, амният, суботи иҷтимоӣ. 
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This article is devoted to the vision of the development of Central Asian 

communities in the public perception of the world and the prospects for their 
implementation in life. The article shows that the shifts taking place in this direction 
are contradictory and they largely follow from the nature of the reality of the 
modern world. It is noted that despite the fact that with the increase in the level of 
threats, it becomes increasingly difficult to maintain and defend their interests, 
nevertheless, in these conditions, the position of most Central Asian countries is 
consistently focused on a far-sighted judgment of the situation in order to avoid 
becoming the arena of the game of great powers. Thus, although the contours of the 
future world order are not clear, however, the tendencies of the formation of some 
new forms of organization of interactions of the Central Asian states, based on their 
relations to the events taking place, are to a certain extent outlined. In general, the 
image of the future is a constant search and reflection on the prospects of society's 
movement towards achieving its development goals. 

Keywords: worldview, modern world, contours of the future, interaction, 
perspective, expectations, challenge, multilaterism, security, social stability. 
  



МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА АМНИЯТ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ - INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY 

49 
 

УДК: 327.35 
 

ВЗГЛЯД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

АФГАНСКОГО КРИЗИСА 
 

МУХАММАДЗОДА ПАРВИЗ АБДУРАХМОН, 
доктор политических наук, заместитель директора Центра 

стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан 
734025, Таджикистан, г Душанбе, проспект Рудаки 89; 
тел.: 992-372-27-86-96; e-mail: mts-05022019@mail.ru 

 
В данной статье анализируется роль Таджикистана по укреплению 

региональной безопасности в контексте афганского кризиса. Автор 
констатирует, что сама проблема обеспечения региональной и 
международной безопасности сегодня, безусловно, стоит на повестке дня 
под номером один, и, для Республики Таджикистан противодействие 
насильственному экстремизму и международному терроризму является 
весьма актуальным с первых дней государственной независимости.  

В статье отмечается, что, осознавая весь масштаб угроз, 
исходящих от насильственного экстремизма и международного 
терроризма, Республика Таджикистан принимает самое активное 
участие в противодействии данным угрозам.  

По мнению автора, все проблемы, которые исходят из территории 
Афганистана, в том числе набирающий силу с каждым днем проблема 
незаконного оборота наркотиков как основной источник финансирования 
международных экстремистских и террористических группировок, а 
также незаконного оборота оружия, нелегальная миграция и другие 
трансграничные угрозы, на Таджикистан. Поэтому Таджикистан 
воспринимает угрозу, исходящей из Афганистана, серьезно и укрепляет 
линию государственной границы с этой страной. 

Ключевые слова: Таджикистан, Афганистан, Центральная Азия, 
Душанбинский процесс, терроризм, насильственный экстремизм, 
кибертерроризм, информационно-психологическая борьба, национальная 
стратегия, социальные группы, гражданское общество, превентивные 
меры, национальная безопасность, региональная безопасность. 

 
Сегодня в быстроменяющемся мире современные международные 

отношения ежедневно проверяются на прочность. Проблема обеспечения 
региональной и международной безопасности, безусловно, стоит на 
повестке дня под номером один. В этой связи, Республика Таджикистан 
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придает большое значение сотрудничеству с внешним миром в области 
противодействия угрозе насильственного экстремизма и международного 
терроризма и вносит свою позитивную лепту в данную сферу.  

Следует отметить, что сотрудничество на экспертно – 
аналитическом уровне в контексте анализа угрозы безопасности и обмена 
передовым опытом и методологиями/подходов к противодействию 
терроризму и предупреждению насильственного экстремизма сегодня 
становится очень востребованным и актуальным. 

Сложность проблемы экстремизма и международного терроризма 
состоит в том, что при изучении приходится учитывать абсолютно разные 
аспекты и мотивы, непосредственно влияющие на развитие данного 
социального явления. Природа данного феномена такова, что она не имеет 
своего скорого сиюминутного решения. Как известно, проблема никогда не 
решается на том уровне, на котором она возникает. В этой связи, 
экстремизм и терроризм как сложное социальные деструктивные явления 
требует комплексного и беспристрастного анализа, с целью объективного 
выявления всех движущих факторов. 

 Современное экспертное сообщество с целью объективного 
понимания феномена экстремизма большое внимание уделяет факторам, 
которые провоцируют экстремизм в современном обществе. Традиционно, 
данные факторы подразделяют на две крупные группы: 

А) подталкивающие факторы – факторы, которые подвигают людей 
к насильственному экстремизму, например: маргинальное положение, 
неравенство, дискриминация, гонения, реальные или вымышленные; 
ограниченный доступ к высококачественному актуальному образованию; 
лишение прав и гражданских свобод; другие экологические, исторические 
и социально-экономические невзгоды;  

Б) притягивающие факторы - придают насильственному 
экстремизму привлекательный облик, например, существование хорошо 
организованных групп сторонников насильственного экстремизма с их 
убедительными призывами и эффектными программами, 
обеспечивающими получение услуг, дохода и/или занятости в обмен на 
членство в них. Такие группы также могут привлекать новых членов, 
предоставляя им возможность выразить свое недовольство и обещая 
интересную и свободную жизнь. Кроме того, кажется, что такие группы 
способны предоставить душевный комфорт, возможность «быть своим», 
благоприятную социальную среду [2]. 

В настоящее время эффективное решение проблемы экстремизма м 
терроризма подразумевает разработку широкого и комплексного пакета 
программ, согласно которому будет снижен уровень угрозы в обществе, 
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повысится устойчивость местного сообщества, и будут внедрены 
эффективные механизмы дерадикализации, в частности:   

1) подготовка работников, непосредственно работающих с лицами 
из группы риска; 

2) программы дерадикализации, позволяющие реинтегрировать 
экстремистов и террористов в общество и убедить их отказаться от 
насилия; 

3) усиление роли сообществ, в которых имеются лица из группы 
риска, через решение их проблем и установление доверительных 
отношений с властями; 

4) включение в образование молодежи следующих тем: 
гражданство; политическая, религиозная и этническая толерантность; 
нестереотипное, критическое мышление; природа и вред экстремизма; 
демократические ценности, культурное разнообразие, исторические 
последствия этнического и политического насилия; 

5) поддержка семей лиц из группы риска; 
6) доведение до целевой аудитории информации и нарративов, 

альтернативных экстремистской и террористической пропаганде; 
7) создание системы институтов, направленных на раннюю 

профилактику идеологии радикализма. [1]. 
Принимая превентивные меры, государство, в свою очередь, должно 

работать на опережение. На наш взгляд, особую актуальность приобретают 
все больше альтернативные гражданские методы и, прежде всего, усиление 
работы, связанной с изменением сознания граждан, что позволит повысить 
их устойчивость к восприятию радикально-экстремистской идеологии.  

В целом, следует отметить, что превентивные меры будут 
эффективны только в том случае, если базируются на конкретных 
тенденциях, цифрах и фактах, обоснованных на научном анализе. В 
частности, это позволит разрабатывать все новые и более эффективные 
методики борьбы с таким деструктивным социальным явлением, как 
экстремизм и международный терроризм. 

Необходимо констатировать, что военно-политическая ситуация в 
Афганистане в настоящее время остается сложной и трудно 
прогнозируемой и продолжает оказывать своё негативное воздействие на 
региональную стабильность государств Центральной Азии. В данном 
случает относительно Афганистана отметим существующий 
международный казус несмотря на то, что движения Талибан начиная с 15 
августа прошлого года находится у власти, тем не менее, по причине 
невыполнения взятых на себя обязательств и других факторов, тормозящих 
данный процесс, оно еще не получило своего официального признания со 
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стороны международного сообщества и главным образом от Организации 
Объединенных Наций. Подобная реальность оказывает сильное негативное 
влияние на всю систему региональных и международных отношений.  

Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый 
Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики 
республики» от 21 декабря 2021 относительно Афганистана отметил, что: « 
Вот уже более 20 лет, как Таджикистан с трибун авторитетных 
международных и региональных организаций привлекает внимание 
мировой общественности к проблеме Афганистана. Еще раз подчеркиваю, 
что сложившаяся трагическая ситуация в этой стране не является виной 
афганского народа, имеющего древнюю историю и культуру, а есть 
результат внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны, что 
продолжается более 43 лет. Народ Таджикистана во веки веков не забудет 
результаты вмешательства заинтересованных зарубежных кругов, что стало 
причиной начала навязанной гражданской войны в 90-х годах прошлого 
столетия, и привело к гибели более 150 тыс. человек, и сделало сиротами 
более 50 тыс. детей. Поэтому мы, имеющие такой горький исторический 
опыт, никогда не будем вмешиваться во внутренние дела соседних стран и 
никогда не относимся к ним предвзято. Мы всегда за то, чтобы в соседних с 
нами странах царили мир, спокойствие и политическая стабильность, сто 
позволит нам жить с ними в атмосфере добрососедства и созидательного 
сотрудничества. Именно по этой причине Таджикистан, как ближайший 
сосед Афганистана, не может быть безразличным в судьбе угнетенного 
народа этой страны. Мы считаем, что сплочение всего народа и создание 
инклюзивного правительства, уважающего интересы и права 
представителей всех наций и народностей, политических сил является 
единственным путем достижения мира и спокойствия в Афганистане. Еще 
раз подчеркивая, что народ Афганистана с его громадным политическим, 
историческим, культурным и социальным потенциалом должен сам решать 
свою судьбу и определить свое настоящее и будущее» [3]. 

Кроме того, Президент Республики Таджикистан уважаемый 
Эмомали Рахмон неоднократно заявлял, что ситуация в Афганистане может 
оказать прямое влияние на безопасность, стабильность и спокойствие 
Центрально-Азиатского региона, в том числе Таджикистана. 

Подчеркнем, что Таджикистан имеет с Афганистаном 1400 км 
границу, что составляет 60 процентов от общей границы Центрально-
Азиатского региона с этой страной. 

Это означает, что все проблемы, которые возникают на этой 
территории, в том числе набирающий, с каждым днем силу, незаконный 
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оборот наркотиков как основной источник финансирования 
экстремистских и международных террористических группировок, а также 
оружия, незаконная миграция и другие трансграничные угрозы, исходящие 
из Афганистана, накладываются на Таджикистан[3]. 

Таджикистан воспринимает угрозу, исходящую из Афганистана, 
серьезно и укрепляет линию государственной границы с этой страной. 
Однако мировая практика показывает, что силы одной страны 
недостаточны для противостояния с террористами. Исходя из этого, 
Таджикистан считает важным и не требующим отложения вопрос 
укрепления таджикско-афганской границы. 

На наш взгляд сегодня важно не допустить усугубления 
гуманитарного кризиса в Афганистане, в этой связи необходимо оказать 
срочную адресную помощь народу Афганистана. Особенно это важно в 
преддверие зимы, когда с наступлением холодов ситуация ухудшится для 
миллионов афганцев. Ожидается рост числа различного рода заболевании в 
том числе коронавируса, обезьяньей оспы, а также болезней характерных 
для зимнего периода, что может привести к росту смертности среди 
населения Афганистана. 

В этой связи отметим, что наличие наземного и потенциально 
воздушного транспортного коридора между Таджикистаном и 
Афганистаном позволяет оперативно осуществлять доставку гуманитарной 
помощи для афганских семей в условиях серьезного продовольственного и 
гуманитарного кризиса в стране.  

Отметим, что в настоящее время 6 мостов, построенные в период 
независимости на границе двух стран, задействованы для доставки 
гуманитарной помощи братскому народу Афганистана. 

В этой связи отметим позицию Республики Таджикистан, а именно 
что наша страна всегда готова предоставить свои логистические 
возможности всем заинтересованным сторонам и странам-донорам для 
доставки гуманитарной помощи афганскому народу. 

В контексте гуманитарного кризиса также отметим сложившуюся 
ситуацию в системе образования и здравоохранения в Афганистане, 
которые испытывают объективные трудности и соответственно не могут 
успешно и эффективно функционировать. Решения данных проблемы 
требует комплексной и сильной поддержки со стороны международного 
сообщества.  

Кроме того, сегодня Афганистан также переживает тяжелый 
социально-экономический и продовольственный кризис. В результате, чего 
многие афганцы серьезно испытывают трудности с продовольствием. Так 
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для покупки продуктов питания большинство из них вынуждены продавать 
своё имущество или брать в долг деньги. 

Сложившаяся ситуация самым негативным образом влияет на 
мировоззрение афганцев, прежде всего молодёжи, которая уже фактически 
не верит в своё светлое и мирное будущее в Афганистане.  

Необходимо отметить, что одним из основных направлений 
деятельности экстремистских и международных террористических 
организации является распространение своей идеологии в массах и 
привлечение в свои ряды новых членов. Сам вопрос пропаганды и 
вербовки сегодня относится к числу наиболее острых, его успешное 
решение требует от нас серьезных и местами нестандартных подходов. 

В контексте Афганистана важно подчеркнуть, что наблюдается 
возвращение из «горячих точек» граждан, готовых продолжить свою 
террористическую и экстремистскую деятельность на территории 
Афганистана против государств Центральной Азии. В этой связи не 
исключается проникновение боевиков экстремистских и международных 
террористических организаций, базирующихся в Афганистане, в том числе 
из числа уроженцев государств Центральной Азии. В этой реальности 
возрастает необходимость согласованной разработки эффективных и 
совместных механизмов и подходов для противодействия региональным и 
глобальным вызовам в контексте афганского кризиса.  

Уже сегодня можно отметить, что пропаганда представителей 
различных деструктивных структур прочно присутствует в 
информационном пространстве, прежде всего в социальных сетях, так их 
религиозные споры и дискуссии усиленно пропагандируется. В то время 
как их пропагандистская деятельность уже присутствует в региональном 
пространстве, о чём наглядно свидетельствует активная пропаганда их 
представителей, в этой связи мы не должны думать когда они пересекут 
государственную границу стран Центральной Азии.  

В этих целях мы убеждены, что сегодня относительно проблемы 
пропаганды и вербовки со стороны деструктивных организации после 
прихода к власти талибов в Афганистане требуется тщательный анализ, 
решительных действий и прагматичных шагов.  

Мы убеждены, что государства Центральной Азии обладают 
значительным потенциалом в решении данного вопроса. Конечно, мы 
осознаем, что каждая страна в поисках ответа на рассматриваемый вопрос 
исходит прежде всего, из своей истории, культуры, менталитета и 
практического опыта. Мы сегодня поделимся своим видением решения 
этих проблем. На наш взгляд, в успешном противодействии большим 
потенциалом обладают именно ненасильственная адресная и целевая 
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работа с уязвимыми социальными группами напрямую, главным образом с 
местной молодежью. Именно молодые люди в большинстве в своём 
пополняют ряды экстремистки - террористических группировок, по 
причине отсутствия жизненного опыта они становятся легкой мишенью для 
данных группировок[5]. 

В тоже время молодежь, не осознавая всю глубину социальных 
проблем, стремится в силу своей природы к их радикальному решению. В 
этой связи важно дальнейшее укрепление молодежной политики, в 
частности усиление информационно-аналитического потенциала 
молодежных организаций и дальнейшая их активизация в решении 
проблем.  

В этой связи хочу напомнить, что одним из факторов пропаганды 
деструктивной идеологии и вербовки новых членов является широкое 
использование экстремистскими и террористическими организациями 
современных информационных технологий, в особенности интернет сетей, 
в целях пропаганды идеологии насильственного экстремизма, привлечения 
в свои ряды новых членов, их подготовки и стимулирования к 
разрушительным действиям. С учетом возрастающей их популярности 
среди нашей молодежи, роста трудовой миграции, уязвимости молодого 
поколения перед вызовами современности, важно скоординировать и 
синхронизировать совместные региональное противодействие 
информационному и кибертерроризму, поскольку для наших стран, в 
настоящее время, одним из ключевых вопросов обеспечения национальной 
безопасности, является эффективная информационно-психологическая 
борьба против террористических и экстремистских групп[4]. 

 Одним из таких методов, в качестве предложения, который 
позволит на наш взгляд, содействовать решению проблемы пропаганды и 
вербовки, это создание региональной информационно - образовательной 
онлайн площадки по данной проблеме. Она послужит источником 
получения нужной информации на всех пяти языках государств 
Центральной Азии, а также на русском и английском, ресурс будет 
содействовать к диалогу всех вовлечённых групп, выработки совместных 
действий.  

Для Республики Таджикистан сама проблема противодействию 
насильственному экстремизму и международному терроризму очень 
актуальна с первых дней нашей государственной независимости. Осознавая 
весь масштаб угрозы, исходящей от насильственного экстремизма и 
международного терроризма, Республики Таджикистан принимает самое 
активное участие в противодействии данной угрозе. В частности 
государством начиная с 2016 года и посей день реализуется национальная 
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стратегия по противодействию экстремизму и терроризму, также 
проведены две международные конференции высокого уровня 
«Противодействие терроризму и насильственному экстремизму» (3-4 мая 
2018 года) и «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с 
терроризмом и источниками его финансирования, в том числе незаконным 
оборотом наркотиков и организованной преступностью» (16-17 мая 2019 
года), получившие широкую известность в мире как «Душанбинский 
процесс». В октябре текущего года намечается проведение третьей 
международной конференции высокого уровня по данному вопросу. Так 
26-27 мая 2022 года под председательством Республики Таджикистан в 
Душанбе состоялся четвёртый региональный диалог безопасности 
советников по национальной безопасности/секретарей совета Безопасности 
по вопросам Афганистана, где главы делегаций, отмечая озабоченность 
стран региона с нынешней ситуацией в Афганистане, подчеркнули 
важность инициативы Республики Таджикистан по созданию «Пояса 
безопасности вокруг Афганистана».  

В целом Республика Таджикистан зарекомендовала себя как 
надежный партнер в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Столь 
серьезное внимание к данной проблематике вызвано тем, что наша страна к 
сожаленью неоднократно подвергалась атакам экстремистов и террористов 
и до сих пор ощущаются угрозы исходящие от них. 

В этой связи, хотим подчеркнуть, что Республика Таджикистан 
готова к конструктивному диалогу со всеми государствами в целях 
решения данного вопроса. 
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Дар ин мақола нақши Тоҷикистон дар таҳкими амнияти минтақавӣ 

дар пасманзари бӯҳрони Афғонистон таҳлил шудааст. Муаллиф изҳор 
медорад, ки худи мушкилоти таъмини амнияти минтақавӣ ва 
байналмилалӣ имрӯз, албатта, дар мадди аввал қарор дорад ва барои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мубориза бо ифротгароии хушунатомез ва 
терроризми байналмилалӣ аз рӯзҳои аввали истиқлолияти давлатӣ хеле 
муҳим аст. 

Дар мақола зикр мегардад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарки 
ҳамаҷонибаи хатари ифротгароии хушунатомез ва терроризми 
байналмилалӣ дар мубориза бар зидди ин таҳдидҳо фаъолона иштирок 
менамояд. 

Ба андешаи муаллиф, ҳама мушкилоте, ки аз қаламрави Афғонистон 
бармеоянд, аз ҷумла, мушкилоти қочоқи маводи мухаддир, ки ҳамарӯза 
ҳамчун манбаи асосии маблағгузории гурӯҳҳои ифротгароиву террористии 
байнулмилалӣ густариш меёбад, қочоқи аслиҳа, муҳоҷирати ғайриқонунӣ 
ва дигар таҳдидҳои фаромарзӣ мустақиман ва қабл аз ҳама, ба дӯши 
Тоҷикистон қарор мегирад. Аз ин рӯ, Тоҷикистон хатари Афғонистонро 
ҷиддӣ қабул карда, хати марзи давлатиро бо ин кишвар таҳким мебахшад. 

Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Афғонистон, Осиёи Марказӣ, раванди 
Душанбе, терроризм, экстремизми хушунатомез, кибертерроризм, ҷанги 
иттилоотию равонӣ, стратегияи миллӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ҷомеаи 
шаҳрвандӣ, чораҳои пешгирикунанда, амнияти миллӣ, амнияти минтақавӣ. 
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This article analyzes Tajikistan's role in strengthening regional security 

in the context of the Afghan crisis. The author states that the very problem of 
ensuring regional and international security today is certainly on the number 
one agenda, and, for the Republic of Tajikistan, countering violent extremism 
and international terrorism has been highly relevant since the first days of state 
independence.  

The article notes that the Republic of Tajikistan, being aware of the full 
scale of the threat posed by violent extremism and international terrorism, is 
very actively engaged in countering this threat. 

In the author's opinion, all the problems emanating from the territory of 
Afghanistan, including drug trafficking as the main source of funding for 
international extremist and terrorist groups, illegal migration and other 
transnational threats, have affected Tajikistan. Therefore, Tajikistan perceives 
the threat emanating from Afghanistan seriously and is strengthening the state 
border line with this country. 

Keywords: Tajikistan, Afghanistan, Central Asia, Dushanbe Process, 
terrorism, violent extremism, cyber terrorism, information and psychological 
struggle, national strategy, social groups, civil society, preventive measures, 
national security, regional security.  
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Дар марҳилаи навини давлатдорӣ яке аз падидаҳое, ки суботи сиёсӣ 

ва амнияти миллии кишварҳои тозаистиқлолро халалдор месозад, 
инқилобҳои ранга мебошанд. Хавфу хатари ин падида дар он зоҳир 
мегардад, ки дар шароити имрӯза онро ҳамчун яроқи геополитикӣ ва 
воситаи амалӣ намудани мақсадҳои геостратегӣ истифода мебаранд. 
Инқилобҳои ранга воқеаву ҳодисаҳое мебошанд, ки дар шакли тазоҳуроти 
оммавӣ ва эътирози сиёсӣ аз хориҷи кишвар ҳадафмандона ташкил карда 
мешаванд. Омӯзиши ин масъала дар мисоли кишварҳои гуногуни олам 
нишон дод, ки бетартибиҳои сиёсӣ барои ҷомеа оқибати нохуби 
геополитикӣ дошта метавонад. Инқилобҳои ранга хавфи сар задани 
ҷангҳои шаҳрвандӣ, ба корҳои дохилии давлат дахолат намудани 
давлатҳои хориҷӣ, ба сари қудрат омадани ташкилотҳои террористию 
экстремистӣ ва ҳатто пора-пора шудани мамлакатро ба вуҷуд меоварад. 
Ҳарчанд чунин воқеаҳо аз ҷониби субъектҳои ҷаҳонӣ ташкил карда шаванд 
ҳам, омилҳои дохилӣ барои ба амал омадани онҳо мусоидат менамоянд. Ба 
ибораи дигар, душманони миллат мушкилиҳои дохилии кишварро ҳамчун 
осебпазирии давлат истифода намуда, бо усулҳои гуногуни фиреби сиёсӣ 
ҳаракатҳои эътирозиро ташаккул медиҳанд. Айни замон чунин амалҳо ба 
воситаи технологияҳои иттилоотӣ ва назарфиребии сиёсӣ дар шабакаи 
интернет анҷом дода шуда истодаанд. Бинобар ин, барои пешгирӣ 
намудани инқилобҳои ранга, дар баробари сохторҳои қудратӣ, инчунин 
сохторҳои ғайриқудратии мамлакат низ масъулияти баланд ҳис намуда, 
вазифаҳои ҷамъиятии худро бояд дар сатҳи зарурӣ иҷро намоянд.  

Калидвожаҳо: инқилоби ранга, инқилоби классикӣ, вазъияти 
инқилобӣ, давраҳои инқилобӣ, тартиботи сиёсӣ, бархӯрди тамаддунҳо, 
манфиатҳои геополитикӣ. 

 
Олими шинохтаи англис Эрик Хобсбаум асри XIX-ро асри 

инқилобҳо номида буд [19]. Зеро дар асри XIX дар кишварҳои гуногуни 
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олам зиёда аз 40-45 инқилоб ба амал омадаанд. Аммо дар асри ХХ шумораи 
инқилобҳо ду маротиба зиёд мешаванд. Олимони рус Л.Е. Гринин ва А.Л. 
Гринин дар таҳқиқоти илмии худ муайян намудаанд, ки дар асри ХХ зиёда 
аз 116 инқилобҳои гуногуншакл рух додаанд [3]. Таҳлилу мушоҳидаҳо 
нишон медиҳанд, ки танҳо дар 20 соли аввали асри XXI дар кишварҳои 
гуногуни олам (аз ҳама бештар дар кишварҳои арабӣ ва пасошӯравӣ) зиёда 
аз 40 инқилоб ба вуқуъ омадааст. Агар тамоюлоти мазкур дар чунин шакл 
идома ёбанд, пешгӯӣ намудан мумкин аст, ки дар асри XXI шумораи 
инқилобҳо аз 200 номгӯ низ зиёд мешаванд. Чунин раванди рушди таърихӣ 
гувоҳи он аст, ки бетартибиҳои сиёсӣ марҳила ба марҳила рӯ ба афзоиш 
ниҳодаанд.  

Тазоҳуроти оммавӣ, бо иштироки эътирозгарон сар задани 
бетартибиҳои сиёсӣ, зери фишори чунин бетартибиҳо ба истеъфо рафтани 
ҳукуматҳо ва ниҳоятан дар натиҷаи чунин воқеаҳо тағйир ёфтани 
режимҳои сиёсиро, ки бо дахолати субъектҳои хориҷӣ тахассусмандона ва 
моҳирона ташкил карда мешаванд, олимону муҳақиқон «инқилобҳои 
ранга» номидаанд. Тӯли ду даҳсолаи охир инқилобҳои ранга дар шакли 
эътирозҳои оммавӣ ва иваз гардидани элитаи ҳукмрон дар Сербия (соли 
2001), Гурҷистон (соли 2003), Украина (солҳои 2004 ва 2014), Қирғизистон 
(солҳои 2005, 2010 ва 2020) ва ғ. ба вуқуъ омадаанд. Солҳои 2010-2011 дар 
давлатҳои Африқои Шимолӣ ва Шарқи Наздик мавҷи инқилобӣ ба амал 
омада, тазоҳуроти оммавӣ ва бетартибиҳои сиёсӣ Тунис, Миср, Либия, 
Сирия, Яман, Баҳрайн, Алжир, Иордания, Марокко ва Оманро фаро 
гирифта буданд, ки дар бархе аз ин кишварҳо элитаи ҳукмрон сарнагун 
гардида, дар баъзеи онҳо ҳанӯз ҳам ҷангу низоъҳо идома доранд. Ғайр аз 
ин, як қатор давлатҳо тавонистанд, ки пеши роҳи чунин бетартибиҳои 
оммавиро, ки ҳадафмандона ташкил карда шудаанд, саривақт гиранд. Аз 
ҷумла, дар Белоруссия (солҳои 2006 ва 2021), дар Арманистон (соли 2008), 
дар Россия (соли 2012), дар Қувайт, Ливан, Мавритания, Арабистони 
Саудӣ, Судан, Эрон (солҳои 2019-2020), дар Қазоқистон (январи соли 2022) 
дар марҳилаи аввали сар задани бетартибиҳои сиёсию ҷамъиятӣ ба амал 
омадани инқилобҳои ранга пешгирӣ карда шудаанд.  

Таҳлили адабиёти илмӣ ва равандҳои сиёсии минтақавию ҷаҳонӣ 
нишон медиҳад, ки инқилобҳои чанд даҳсолаи охир асосан бо ташаббуси 
субъектҳои геополитикӣ барои амалӣ намудани мақсадҳои геостратегӣ дар 
кишварҳои мавриди назари онҳо ҳадафмандона ташкил карда мешаванд. Ба 
ибораи дигар, дар шароити имрӯза инқилобҳои ранга ҳамчун яроқи 
геостратегии кишварҳои абарқудрат барои коҳиш додани қудрати 
геополитикии рақибони стратегии онҳо истифода бурда мешаванд. Бо 
назардошти вазъияти мазкур гуфтан мумкин аст, ки инқилобҳои ранга ба 
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суботи сиёсӣ ва сохти конститутсионии давлатҳои тозаистиқлол ба таври 
ҷиддӣ таҳдид менамоянд. Бояд гуфт, ки инқилобҳои ранга марҳилаҳои 
ташаккулёбии худро доранд ва ҳамчун таҳдиди эҳтимолӣ чӣ дар 
марҳилаҳои аввал ва чӣ дар марҳилаҳои дуюм ва сеюми ташаккулёбии худ 
метавонанд пешгирӣ карда шаванд. Дар робита бо ин масъала дар мақолаи 
мазкур нишон додани қонуниятҳои ташаккулёбии инқилобҳои ранга, 
заминаҳо ва омилҳои бавуҷудоварандаи онҳо, таҳаввулоти ин падида ва то 
ба яроқи геостратегӣ табдил ёфтани онҳо зарур шуморида мешавад. Зимни 
омӯзиши ин масъала таҳлилу баррасӣ намудани инқилобҳои ранга ҳамчун 
технологияи амалӣ намудани мақсадҳои геополитикию геостратегии 
давлатҳои хориҷӣ ва ошкор намудани роҳу усулҳои ба амал баровардан ва 
технологияи ташкил намудани онҳо дар мадди аввал гузошта шудааст.  

  
Моҳият ва хусусиятҳои инқилобҳои ранга 

Олимону муҳаққиқон инқилобҳои иҷтимоӣ ва сиёсиро аз ҳам ҷудо 
намудаанд. Ба андешаи онҳо, дигаргуниҳои қатъие, ки боиси тағйирёбии 
усулҳои истеҳсолот ва сохтори ҷамъиятӣ мегарданд, моҳияти инқилобҳои 
иҷтимоӣ ва дигаргуниҳое, ки сабабгори тағйирёбии режимҳои сиёсӣ 
(шакли зоҳиршавии ҳокимият) мешаванд ва усулҳои истеҳсолоту сохтори 
ҷамъиятиро бетағйир мегузоранд, моҳияти инқилобҳои сиёсиро ташкил 
медиҳанд [14]. Ғайр аз ин, ба ақидаи сиёсатшиноси амрикоӣ С.Хантингтон, 
«инқилоб – ин тағйироти босуръат, бунёдӣ ва зӯроваронаи иваз намудани 
арзишҳо ва асотирҳои ҷомеа, тағйир додани ниҳодҳои сиёсӣ, сохтори 
иҷтимоӣ, роҳбарият, сиёсат ва фаъолияти ҳукумат мебошад, ки аз ҷониби 
неруҳои дохилии ҳамин ҷомеа ба амал бароварда мешаванд» [17, с.269]. 
Чунин андешаҳо дар асари машҳури ӯ «Political order in changing societies», 
ки соли 1968 нашр шуда буд, иброз гардидааст. Аз ин рӯ, бо андешаҳои 
мазкур дар муносибат бо инқилобҳои классикӣ розӣ шудан мумкин аст, 
аммо инқилобҳои ранга, ки баъди анҷомёбии ҷанги сард бо ташаббуси 
неруҳои хориҷӣ ташкил карда мешаванд ва ба манфиати онҳо анҷом 
меёбанд, чунин хусусият надоранд.  

Баръакси ин гуфтаҳо инқилобҳои ранга тағйироти босуръат, бунёдӣ 
ва зӯроваронае мебошанд, ки на бо ташаббуси неруҳои сиёсии дохилӣ, 
балки аз ҷониби субъектҳои геополитикӣ ташкил карда мешаванд ва 
гурӯҳҳои иҷтимоию сиёсии дохилӣ ҳамчун неруҳои аз берун идорашаванда 
истифода мегарданд. Маҳз бо ҳамин сабаб тӯли чанд соли охир аст, ки 
рафтору амали чунин неруҳои аз берун идорашавандаро зуҳуроти 
террористӣ ва экстремистӣ меноманд. Зеро чигунае ки ташкилотҳои 
террористию экстремистӣ барои амалӣ намудани мақсадҳои стратегии 
пуштибонони худ истифода мешаванд, чунин неруҳои эътирозӣ низ аз 
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берун маблағгузорӣ мегарданд ва аз лиҳози моддию маънавӣ дастгирӣ 
меёбанд. Ҳатто яке аз стратегияҳои асосии ташкилотҳои террористию 
экстремистиро низ бо роҳи инқилоб ва зӯроварона аз сари қудрат дур 
намудани элитаҳои ҳукмрон ва ғасби ҳокимияти давлатӣ ташкил медиҳад. 
Аз ин рӯ, дар бораи робитаи генетикии инқилобҳои ранга ва ташкилотҳои 
террористию экстремистӣ ҳеҷ шубҳае вуҷуд дошта наметавонад. Гузашта 
аз ин, ҳамаи ҳизбу ҳаракатҳо ва ташкилотҳои террористию экстремистӣ аз 
ҷониби субъектҳои раванди сиёсии ҷаҳонӣ пуштибонӣ ва ҳамаҷониба 
дастгирӣ меёбанд. Зеро дар шароити ғайриодӣ ва ғайрианъанавии замони 
муосир созмону ташкилотҳои мазкур барои амалӣ намудани мақсадҳои 
онҳо созгоранд. Бинобар ин гуфтан мумкин аст, ки чунин афрод, ки базаи 
иҷтимоии онҳоро ячейкаҳои хуфта ва ашхоси ватанфурухта ташкил 
медиҳанд, аз низоми манфиатҳои миллии кишвар кайҳо берун шудаву дар 
низоми манфиатҳои миллии давлатҳои ғайр ворид шудаанд, ба хотири 
манфиатҳои муваққатию ғаразноки худ манфиатҳои дарозмуддату ҳаётан 
муҳимми давлату миллатро зери хавфу хатар қарор додаанд. Чунин вазъро 
аз натиҷаи таҳқиқоти олимони соҳаи сиёсатшиносӣ ва ҷамъиятшиносӣ ба 
хубӣ эҳсос намудан мумкин аст. 

Ба андешаи сиёсатшиноси рус А.В. Манойло, «инқилобҳои ранга – 
технологияи амалӣ намудани табаддулоти давлатӣ ва дар шароити ба таври 
сунъӣ ташкил гардидани бетартибиҳои оммавӣ аз берун идора намудани 
вазъияти сиёсии мамлакат мебошанд, ки дар он фишор аз болои ҳокимияти 
давлатӣ бо роҳи фиребу найранги сиёсӣ ва бо истифода аз ҳаракатҳои 
ҷавонони тазоҳургар ба амал бароварда мешаванд» [9, с.178]. Муҳаққиқи 
рус Е.Г. Пономарева иброз медорад, ки «инқилобҳои ранга дар он 
минтақаҳое ташкил мегарданд, ки онҳо дар доираи манфиатҳои 
бозингарони асосии низоми ҷаҳонӣ ворид ҳастанд» [13, с.97]. Аз ин рӯ, аз 
хориҷи мамлакат ба таври молиявию иттилоотӣ дастгирӣ ёфтани неруҳои 
зиддисистемавӣ дар ташкили инқилобҳои ранга нақши калидӣ мебозанд. 

Аз гуфтаҳои боло дар мавриди тафовутҳои байниҳамдигарии 
инқилобҳои классикӣ ва инқилобҳои ранга хулосаи мушаххас баровардан 
мумкин аст. Яъне, инқилобҳои классикӣ танҳо дар заминаи омилҳои 
объективӣ (мавҷудияти вазъияти инқилобӣ) ва бе дахолати неруҳои беруна 
ба амал меоянд. Аммо инқилобҳои ранга дар заминаи амалҳои тахрибии 
неруҳои хориҷӣ ва ба таври сунъӣ ташкил намудани вазъияти инқилобӣ 
роҳандозӣ карда мешаванд. Аксари инқилобҳои замони муосир дар 
кишварҳое ба амал меоянд, ки дар онҳо ё вазъияти инқилобӣ дида 
намешавад, ё дар ҳоли ташаккулёбӣ қарор дорад. Чунин ҳолат бори дигар 
аз он шаҳодат медиҳад, ки инқилобҳои ранга ҳамчун воситаи дахолат 
намудан ба корҳои дохилии давлатҳо мебошанд. 
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Ғайр аз ин, барои муайян намудани тафовути байниҳамдигарии 
инқилобҳои ранга аз инқилобҳои классикӣ омилҳои дигарро низ истифода 
намудан мумкин аст. Яке аз чунин омилҳо ба инобат гирифтани 
«натиҷаҳои инқилоб» мебошад. Таърихи сиёсии олам нишон медиҳад, ки 
инқилобҳои классикӣ ҷомеаро аз як марҳилаи рушду инкишоф ба марҳилаи 
навбатии он ворид намудааст. Аммо инқилобҳои ранга бошанд аз ҳама 
ҷиҳат барои ҷомеа зараровар мебошанд. Ҳарчанд онҳо аз ҷониби 
субъектҳои манфиатдор зоҳиран ба инқилобҳои объективӣ монанд карда 
шаванд ҳам, ботинан ба таври сунъӣ ва маҷбурӣ ба амал бароварда 
шудаанд. Ташкилкунандагони инқилобҳои ранга тавассути иқтидори 
манипулятивии ВАО-и муосир (интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ) онҳоро 
тавре рӯнамоӣ менамоянд, ки ба инқилобҳои объективӣ шабоҳати бештар 
пайдо мекунанд. Аммо таҳлили равандҳои сиёсии ҷомеа, махсусан раванди 
ба амал омадани инқилобҳои ранга, ба инобат гирифтани заминаҳои 
пайдоиш ва натиҷаҳои он нишон медиҳанд, ки ба таври объективӣ шакл 
гирифтани вазъият натиҷаи назарфиребии сиёсӣ аст.  

Таҳлили инқилобҳои рангаи се даҳсолаи охир нишон медиҳад, ки 
барои мутобиқ шудан ба дигаргуниҳои баъдиинқилобӣ ҷомеа омода нест. 
Чунин ҳолат мавҷуд набудани омилҳои объективиро далолат медиҳад. Ин 
аст, ки дар он кишварҳое, ки инқилоби ранга ба амал омадааст, аз рушди 
сиёсию иқтисодӣ дида таназзули онҳо бештар ба назар мерасанд. Зеро 
мақсади ташкилкунандагони ин гуна инқилоб таъмини рушду инкишоф ва 
дигаргуниҳои сифатӣ нест, баръакс ғасби ғайриқонунии ҳокимият, ба сари 
қудрат овардани ҳаммаслакон, заиф гардонидани шарикони стратегии 
рақибони стратегии худ, зиёд намудани осебпазирии сиёсии кишвар ва дар 
харитаи геополитикии олам зиёд намудани як нуқтаи даргири дигар 
мебошанд. 

Натиҷаҳои ҳузнангези инқилобҳои ранга 
Инқилоби рангае, ки соли 2014 дар Украина ба амал омад, ғалабаи 

тазоҳургарону майдоннишинон набуд, ҳарчанд дар натиҷаи ин инқилоб 
элитаи ҳукмрон иваз гардида бошад ҳам. Чи гунае ки маълум аст, дар 
натиҷаи ин воқеаҳо кишварро бетартибиҳо фаро гирифта, системаи сиёсии 
ҷомеа ноустувор ва хавфи пора-пора шудани давлат ба амал омад. Таҳлили 
чунин равандҳои сиёсӣ бори дигар шаҳодат аз он медиҳад, ки инқилобҳои 
ранга на танҳо ба суботи сиёсӣ, балки ба якпорчагии марзу бум ва 
тамомияти марзии давлат ба таври воқеӣ таҳдид менамоянд. Ҳамаи зарару 
зиён, таҳдиду хатар ва оқибатҳои ногувори воқеаҳои Украинаро, дар 
маҷмуъ, аз инқилобҳои рангаи дар ин кишвар баамаломада вобаста 
намудан мумкин аст. Бинобар ин, сатҳи пасти зиракии сиёсии шаҳрвандон, 
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дарк накардани фиреби сиёсӣ ва ба осонӣ ба доми фиреби тундгароёну 
ифротгароён афтодан оқибати нохуби сиёсӣ доранд. 

Ғайр аз ин, инқилобҳои ранга кишварро ба низоъҳои мусаллаҳона ва 
ҷангҳои шаҳрвандӣ оварда мерасонанд, ки ниҳоятан барои давлату миллат 
оқибатҳои нохуби иқтисодию иҷтимоӣ ва геополитикӣ ба бор меоваранд. 
Мисоли равшани ин гуфтаҳо Сурия, Яман, Либия ва Судан мебошанд. Дар 
ин кишварҳо баъди сар задани инқилобҳои ранга низоъҳои мусаллаҳона ва 
ҷангҳои шаҳрвандӣ оғоз гардиданд. Тӯли 10 сол аст, ки дар Ҷумҳурии 
Арабии Сурия ҷангу низоъ хомӯш намешавад. Соли 2018 президенти 
Сурия Башор Асад хисороти бетартибиҳои сиёсӣ ва низоъҳои 
мусаллаҳонаи ин кишварро баҳогузорӣ намуда, иброз дошт, ки барои 
барқарор намудани инфрасохтори Сурия бештар аз 400 млрд доллар зарур 
аст [2]. Тибқи як назарпурсии оммавӣ дар кишварҳои Африқои Шимолӣ ва 
Шарқи Наздик, аксарияти пурсидашудагон иброз доштаанд, ки вазъи 
зиндагии онҳо баъди инқилобҳо бадтар шудааст [4]. Инқилобҳои ранга ба 
иқтисодиёти кишварҳо зарбаи ҷонкоҳ мерасонанд. Инқилобҳои рангаи 
«Баҳори араб» дар кишварҳои Либия, Сурия, Миср, Тунис, Баҳрайн ва 
Яаман танҳо дар давраи бетартибиҳо (дар тули ҳамагӣ 2 моҳ) бештар аз 
55,28 млрд доллари амрикоӣ зарар расонидаанд [1].  

Баъзан вақт дар натиҷаи инқилобҳои ранга ташкилотҳои 
террористию экстремистӣ, афроди ҷиноятпеша ва гурӯҳҳои муташаккили 
ҷиноятӣ ба сари қудрат меоянд. Дар Миср соли 2012 маҳз бетартибиҳои 
сиёсӣ ва инқилобҳои ранга сабабгори ба сари қудрат омадани ташкилоти 
террористию экстремистии «Ихвон-ул-муслимин» гардида буд. Дар 
Ҷумҳурии Қирғизистон соли 2020 дар натиҷаи инқилоб як зумра ашхоси 
дорои собиқаи маҳбасӣ ба сари қудрат омада буданд, ки зарари онро на 
танҳо шаҳрвандони ин кишвар, балки кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам эҳсос менамоянд. Зеро аз соли 2020 ба ин тараф 
бинобар сабаби баёнияҳои ғайрикасбӣ ва қарорҳои нодурусти сиёсӣ чандин 
маротиба бо гуноҳи ҷониби Қирғизистон низоъҳои байнисарҳадӣ сар зад. 
Дар муносибати дуҷонибаи Тоҷикистону Қирғизистон ва ҳамсоягии неку 
барои ҷонибҳо манфиатовар таъсири манфӣ расониданд. Албатта, ин 
падидаи муваққатӣ аст, аммо чунин зуҳурот ва чунин тамоюлот ба 
муносибатҳои сиёсии минтақавӣ метавонанд таъсири нохуб расонанд. Аз 
ҳар ҷонибе, ки назар афканем, ҳеҷ як аломати мусбатро дар инқилобҳои 
ранга дида наметавонем. Аз ҳама бадтар ин аст, ки тазоҳуроти оммавӣ ва 
эътирозҳои сунъӣ барои як зумра одамон ба одати доимӣ ва манбаи 
рӯзгузаронӣ табдил меёбад, ки минбаъд чунин афрод метавонанд ба сифати 
зархарид дар муқобили давлату ҳукумат истифода бурда шаванд.  
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Тазоҳуроту майдоннишиние, ки дар солҳои 1990-1992 дар 
Тоҷикистони тозаистиқлол бо дахолати неруҳои хориҷӣ ташкил карда шуд, 
оқибат ба ҷанги шаҳрвандӣ оварда расонид. Ҳарчанд чунин тамоюлоти 
носолим (хавфи аз даст рафтани давлат ва пароканда шудани миллат) бо 
шарофати шахсони солимфикр пешгирӣ карда шуда бошанд ҳам, 
мутаассифона, барои бархеҳо шикваю нола ба одати доимӣ табдил ёфта, 
воситаи рӯзгузаронии онҳо гардид. Чунин ашхос на танҳо то ҳанӯз ба 
рисолати давлатдорӣ сарфаҳ нарафтаву тарки одат накардаанд, балки 
дигаронро низ мехоҳанд ғуломи душманони миллат созанд. Аз одатҳои 
бади баъзе шаҳрвандон миллати тозаистиқлол ва дорои орзуву ормонҳои 
таърихӣ зери хавфу хатар қарор гирифтааст. Аз ин рӯ, чӣ барои Тоҷикистон 
ва чӣ барои давлатҳои дигар гурӯҳҳои тазоҳургар ва эътирозҳои оммавие, 
ки аз берун идора карда мешаванд, таҳдиди воқеӣ ба суботи сиёсӣ ва сохти 
конститутсионии онҳо мебошанд. Инчунин он неруҳое, ки бо роҳи фиреб 
мардумро гумроҳ сохта, бо дасти онҳо тартиботи сиёсиро барҳам задан 
мехоҳанд, душманони асосии давлату миллат маҳсуб меёбанд.   

 Омилҳои бавуҷудоварандаи инқилобҳои ранга 
Ҳамаи инқилобҳо, аз ҷумла инқилобҳои ранга дар ҷойи хушку холӣ 

ба амал намеоянд ва онҳо дар зери таъсири як қатор омилҳои мушаххас 
ташаккул меёбанд. Дар тӯли таърих инқилобҳои классикӣ зери таъсири 
омилҳои объективӣ ба амал омадаанд. Аммо барои ба вуқуъ омадани 
инқилоби ранга дар муқоиса бо омилҳои объективӣ, таъсири омилҳои 
субъективии беруна нақши аввалиндараҷа мебозанд. Мушоҳидаҳо нишон 
медиҳанд, ки субъектҳои хориҷии манфиатдор омилҳои дохилиеро, ки 
ҳанӯз барои сар задани инқилоб наметавонанд боис шаванд, моҳирона 
истифода намуда, гурӯҳҳои эътирозиро ба таври сунъӣ ташкил мекунанд. 
Бинобар ин, омилҳои дохилӣ ва берунии ба вуҷуд омадани ин падидаро 
бояд ба инобат гирифт. 

Агар ба омилҳои дохилии бавуҷудоварандаи инқилоб назар 
афканем, гуфтан мумкин аст, ки он хоси инқилобҳои классикӣ мебошанд. 
Инқилобҳои ранга чи гунае дар боло қайд гардид, одатан зери таъсири 
омилҳои беруна ба амал оварда мешаванд. Он мушкилиҳо ва масъалаҳои 
ҳалталабе, ки дар дохили кишвар дида мешаванд, аз як ҷониб агар ҳамчун 
имконият ва шароити мусоид барои субъектҳои беруна хизмат намоянд, аз 
ҷониби дигар осебпазирии давлат дар муносибат бо инқилобҳои ранга 
мебошанд.  

Дар навбати аввал барои ба амал омадани инқилоб вазъияти 
инқилобӣ зарур аст. Дар шароити сар задани инқилобҳои ранга агар чунин 
вазъият вуҷуд надошта бошад ҳам, онро ба таври сунъӣ ё ташкил 
менамоянд, ё ба воситаи технологияҳои назарфиребӣ (ҳуҷумҳои иттилоотӣ, 
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паҳн намудани хабарҳои носаҳеҳу нимасаҳеҳ, тарғибу ташвиқи ғояҳои 
тундгароӣ ва ифротгароӣ) мавҷудияти чунин вазъиятро ба таври бардурӯғ 
вонамуд мекунанд. Иқтидори манипулятивии интернет ва технологияҳои 
иттилоотию коммуникатсионии замони муосир барои ба вуҷуд овардани 
чунин вазъият метавонанд истифода бурда шаванд. Аммо чунин вазъият 
агар аллакай ба вуҷуд омада бошад, онро моҳирона истифода мебаранд. 
Зеро яке аз сабабҳои асосии сар задани бетартибиҳои сиёсӣ ба вуҷуд 
омадани вазъияти инқилобӣ мебошад. Мавҷудияти вазъияти инқилобӣ 
хавфи сар задани онро бамаротиб бештар менамояд. Ҳанӯз соли 1915 В.И. 
Ленин иброз намуда буд, ки «инқилоб бе мавҷудияти вазъияти инқилобӣ 
ғайриимкон аст ва ҳамзамон на ҳамаи вазъияти инқилобӣ ба инқилоб 
оварда мерасонад» [6, с.218].  Ӯ се нишонаи вазъияти инқилобиро ба таври 
зерин муайян намуда буд: якум, барои синфи ҳукмрон ғайриимкон 
гардидани бетағйир нигоҳ доштани ҳукмронии худ; буҳрони сиёсати синфи 
ҳукмрон, ки рӯ ба завол овардааст ва сабаби ба вуҷуд омадани қаҳру ғазаб 
ва норозигии омма гаштааст. Барои оғоз гардидани инқилоб норозӣ будани 
синфи поёнӣ кофӣ нест, инчунин зарур аст, ки синфи болоӣ ба мисли 
пештара фаъолият карда натавонанд; дуюм, бо суръати баланд муташанниҷ 
гардидани қонеъсозии эҳтиёҷоти омма; сеюм, бо сабабҳои дар боло 
номбаргардида ба таври бесобиқа боло рафтани фаъолнокии оммаи 
мардум, ки дар давраи осоишта ба таври ором ғорат намуданро ба худ 
иҷозат медиҳанд ва дар давраҳои ноором мустақилона баромади таърихӣ 
мекунанд [6, с.218]. 

Ғайр аз ин, дар як қатор асарҳои илмию таҳқиқотӣ дар зери таъсири 
омилҳои дохилӣ ба амал омадани инқилобҳои ранга дар мадди аввал 
гузошта мешавад ва таъсири омилҳои берунаро он қадар ҷиддӣ 
намешуморанд. Одатан чунин мавқеъро олимони Ғарб бештар ҷонибдорӣ 
менамоянд. Аммо воқеияти замони муосир нишон медиҳад, ки омилҳои 
дохилӣ дар доираи консепсияи «вазъияти инқилобӣ» таҳлилу баррасӣ 
гардида, ҳамчун осебпазирии давлат бояд дониста шаванд. Масалан, 
камбизоатӣ, бекорӣ, поймолшавии ҳуқуқу озодиҳои инсон, риоя 
нагардидани қонунҳо, амалҳои коррупсионӣ ва ғ. мушкилиҳое мебошанд, 
ки метавонанд вазъияти инқилобиро ба вуҷуд оваранд. Аммо таҳлилу 
мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки чунин ҳолат дар раванди рушди таърихии 
ҳар як давлат муваққатан вуҷуд доштаанд ва дар шароити муосир бошад 
онҳоро ҳамчун осебпазирии кишвар истифода менамоянд. Дар кишварҳои 
пасошӯравӣ, аз ҷумла дар давлатҳои Осиёи Марказӣ низоми татбиқи 
ниҳодҳои капиталистӣ ва демократияи либералӣ таҷрибаи нав мебошанд ва 
ҳамчун система дар ҳоли пайдоиш ва ташаккулёбӣ қарор доранд. Пеш аз 
ҳама, арзишҳои ин сохтори иқтисодию сиёсӣ бояд дар шуури ҷамъиятӣ 
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устувор гарданд. Аммо мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки арзишҳои 
сохтори пештараи сотсиалистию коммунистӣ ҳанӯз ҳам дар мафкураи 
доираҳои муайян устувор боқӣ мондаанд. Дар замони шӯравӣ одамон 
неъматҳои ҷамъиятиро аз давлат дастрас менамуданд. Аз ҷумла, маълумоти 
миёна ва олӣ, манзили истиқоматӣ, ҳуқуқ ба истироҳат, музди меҳнат, 
хизматрасониҳои гуногуни ройгон ва ғ. Чунин шакли шуури ҷамъиятӣ 
ҳанӯз ҳам дар кишварҳои пасошӯравӣ дар дараҷаи баланд мавҷудияти 
худро нигоҳ медорад. Ташаббусҳои шаҳрвандӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки 
хоси ҷомеаи сармоядорӣ мебошанд, дар ҳоли шаклгирӣ қарор дорад. Аз ин 
рӯ, дар чунин шароит ҳарф задан дар бораи муборизаҳои демократии 
оммаи мардум, ё ин ки талаб намудани дигаргуниҳои демократӣ аз ҷониби 
онҳо аз воқеият хеле дур аст. Баръакс, чунин вазъиятро, ки баъзан давраи 
гузариш низ номидан мумкин аст, осебпазирии кишвар дар муқобили 
стратегияҳои бесуботкунанда номидан мумкин аст. Ба раванди шаклдиҳии 
одамон, ки мебояд арзишҳои сохтори нави ҷамъиятиро қабул намоянд, 
ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ низ пайваст гардида, ғояҳои радикалӣ ва 
радикализатсияи шуури ҷамъиятиро пеша намудаанд. Давлатҳои 
манфиатдор ва ҳатто ташкилотҳои террористию экстремистие, ки аз 
ҷониби онҳо маблағгузорӣ карда мешаванд, чунин вазъияти буҳрониро 
истифода намуда, мехоҳанд ҳаракатҳои эътирозиро дар самтҳои гуногун 
ташаккул диҳанд. Барои мисол, дар Ҷумҳурии Қазоқистон бетартибиҳои 
моҳи январи соли 2022-ро президенти ин давлат Қосим-Жомарт Тоқаев 
ҳарчанд амали террористӣ ва таҳдид ба якпорчагии марзу буми кишвар 
номида бошад ҳам, камбизоатӣ ва нобаробарии иқтисодиро ҳамчун сабаби 
сар задани бетартибиҳо дар Қазоқистон шуморида буд [15]. Бинобар ин, 
мушкилиҳо ва омилҳои дохилӣ агар сабаби асосии сар задани бетартибиҳо 
ва инқилобҳо шаванд ҳам, онҳоро дар шароити имрӯза метавонанд ҳамчун 
имконияти мусоид барои амалӣ намудани мақсадҳои геополитикӣ 
истифода баранд.   

Консепсияи «Давраҳои инқилобӣ» 
Барои муайян намудани сабабҳои баамалоии инқилобҳои ранга 

инчунин ба инобат гирифтани иқтидори назариявию методологии 
консепсияи «давраҳои инқилобӣ» низ хеле муҳим аст. Тибқи консепсияи 
мазкур ҳар як давлат дар раванди ташаккулёбӣ ва рушди таърихии худ 
давраи инқилобиро паси сар кардааст ё ин, ки дар ин раванд қарор дорад. 
Дар ин замина давлатҳои ҷаҳони муосирро ба гурӯҳҳои гуногун ҷудо 
намудан мумкин аст: гурӯҳи якум давлатҳое мебошанд, ки давраи 
инқилобиро чанд аср пеш аз сар гузаронидаанд. Англия, Фаронса ва ИМА 
ба ин кишварҳо дохил карда мешаванд. Гурӯҳи дуюми давлатҳо аз 
миёнаҳои асри XIX ба давраи инқилобӣ ворид гардида, баъди анҷомёбии 
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Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ онро паси сар намудаанд. Олмон, Ҷопон, Италия, 
Австрия, Венгрия ва ғ. ба ин кишварҳо шомиланд. Гурӯҳи сеюми давлатҳо 
дар тӯли асри ХХ давраи инқилобиро паси сар намуданд. Россия, 
кишварҳои нимҷазираи Балкан, Чин, Туркия, Эрон, давлатҳои амрикои 
лотинӣ ба ин гурӯҳ шомил карда мешаванд. Дар кишварҳои арабӣ давраи 
инқилобӣ баъди анҷомёбии Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ оғоз гардида, то миёнаҳои 
асри XXI эҳтимоли идома ёфтани он мавҷуд аст. «Баҳори араб» инъикоси 
равандҳои инқилобии ин марҳилаи таърихӣ дар рушди ин кишварҳо 
дониста шудааст [5, с.90].   

Б.М. Кондорский иброз медорад, ки дар кишварҳои дар давраи 
инқилобӣ қарордошта рушди сармоядорӣ хусусиятҳои ба худ хосро доро 
мебошад. Дар ин кишварҳо сармоядорӣ (капитализм) агарчанде, ки ҳамчун 
тарзи сохтори ҷамъиятӣ интихоб шуда бошад ҳам, он ҳамчун система ҳанӯз 
ташаккул наёфтааст. Яъне, он ҳамчун маҷмуи ниҳодҳои сохтори ҷамъиятӣ 
ташаккул дода шудааст, аммо дар муқоиса бо системаи сармоядорӣ он 
ҳанӯз иқтидори таъмин намудани рушди ҷомеаро надорад [5, с.90].  

Ба андешаи Б.М. Кондорский, анҷомёбии давраи инқилобӣ бо 
ташаккули системаи мукаммали сиёсию иқтисодӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 
демократияи мутамаддин анҷом меёбад. Баъди анҷомёбии давраи инқилобӣ 
кишвар субъекти комилҳуқуқи фазои геополитикӣ мегардад. Ӯ муътақид 
аст, ки сабаби асосии шиддатнокии ибтидои асри XXI ба фазои 
геополитикӣ ворид гардидани кишварҳои нав мебошанд (Россия, Чин, 
Туркия, Эрон). Чунин ҳолат барои кишварҳои ғарбӣ вазъияти 
нороҳаткунандаро ба вуҷуд оварда, боиси тезутунд гардидани муборизаҳои 
геополитикӣ шудааст ва яке аз омилҳои асосии ба амал омадани 
«инқилобҳои ранга» дар кишварҳои зери нуфузи субъектҳои нави 
геополитикӣ ба шумор меравад [5, с.91]. Дар доираи консепсияи «Давраҳои 
инқилобӣ» таҳлилу баррасӣ намудани пайдоиши ташкилотҳои 
экстремистию террористӣ имкон медиҳад, ки воқеияти геополитикии 
терроризми байналмилалӣ муайян карда шавад. Ба ибораи дигар, терроризм 
ва экстремизмро дар шароити имрӯза барои ташкил намудани 
бетартибиҳои сиёсӣ дар кишварҳои гуногун субъектҳои геополитикӣ 
истифода намуда истодаанд. Аз ин рӯ, коҳиш ёфтани таҳдиду хатари ин 
гуна зуҳурот аз тағйирёбии вазъи геополитикӣ вобастагии зиёд дорад. 

Геополитикаи инқилобҳои ранга 
Сиёсатмадори ибтидои асри ХХ Л.Д. Тротский иброз намуда буд, ки 

«Исён санъат нест, исён – ин машина аст. Барои оне, ки онро ба ҳаракат 
дароранд, мутахассисон-техникҳо лозиманд: ва ҳеҷ чиз онро манъ карда 
наметавонад, ҳатто андешаҳои рақибон. Онро танҳо техникҳо метавонанд 
боздоранд» [8, с.106]. Аммо дар ҷои дигар ӯ иброз медорад, ки «исён 
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санъат аст ва ба монанди ҳар як санъат қонунҳои худро дорад» [16, с.155]. 
Ин андешаҳои яке аз инқилобчиёни ибтидои асри ХХ мебошад. Аммо дар 
ибтидои асри XXI исён ва инқилоб ҳам машина асту ҳам санъати баланд. 
Онро ҳадафмандона ва дар заминаи стратегияҳои мушаххас тарҳрезӣ ва ба 
амал мебароранд. Инқилобҳои замони муосир бештар дар зери таъсири 
омилҳои субъективӣ ба амал меоянд. 

Ҳанӯз аз ибтидои асри ХХ абарқудратҳо кӯшиш менамуданд, ки 
шарикони стратегии худро аз ҳисоби давлатҳои хориҷӣ бештар намоянд. 
Дар давраҳои гуногуни асри ХХ барои амалӣ намудани ин мақсадҳо онҳо 
роҳу усулҳои гуногунро истифода менамуданд. Аммо баъди анҷомёбии 
ҷанги сард то ба имрӯз инқилобҳои ранга ба сифати чунин технология 
истифода бурда мешавад. Мутаассифона, иқтидори технологии ин усул 
давра ба тавра зиёд мешавад. Аз як ҷониб ҷаҳонишавӣ ва бештар гардидани 
вобастагии давлатҳо, аз ҷониби дигар рушди технологияҳои иттилоотӣ ва 
тавсеа ёфтани таъсири неруи нарм, пайдоиши ташкилотҳои террористӣ ва 
тарғибу ташвиқи ғояҳои тундгароӣ ва ифротгароӣ, демократикунонии 
босуръат ва барои чунин дигаргуниҳо аз лиҳози мафкуравӣ омода набудани 
кишварҳои тозаистиқлол, дар давраи гузариш қарор доштани онҳо ва ғ. 
хавфи ба амал овардани инқилобҳоро бештар месозанд. Таҳлили ҳамаи 
инқилобҳои рангаи баамаломадаю пешгиришуда нишон медиҳанд, ки онҳо 
бо мақсади сарнагун кардани элитаи ҳукмрон ва ба ҷойи он ба сари қудрат 
овардани гурӯҳи мавриди назар анҷом дода шудаанд. Дар ҳамаи 
инқилобҳои ранга тазоҳургарон дар муқобили элитаи ҳукмрон баромад 
менамоянд ва ба назар чунин мерасад, ки ин як раванди объективӣ аст ва 
субъектҳои он оммаи мардум мебошанд. Аммо таҳлили умқӣ нишон 
медиҳад, ки оммаи тазоҳургар объекту, ташкилкунандагони бетартибиҳо, 
ки дар хориҷи кишвар қарор доранд, субъекти ин равандҳо мебошанд. 
Чунин ҳолатро дар доираи назарияи «бетартибиҳои идорашаванда» хеле 
хуб асоснок намудаанд [11]. Ҳамин тариқ, бо назардошти ин омил ба чунин 
хулосаҳо омадан мумкин аст: инқилобҳои рангаро ҷанги байни 
абарқудратҳо ва кӯшиши баланд бардоштани легитимияти байналмилалии 
онҳо донистан мумкин аст; инқилобҳои ранга технологияи аз сари қудрат 
дур намудани элитаи ҳукмрон мебошад. Инқилобҳои ранга аз ҷониби 
субъектҳои хориҷӣ ва бо мақсади ба сари қудрат овардани ҳаммаслакон, аз 
сари қудрат дур намудани ҳаммаслакони рақибони худ ва бо ин роҳ бештар 
намудани легитимияти байналмилалии онҳо ташкил карда мешаванд.  Аз 
ин рӯ, инқилобҳои рангаро ҳам технологияи дахолат намудан ба корҳои 
дохилии давлат, ҳам василаи аз сари қудрат дур намудани элитаи ҳукмрон, 
ҳам воситаи тағйир додани режими сиёсии давлат ва умуман яроқи 
геополитикӣ номидан мумкин аст.  
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Бинобар ин, яке аз нишонаҳои фарқкунандаи инқилобҳои ранга аз 
инқилобҳои классикии асрҳои XIX ва ХХ дар он ифода меёбад, ки 
инқилобҳои замони муосирро ҳамчун яроқи геополитикӣ истифода 
менамоянд ва дар муқобили рақибони стратегии худ равона месозанд. 
Албатта, дар асрҳои гузашта, махсусан дар асри ХХ инқилобҳои 
сотсиалистӣ, ки аз ҷониби Иттиҳоди Шӯравӣ ва инқилобҳои 
зиддисотсиалистӣ, ки аз ҷониби кишварҳои ғарбӣ дастгирӣ меёфт, бо 
дахолати кишварҳои хориҷӣ дар шакли дастгирӣ намудани инқилобчиён ба 
амал оварда мешуд.  Аммо воқеиятҳои геополитикии асри XXI аз асрҳои 
гузашта куллан тафовут дорад ва хусусиятҳои инқилобҳои ранга низ бояд 
бо назардошти онҳо шарҳу тавзеҳ дода шавад. Масалан, дастгирии 
инқилобчиён дар асри ХХ пинҳон дошта намешуд. Аммо дар асри XXI 
ҳарчанд инқилобчиён аз ҷониби неруҳои хориҷӣ дастгирӣ ёбад ҳам, онро 
пинҳонӣ анҷом медиҳанд ва ҳеҷ гоҳ даст доштани худро дар воқеаҳои 
сиёсӣ ошкор намекунанд.   

Яке аз воқеиятҳои геополитикии замони муосирро бархӯрди 
тамаддунҳо ташкил медиҳад. Дар асари сиёсатшиноси амрикоӣ Самуэл 
Хантингтон 8 тамаддуни ҷаҳонӣ нишон дода шудааст: тамаддуни ғарбӣ, 
тамаддуни православӣ, тамаддуни исломӣ, тамаддуни конфутсианӣ, 
тамаддуни индуистӣ, тамаддуни синтоистӣ, тамаддуни амрикои лотинӣ ва 
эҳтимолан тамаддуни африқоӣ. Инчунин С.Хантингтон назарияи ҷаҳони 
якқутба, дуқутба, бисёрқутба ва ҷаҳони беқутбро пурра инкор намуда, 
бархӯрди тамаддунҳоро дар марҳилаи кунунии рушди таърихи инсоният 
воқеияти давру замон медонад [18]. Чунин воқеиятро муаллифи назарияи 
«неруи нарм», сиёсатшиноси амрикоӣ Ҷозеф Най низ эътироф намуда буд. 
Ба қавли ӯ, ҷаҳони имрӯза на якқутба, на дуқутба ва на бисёрқутба аст, 
балки ҳамаи чунин хусусиятҳо хоси он аст [12]. Ӯ иброз медорад, ки 
ҷаҳони муосир аз лиҳози неруҳои ҳарбӣ (бо назардошти иқтидори ҳарбии 
ИМА) якқутба аст, аз лиҳози иқтидори иқтисодӣ ҷаҳон бисёрқутба аст ва аз 
лиҳози неруҳои дигар, аз ҷумла неруҳои компютерӣ, идеологӣ, иттилоотӣ 
ва ғ. ҷаҳон беқутб аст.  

Аммо С.Хантингтон муътақид аст, ки ҳамаи низоъҳои минбаъд 
бавуқуъоянда маҳз дар байни давлатҳое сар мезананд, ки онҳо 
намояндагони тамаддунҳои мухталифанд. Инчунин, ҳар тамаддуни 
ҷаҳониро як давлати абарқудрат намояндагӣ менамояд ва давлатҳои ҳавзаи 
он тамаддун пуштибонии стратегии ин абарқудратро соҳибанд. Масалан, 
давлатҳои ҳавзаи тамаддуни Ғарбро ИМА, тамаддуни православиро 
Федератсияи Россия, тамаддуни индуистиро Ҳиндустон, тамаддуни 
конфутсианиро Ҷумҳурии Халқии Хитой, тамаддуни Амрикои лотиниро 
Бразилия ва монанди инҳо пуштибонӣ менамоянд. Ба қавли ӯ, ягона 
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тамаддуне, ки аз як давлат иборат аст, ин Ҷопон мебошад ва ягона 
тамаддуне, ки давлатҳои пуриқтидори он дар муносибат бо ҳамдигар дар 
ҳоли низову муноқиша қарор доранд, ин тамаддуни исломӣ мебошад [18]. 
Таҳлилу мушоҳидаи равандҳои сиёсии минтақавию ҷаҳонии ду даҳсолаи 
охир нишон медиҳанд, ки айни замон дар байни тамаддуни Ғарб ва 
тамаддуни исломӣ ҷанги идеологӣ, дар байни тамаддуни Ғарб ва тамаддуни 
конфутсианӣ ҷанги тиҷоратӣ, дар байни тамаддуни Ғарб ва тамаддуни 
православӣ ҷанги гибридӣ (иттилоотӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, идеологӣ ва ғ.) 
дар ҷараён аст. Ҳангоми таҳлилу баррасии равандҳои сиёсии ҷаҳони 
муосир бояд ин омил ба инобат гирифта шавад. Зеро «субъектҳои 
манфиатдори низоъ муътақиданд, ки ҷангҳои оштинопазири зеҳнӣ оқибат 
ба ҷангҳои дар даст силоҳи тарафҳо анҷом меёбанд. Ин аксиома барои 
бозигарони геополитикӣ воситаи «рӯзгузаронӣ» аст. Яъне ихтилоф дар 
раҳи рост ба вуҷуд намеояд. Ин захираи бузурги геополитикӣ – вуҷуд 
доштани сарчашмаҳои ҳалнашавандаи душмании тарафҳо маҳз дар 
чаҳорчӯбаи илм ва дин эҳтиёткорона нигоҳ дошта, парвариш меёбанд. 
Шаклҳои ҷадиди дар ин асос аланга задани зиддиятҳои идорашаванда 
коркард ва роҳандозӣ мегарданд. Таърихи Тоҷикистон, дар маҷмуъ, ҷаҳони 
ислом далели возеҳ ва раднопазири ин гуфтаҳост» [20]. 

Инчунин дурнамои таъмини амнияти миллӣ ва мубориза бо таҳдиду 
хатарҳо низ бояд дар ҳамин замина тарҳрезӣ карда шаванд. Рақибони 
геополитикӣ, ки айни замон намояндагони тамаддунҳои гуногун мебошанд, 
дар муқобили якдигар ва шарикони стратегии ҳамдигар роҳу усулҳои 
гуногунро истифода менамоянд. Аз ҷумла, ташкил намудани инқилобҳои 
ранга дар кишварҳои мавриди назар метавонанд ҳамчун муборизаҳои 
геополитикӣ унвон карда шаванд. Ба таври зоҳирӣ ҳамчун технологияи 
тағйир додани режими сиёсӣ агар вонамуд шавад, ба таври аслӣ 
технологияи аз сари қудрат дур намудани шарикони стратегии рақибони 
стратегии худ ва дар ин кишварҳо ба сари қудрат овардани ҳаммаслакони 
худ мебошанд. Ин технологияи нав нест, ин падида ҳамчун роҳу усули 
истифодаи фиреби сиёсӣ таърихи қадима дорад ва онро сиёсатмадорони 
давраҳои гуногуни таърихӣ ба таври худ ва вобаста ба имкониятҳои 
дарихтиёрдоштаи худ истифода намудаанд. Онро баъзан вақт 
«макиавелизм» меноманд. Зеро мутафаккири италиявӣ Никколо 
Макиавелли ҳанӯз дар асри XV дар асари худ «Подшоҳ» пешниҳод намуда 
буд, ки ҳокимон бояд кӯшиш намоянд, ки давлатҳои заифи дар атрофи онҳо 
мавҷудбуда пурқувват нашаванд ва давлатҳои пурқувватеро, ки рақибони 
онҳо ҳастанд, заиф гардонанд [7, с.52]. Дар шароити муосир ин қонуният 
дар раванди амалигардонии манфиатҳои геополитикии абарқудратҳо 
принсипи марказӣ мебошад. 
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Хусусияти сунъӣ доштани модели «инқилобҳои ранга»-ро олими 
рус А.В. Манойло шартан аз панҷ марҳилаи асосӣ иборат медонад [10]. Дар 
раванди пешгирии ин воқеаҳо бояд ин марҳилаҳо ва хусусиятҳои муҳимми 
онҳо ба инобат гирифта шаванд. 

1. Ба вуҷуд омадани ҳаракати эътирозии муташаккил. Дар шакли 
шабакавӣ ташкил намудани фаъолияти ҳаракати эътирозӣ. Ба фаъолияти 
шабакаҳои террористӣ монанд будани ин навъи фаъолият.  

2. Аз фаъолияти пинҳонӣ ба шаҳрҳо баромадани ҳаракати эътирозӣ 
(дар натиҷаи инсидент – воқеа ё ҳодисаи мушаххас, масалан, сохтакорӣ 
эълон намудани натиҷаи интихобот ё ба ҳамин монанд воқеаҳои дигар. 
Масалан, дар Қазоқистон болоравии нархи сузишворӣ ҳамчун шароити 
мусоид барои оғоз намудани эътироз истифода бурда шуд. Дар кишварҳои 
дигар низ чунин воқеаҳо ҷой доштанд). 

3. Баъди инсидент – воқеаи рухдода, ҳаракати эътирозӣ ба 
фаъолияти рӯйирост оғоз менамоянд ва бо механизмҳои гуногун оммаи 
мардумро ба ҳаракати оммавӣ даъват мекунанд. 

4. Ташаккули издиҳоми сиёсӣ. Барои ин майдонҳои калони 
марказҳои шаҳрӣ интихоб мегарданд ва барои аз байн бурдани тафриқаҳои 
байнифардӣ ва ташаккул додани ҳувияти сиёсӣ рамзи мушаххаси мубориза 
дар шакли шиор ва дигар ашёҳо интихоб ва тақсим карда мешаванд.  

5. Аз номи издиҳом ба ҳокимият шартҳо пешниҳод мегарданд ва 
дар ҳолати инкор намудани дархости издиҳом таҳдиди даст задан ба 
бетартибиҳои оммавӣ ваъда карда мешавад. Агар баъди иҷро гардидани 
шартҳо ва талабҳои эътирозгарон онҳо боз талабҳои навбатиро пешниҳод 
намоянд, пас роҳи асосии пешгирӣ намудани низоъ эълон намудани чунин 
ҳодисаҳо ҳамчун амали террористӣ ва оғоз намудани амалиёти 
зиддитеррористӣ мебошад. Зеро эътирозгарон аз берун идора карда 
мешаванд ва мақсади асосии онҳо қонеъ намудани талаботи хеш нею, ба 
вуҷуд овардани бетартибиҳо ва ташкил намудани табаддулоти давлатӣ аст.  

Хулоса 
Аз гуфтаҳои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки инқилобҳои 

ранга зуҳуроти бениҳоят мураккаб мебошанд. Дар шароити имрӯза 
инқилобҳои ранга бо миқёси васеи падидаҳо алоқамандии зич пайдо 
намудаанд. Аз ҷумла, алоқамандии онро бо терроризм ва экстремизм, 
неруи нарм, ҷангҳои иттилоотӣ ва ҳуҷумҳои иттилоотӣ, фондҳои ҷамъиятӣ 
ва кӯмакҳои хориҷӣ мушоҳида намудан мумкин аст. Онро пеш аз ҳама 
воситаи дахолат намудан ба корҳои дохилии давлат, ба сари қудрат 
овардани ҷонибдорони худ, зиёд намудани шумораи низоъҳои 
идорашаванда ва умуман воситаи амалӣ сохтани мақсадҳои геостратегӣ 
истифода менамоянд.  
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Олимону муҳаққиқони ватанӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 
чорроҳаи тамаддунҳои ҷаҳонӣ воқеъ медонанд. Тоҷикистон бо 
Федератсияи Россия шарики стратегӣ мебошад. Федератсияи Россия на 
танҳо намояндаи тамаддуни православӣ аст, балки роњбари давлатҳои 
ҳавзаи ин тамаддун ба шумор рафта, онҳоро пуштибонӣ ва ҳимоят 
мекунад. Инчунин, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии халқии Хитой 
шарики стратегӣ мебошад. Ин кишвар бошад сарвари давлатҳои ҳавзаи 
тамаддуни конфутсианӣ аст. Ҳамаи давлатҳои ҳавзаи тамаддуни 
конфутсианӣ аз пуштибонии Чин метавонанд истифода баранд ва барои 
анҷом додани ин кор Чин чунин қудратро дорад. Тоҷикистон аз лиҳози 
идеологӣ ва аз рӯйи сохтори конститутсионии худ бо тамаддуни Ғарб 
алоқамандӣ дорад ва рушди минбаъди ниҳодҳои сиёсию иҷтимоӣ, 
иқтисодию ҳуқуқии худро то дараҷаи муайян бо истифодаи дастовардҳои 
сиёсии давлатҳои ҳавзаи тамаддуни ғарбӣ метавонад таъмин намояд. Зеро 
муаллифон ва созандагони ҷомеаи демократӣ, давлати дунявӣ ва 
ҳуқуқбунёд онҳоянд. Аз сабаби оне, ки 97 % аҳолии Тоҷикистонро 
мусулмонон ташкил медиҳанд, кишвар аз лиҳози фарҳангию маънавӣ ва 
мафкуравӣ дар ҳавзаи давлатҳои тамаддуни исломӣ ворид мешавад. Аз ин 
рӯ, дар чунин шароит дар Ҷумҳурии Тоҷикистон санъати баланди 
идоракунии давлатӣ зарур меояд. Дар таъмини амнияти миллӣ ва ҳифзи 
суботи сиёсии кишвар роҳу усулҳои ғайрианъанавӣ лозиманд. Пешгирӣ 
намудани инқилобҳои ранга ва дигар тамоюлоти носолим бояд дар доираи 
қонуниятҳои низоми таъмини амнияти миллӣ ба амал бароварда шавад. 
Дар маҷмуъ, гуфтан мумкин аст, ки дар таъмини амнияти миллӣ ва ҳифзи 
суботи сиёсӣ ҳама бояд саҳми худро гузорад: ҳам ниҳодҳои давлатӣ ва ҳам 
ҷамъиятӣ. Чунин саҳмгузорӣ ба воситаи иҷроиши салоҳияту ваколат, 
вазифаҳо ва уҳдадориҳо, дарки рисолати таърихӣ ва монанди инҳо ифода 
меёбад. Масалан, дар самти мубориза бо терроризм ва экстремизм 
сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар сафи пеши мубориза 
қарор доранд. Зеро онҳо бояд ячейкаҳои хуфтаи террористиро ошкор 
намуда, безарар гардонанд, амалҳои террористиро пешгирӣ намоянд, 
фаъолиятҳои террористию экстремистӣ ва шабакаҳои онҳоро пайдо 
намуда, безарар гардонанд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки мақомоти 
қудратии кишвар рисолати таърихии худро бо сари баланд иҷро намуда 
истодаанд. Аммо аз байн бурдани омилҳои бавуҷудоварандаи терроризм ва 
бо ин роҳ пешгирӣ намудани ба сафи ташкилотҳои террористӣ пайвастани 
ҷавонон ба воситаи ниҳодҳои дигар бояд анҷом дода шаванд. Дар ин самт 
фаъолияти вазорату кумитаҳои ғайриқудратӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ бояд бо воқеиятҳои замони муосир мутобиқ гардонида шаванд.    
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На сегоднящнем этапе государственности цветные революции 

являются явлениями, подрывающими политическую стабильность и 
национальную безопасность новых независимых государств. Опасность 
этого явления заключается в том, что в современных условиях оно 
используется как геополитическое оружие и средство для достижения 
геостратегических целей. Цветные революции являются негативными 
политическими событями, которые целенаправленно организуются в 
форме массовых демонстраций и политических протестов из-за рубежа. 
Изучение этого вопроса в разных странах мира показало, что 
политические беспорядки могут иметь серьезные геополитические 
последствия для государства. Цветные революции создают опасность 
возникновения гражданских войн, иностранного вмешательства во 
внутренние дела государства, прихода к власти террористических и 
экстремистских организаций и даже распада страны. Хотя такие 
события пораждаются глобальными Факторами, их возникновению 
также способствуют и внутренние факторы. Другими словами, враги 
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нации используют внутренние проблемы страны как уязвимость 
государства и используют различные методы политического обмана и 
шантажа для формирования протестных движений. В настоящее время 
такие действия осуществляются с использованием информационных 
технологий и политических манипуляций в Интернете. Поэтому в целях 
предотвращения цветных революций наряду с правоохранительными и 
силовыми органами, а также необходимо несиловым органам страны 
чувствовать высокую ответственность и выполнять свои общественные 
обязанности на должном уровне. 

Ключевые слова: цветные революции, классические революции, 
революционная ситуация, революционные периоды, политический порядок, 
столкновение цивилизаций, геополитические интересы. 
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At the current stage of statehood, color revolutions are phenomena that 

undermine the political stability and national security of the newly independent 
states. The danger of this phenomenon lies in the fact that in modern conditions 
it is used as a geopolitical weapon and a means to achieve geostrategic goals. 
Color revolutions are negative political events that are purposefully organized in 
the form of mass demonstrations and political protests from abroad. The study of 
this issue in different countries of the world has shown that political unrest can 
have serious geopolitical consequences for the state. Color revolutions create 
the danger of civil wars, foreign interference in the internal affairs of the state, 
the coming to power of terrorist and extremist organizations, and even the 
collapse of the country. Although such events are organized by global actors, 
internal factors also contribute to their occurrence. In other words, the enemies 
of the nation use the internal problems of the country as the vulnerability of the 
state and use various methods of political deception and blackmail to form 
protest movements. Currently, such actions are carried out using information 
technology and political manipulation on the Internet. Therefore, in order to 
prevent color revolutions, along with law enforcement and law enforcement 
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agencies, it is also necessary for non-power agencies of the country to feel a 
high responsibility and fulfill their public duties at the proper level. 

Keywords: color revolutions, classical revolutions, revolutionary 
situation, revolutionary periods, political order, clash of civilizations, 
geopolitical interests.  
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В данной статье автор рассматривает современный 
информационно-коммуникативный фактор как детерминант роста 
насильственного экстремизма. В частности, в работе анализируются 
актуальные аспекты, такие как пропаганда, вербовка, радикализация, 
самореклама, деморализация, поиск и анализ информации, а также сбор 
денег. В этой связи, сегодня очень актуально и важно объективное 
понимание информационно-коммуникационного фактора, что позволит 
принять наиболее эффективные и своевременные действия по 
противодействию насильственному экстремизму.  

Ключевые слова: насильственный экстремизм, информационно-
коммуникационный фактор, пропаганда, вербовка, радикализация, 
самореклама, деморализация, поиск и анализ информации, сбор денег.  

 
Потребность в получении информации является одной из самых 

насущных и естественных потребностей человека. Причем современный 
человек, просто не представляет свою жизнь без информации, так как 
каждый человек стремится быть максимально информированным, всем 
широко известна фраза, «информированный человек - это защищенный 
человек». Сама информация не только представляет собой большую 
ценность, но и является тем социальным ресурсом, чья актуальность и 
значимость возрастает по - нарастающей из в года в год. 

Современные печатные и электронные ресурсы оказывают самое 
сильное влияние на формирование мировоззрения и мироощущения 
человека. Тем самым они непосредственно оказывают сильное воздействие 
на процесс не только формированию необходимого общественного мнения, 
но и содействуют эффективному распространению в массах. Сегодня не 
один маломальский социальный процесс не проходит без активного 
информационного сопровождения, направленного на манипуляцию 
общественного сознания. Важно отметить и тот неоспоримый факт, что 
сегодня информация является очень доступной в связи научно-
техническим прогрессом цифровых технологий. 

Стремительный рост информационно-коммуникационных 
технологии является одним из главных трендов современности, по праву 
став наиболее влиятельным и широко используемым инструментом. 
Потребность в использовании всемирной паутины в глобальном масштабе 
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растет изо дня в день. Сегодня современную жизнь просто невозможно 
представить без виртуального мира. Причиной популярности Интернета во 
многом обусловлена теми, значительными преимуществами, 
возможностями и перспективами, которая она предоставляет свои 
пользователям. В настоящее время масштаб влияния Интернета очень 
высок и существующие тенденции наглядно свидетельствует о его 
дальнейшем росте. Таким образом, произошедшие фундаментальные 
сдвиги в данной области требуют своего беспристрастного анализа. 

Современный человек преимущественно живет информационным 
потреблением, которое воздействует на человека и его здоровье не менее, 
чем потребление пищи. Потребляешь хорошую пищу — здоровый 
организм. Потребляешь пищу-яд, результат — болезнь или смерть. Тоже 
самое информация — душа радуется или скорбит. [1] 

Таким образом, информация стала для общества, тем 
стратегическим ресурсом, который фактически манипулирует человеком, к 
тому же современные технологии способствовали тому, что информация 
приняла непрерывный бесконечный поток. 

В контексте антиобщественных целей, прежде всего, следует 
отметить проблему насильственного экстремизма, ставшею одной из 
наиболее широко распространенных в глобальной сети. При этом сами 
радикально-экстремистские и террористические организации видят в 
информационно-коммуникационных технологиях тот универсальный 
механизм, который позволяет им эффективно обосновывать и укреплять 
свои идеологические позиции среди граждан страны.  

Опасность распространения деструктивной идеологии состоит не 
только в побуждении отдельных лиц к совершению преступных актов, но и 
в формировании у широких народных масс ложных моральных 
ориентиров, что вполне способно привести общество и государство к 
очередным политическим и экономическим потрясениям. Эксплуатируя 
образ бескорыстных борцов, за общественное благо, лидеры 
террористических организации получают необходимый элемент 
осуществления политического влияния. [2] 

Современные научные и экспертно – аналитические круги едины и 
солидарны в том, что именно информационное поле станет той зоной, где и 
развернется основное противостояние между сторонниками и 
противниками деструктивных течений. Сегодня чрезвычайно важно понять 
ряд принципиальных моментов, раскрывающих деятельность радикально- 
экстремистских и террористических группировок. Прежде всего, 
проанализировать механизмы пропаганды своей идеологии, как они 
мотивируют людей, а также чем вызвано их пристальное внимание к 
современным информационно-коммуникационным технологиям. Каждый 
из поставленных вопросов в конечном итоге позволит ответить на самый 
главный и основной вопрос-как своевременно и эффективно реагировать, и 
противостоять их деятельности в информационном поле. Объективно 
оценив новые дополнительные преимущества, они превратили виртуальное 
пространство в новую зону своей активности. Более того, именно Интернет 
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предоставил деструктивным организациям невиданные до сих пор 
возможности и как результат открыл новые качественные перспективы. 

Обеспокоенность по поводу использования современных 
социальных сетей и мобильных приложений также разделяют эксперты 
ОДКБ. Они отмечают следующее: учетные записи мессенджеров 
привязываются к телефонным номерам, а доступ телефонной книге, 
электронной почте или другим данным абонентов, что позволяет 
обмениваться сообщениями или создавать чаты практически на 
неограниченное количество человек. Популярность этих видов 
программной продукции среди религиозных экстремистов, связано в том 
числе, с тем, что разработчики этих программ позиционируют собственные 
продукты как защищенные от взлома. 

Через популярные социальные сети по всему миру вербуются 
сторонники террористов, а также осуществляется информационная 
поддержка террористических акций. Зачастую публикации с мест 
инцидентов пропагандисты террористической активности делали через час 
с небольшим после произошедшего. Во многих случаях для отправки 
коротких сообщений с места события использовался популярный сервис 
микроблогов Twitter, большинство пользователей которого публикуют 
сообщения с мобильных устройств. [3] 

В практическом понимании использования современных 
информационно-коммуникативных технологий признанными 
международными экспертами активно и детально проанализированы 
трагические события 2008 года в Индии. Когда во время проведения 
террористической атаки в городе Мумбаи, где погибло 164 человека, 
именно Интернет сыграл наиболее важную и ключевую роль в его 
осуществлении. 

На этапе планирования террористы провели виртуальную разведку 
объектов с помощью сетевой картографической службы, что позволило им 
очень точно организовать выполнения задачи, включая определения входа 
и выходов, которые должны были использоваться на основных объектах 
атак, и выяснения географических координат объектов, которые были 
введены в программы устройств GPS. 

В процессе самой атаки террористы использовали свои телефоны 
Blackberry для передачи информации исполнителям, а также для получения 
инструкций и новой информации от них, например, данных 
местоположений заложников о международной реакции на атаки и о 
действиях полиции. Сами исполнители использовали каналы VoIP, для 
того, чтобы скрыть своё физическое местоположение. Уровень тактических 
деталей, о которых становилось известно из социальных сетей, таких как 
Twitter или Flickr, мгновенно обеспечивал террористам дополнительную 
ситуационную осведомленность. Опасаясь, что такая информация может 
помочь террористам, индийские власти даже сами опубликовали твит с 
просьбой немедленно прекратить публикацию прямых сообщений в Twitter 
о событиях в Мумбаи. [4] 
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Рассмотренный террористический акт наглядно раскрывает 
различные аспекты современных информационно-коммуникационных 
технологий, активно используемых террористическими группировками во 
время проведения своих преступных действий. Тем не менее, каждая из 
видов этих работ представляет свой собственный интерес и соответственно 
требует своего отдельного комплексного анализа. Среди наиболее 
значимых направлений деятельности радикально-экстремистских и 
террористических группировок является нижеследующее: 

1. Пропаганда. В самом начале следует подчеркнуть, что именно 
пропаганда является самым главным и центральным направлением 
деятельности деструктивных структур. Активно используя пропаганду, они 
стремятся максимально распространить свои взгляды в обществе. Каждое 
социально - политическое мировоззрение, жизненно нуждается в активной 
и постоянной и непрерывной пропаганде среди широких слоёв населения. 
Только эффективная целенаправленная пропаганда является гарантом 
проникновения в массы насаждаемой идеологии. Главной задачей 
пропаганды заключается в том, чтобы подвергнуть сильному эмоционально 
- психологическому воздействию человека, тем самым активизируется 
процесс его обработки. Наибольший эффект пропаганда достигает в 
отношениях тех людей у которых сильно выражены эмоциональные черты 
характера. 

Обычно пропагандистские материалы имеют форму 
мультимедийных коммуникаций, содержащих идеологические или 
практические наставления, разъяснения, оправдания или рекламу 
террористической деятельности. К ним могут относиться виртуальные 
сообщения, презентации, журналы, теоретические работы, аудио и 
видеофайлы, а также электронные игры, разрабатываемые 
террористическими организациями или их сторонниками. Основная угроза, 
которая несет с собой террористическая пропаганда, связана с тем, как она 
используется и в каких целях распространяется. Распространяемая через 
Интернет террористическая пропаганда охватывает ряд задач и аудитории. 
Она может быть приспособлена для воздействия, в частности на 
потенциальных или реальных сторонников, или противников той или иной 
организации или общих экстремистских воззрений, на прямых или 
косвенных жертв террористических актов или на международное 
сообщество в целом или на какую-то его часть. Ориентированная на 
потенциальных или реальных сторонников пропаганда может быть 
направлена на вербовку, радикализацию и подстрекательство к терроризму 
путем рассылки сообщений с выражением чувств гордости, 
удовлетворения от успехов и преданности экстремистским целям. Она 
также может использоваться в качестве доказательства успешного 
проведения террористических актов для тех, кто обеспечивает 
соответствующую финансовую поддержку. Другие цели террористической 
пропаганды могут включать использования психологического 
манипулирования для подрыва веры отдельных лиц в некоторые 
коллективные социальные ценности или для распространения чувства 
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повышенной тревоги, страха или паники среди населения, или отдельных 
групп населения. Это может достигаться путем распространения 
дезинформации, слухов, угроз применения насилия или изображений, 
связанных с вызывающими актами насилия. Целевая аудитория может 
включать как тех, кто непосредственно видит эти материалы, так и тех, кто 
окажется под воздействием потенциальной огласки, которую такие 
материалы приобретают. Что касается более широких кругов 
международной общественности, то здесь цель нередко заключается в том, 
чтобы распространить мысль о стремлении к достижению благородных 
политических целей. [5] 

2. Вербовка. Сам процесс вербовки насчитывает ни одно столетие и 
за это время он приобрел определенные сложившиеся схемы, методы, 
особенности, правила поведения, а также механизмы присущие 
исключительно данному сложному процессу.  Широкое использование 
информационно-коммуникационных технологий с целью проведения 
вербовки открыло радикально-экстремистским и террористическим 
структурам новые практические возможности и преимущества. Тем самым 
подняло процесс вербовки на качественно иной уровень. 

Во-первых, теперь вербовщик может находиться географически 
максимально далеко от своего объекта, то есть быть физически 
недоступным; 

Во-вторых, при обнаружении какой-либо потенциальной опасности 
быть разоблаченным он может безвозвратно прервать процесс вербовки;  

В-третьих, электронный контакт, который сильно усложняет поиск 
виртуального вербовщика — это высокая гарантия взаимной строгой 
конфиденциальности и секретности обоих сторон;  

В-четвертых, формат предоставляет широкое поле для маневра с 
целью максимально подстроиться под предполагаемого объекта;  

 В–пятых, самое главное высокий уровень воздействия на отдельно 
взятого индивида. 

3. Радикализация. Интернет, социальные сети и различные 
электронные мессенджеры предоставляет уникальные возможности. 
Публикуемый информационный контент, носит разносторонний характер, 
среди них могу быть, как различного рода агитационно-пропагандистские 
материалы, нарративы, видеоигры и мультипликационные фильмы.  

В данном случае, прежде всего, при анализе процесса 
радикализации необходимо учитывать саму природу данного явления. 
Наиболее объективное определение раскрывает не только мотивацию 
граждан, подвергнувшихся радикализмами, но и, что еще более значимо в 
социально контексте, какие они конкретно социально - политические цели 
преследуют, придерживаясь радикального мировоззрения.  В этой связи 
большой интерес представляет точка зрения российского ученого М. Я. 
Яхьяева, который проводит разделение на две основополагающие формы, 
основываясь на целях и характере радикальных преобразований. 

Первая форма - это конструктивный радикализм, направленный на 
кардинальное, качественное, прогрессивное, революционное 
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преобразование существующей социальной системы. В этом виде 
радикализма, высшим проявлением которого выступает социальная 
революция, созидательный, конструктивный момент, то есть, 
строительство более совершенного общества, доминирует над 
деструктивным моментом, то есть, разрушением существующей 
социальной системы.  

Вторая форма радикализма - это деструктивный радикализм, 
направленный на сохранение, консервацию или воссоздание, реставрацию 
отживших свой век, устаревших, изживших себя социальных отношений с 
помощью не менее решительных, но разрушительных для социальной 
системы агрессивных социальных действий. Разрушительная агрессия 
социальных субъектов при этом направляется, как правило, либо против 
тех социальных сил и субъектов, которые обнаруживают подлинно 
прогрессивное преобразовательное начало, либо против реально 
существующей социально-политической системы или ситуации в целом. 
[6] 

Первая форма, как правило, имеет очень мало своих последователей, 
а те, кто находится на данной стадии, должны далее подвергаться 
радикализации и соответственно после определенного периода, быть 
готовым к решительным и крайним формам действиям. К тому же, как 
известно не имеет каких-либо рамок, в частности, сам процесс 
радикализации неограничен по своему времени, не по форме 
идеологической обработки, в данном случае многое зависит о отдельно 
взятого индивида. 

4.Самореклама. Одним из краеугольных направлений деятельности, 
действующих радикально-экстремистских и террористических организаций 
является собственное самовосхваление среди широких масс населения. 

Упор на Интернет данными организациями сделан вполне 
осознанно, так как традиционные средства массовые информации для них 
являются недоступными, при этом сами виртуальные методы обладают 
рядом значимых объективных преимуществ. Привлекательность Интернета 
для экстремистских и террористических организаций обусловлена 
следующим: 

- легкой доступностью; 
- незначительным или полным отсутствием национального контроля 

в форме законодательных норм ограничения или цензуры; 
- неисчерпаемой аудиторией во всем мире; 
- анонимностью общения; 
- быстротой передачи информации; 
- недорогой установкой, содержанием и техническим 

обслуживанием средств передачи информации; 
- достаточно простым программным обеспечением интерактивной 

среды в сфере мультимедиа, позволяющим загружать и объединять 
информацию в различных форматах; 

- применением традиционных средств массовой информации, 
использующих ресурсы Интернета как источники тем для публикаций. [7] 
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Распространяя в сети подобные ролики радикально-экстремистские 
и террористические организации, решают свои объективные 
стратегические задачи. В первую очередь они демонстрируют свою силу 
обществу, тем самым утверждая, что в отношении своих врагов они будут 
использовать исключительно насилие. Во- вторых, как прямое следствие 
фактора насилия, появление и укрепления сильного страха и паники в 
обществе. И наконец, в - третьих, как свидетельствуют факты, это, заметно, 
сильно облегчает поиск, по всему миру людей, которые разделяют 
подобные подходы и методы. В конечном итоге самореклама ставит перед 
собой фундаментальную цель, которая заключается в полном изменении 
общественного сознания в свою пользу. 

5. Деморализация. Помимо восхваления своей деятельности другим 
значимым направлением информационной деятельности является 
деморализация своих идеологических противников.  

Пристальное внимание к фактору деморализации обусловлено тем, 
что ослабление морального духа позволяет им решить ряд важных задач в 
первую очередь следует отметить, это навязывания обществу идею о 
бессмысленности борьбы с радикально-экстремистскими и 
террористическими организациями. Таким образом, постепенно в обществе 
внедряется и укрепляется мысль об их непобедимости, путем 
манипулирования общественного сознания.  

Таким образом, фактор деморализации противника остается одним 
из приоритетных направлений деятельности радикально-экстремистских и 
террористических структур. Причина тому, что сама по себе моральная 
сила является не менее значимым фактором, чем сама военное 
составляющее. Более того, как свидетельствует практика, без наличия 
твердой моральной силы наступает период упадка духа, растерянности, а 
воздухе царит атмосфера отчаяния и безысходности.  

6. Поиск и анализ информации.  
Важным ключевым моментом в данном случае является тот факт, 

что поисковая информация носит ярко выраженный приватный и 
конфиденциальный характер. В этой связи большой практический интерес 
представляет точка зрения относительно персонализации поиска в 
Интернете ведущего американского эксперта Эли Паризера. Так он 
отмечает следующее: «Это больше, чем просто приватность. Приватность 
касается того, что вы хотите раскрыть из информации о себе. А здесь 
проблема лежит в том, что открывают вам о мире, основываясь на том, кто 
вы такой. Это даже более опасный путь. Вы видите практически 
отредактированную картину мира, основанную на личностной 
информации, которую вы даже не можете контролировать». [8] 

В тоже время, следует отметить, что сам поиск и анализ 
информации, как правило, сопровождается активным использованием 
современных и новейших компьютерных программ, и технологий, которые 
в практическом плане позволяют не только анализировать существующую 
реальность, но и прогнозировать потенциальное развитие ситуации, 
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выявляя все имеющиеся объективные нюансы, тенденции и 
закономерности. 

7. Сбор денег.  
В последнее время деструктивными структурами всё более активно 

стали использоваться возможности, предоставляющие современными 
информационно-коммуникативными технологиями. Отличительной и 
принципиальной чертой данного метода заключается в том, что он 
позволяет найти источники финансирования, по всему миру, где 
функционирует Интернет.  

Террористические группы используют Интернет для сбора средств. 
Аль-Каида, например, всегда сильно зависела от пожертвований, и ее 
глобальная сеть сбора средств построена на фундаменте 
благотворительных организаций, неправительственных организаций и 
других финансовых учреждений, которые используют веб-сайты, 
социальные сети и форумы. Экстремистская группа Хизб аль-Тахрир 
используют интегрированную систему веб-сайтов в Интернете, от Европы 
до Африки, которая просит сторонников оказать помощь, давая деньги для 
дела джихада. [9] 

Тем самым, действующие радикально – экстремистские и 
террористические организации воспринимают Интернет как источник 
пополнения своего бюджета. Технологии сбора средств свидетельствует о 
том, что он сам процесс сбора денег выглядит высокопрофессиональным, 
при этом они используют абсолютно различные методики. 
Привлекательность электронного пожертвования заключается в том, что 
фактически гарантирует анонимность, так как на деле очень сложно 
определить человека который пожертвовал деньги деструктивным 
группировкам; 

В завершении следует отметить, что развернувшиеся в последнее 
время активные научно-экспертные полемика и дискуссии вокруг 
виртуального пространства, вскрыли всю неоднозначность данного 
явления. Тем не менее, мы уверены, что правильное и эффективное 
использование существующих информационно –коммуникационных 
технологий позволит лишить радикально-экстремистские и 
террористические группировки возможностей в данной сфере.  
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Муаллиф дар ин мақола омили муосири иттилоотию 

коммуникатсиониро омилимуайянкунандаи афзоиши ифротгароии 
хушунатомез арзёбӣкардааст. Азчумла, дар мақола масъалаҳои зерини 
актуалӣ, ба монанди таблиғот, ҷалб, радикализатсия, худпешбарй, 
рӯҳафтодагӣ, ҷустуҷӯ ва таҳлили иттилоот, инчунин ҷамъоварии маблағ 
таҳлил карда шудаанд. Аз ин лиҳоз, дарки воқеъбинонаи омили 
иттилоотию коммуникатсионӣ имрӯз хеле зарур ва муҳим аст, ки ба мо 
имкон медиҳад, ки барои муқовимат ба ифротгароии хушунатомез 
тадбирҳои муассир ва саривақтӣ андешида шавад. 

Калидкалимаҳо: ифротгароии хушунатомез, омили иттилоотию 
иртиботот, таблиғот, ҷалб, радикализатсия, худпешбарӣ, рӯҳафтодагӣ, 
ҷустуҷӯ ва таҳлили иттилоот, ҷамъоварии маблағ. 
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In this article, the author considers the modern information and 

communication factor as a determinant of the growth of violent extremism. In 
particular, the following topical aspects are analyzed in the work, such as 
propaganda, recruitment, radicalization, self-promotion, demoralization, search 
and analysis of information, as well as fundraising. In this regard, an objective 
understanding of the information and communication factor is very relevant and 
important today, which will allow us to take the most effective and timely actions 
to counter violent extremism. 

Keywords: violent extremism, information and communication factor, 
propaganda, recruitment, radicalization, self-promotion, demoralization, search 
and analysis of information, fundraising.  
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НАҚШИ АФҒОНИСТОНИ ОСОИШТА ҲАМЧУН ОМИЛИ 
ГУСТАРИШИ ҲАМКОРИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ ВА ҶАНУБӢ 
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734025, Тоҷикистон ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17; 
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Муаллиф дар мақола масъалаи вазъи кунунии Афғонистонро баъд аз 

ғасби қудрат аз ҷониби Толибон, роҳҳои расидан ба сулҳ ва пойдории 
амният, имкониятҳои бузурги энергетикӣ, ва роҳҳои транзитии 
пайвандгари минтақаҳоро таҳлил намудаанд. 

Дар мақола вобаста ба ҳалли истисноии сиёсӣ ва дипломатии 
бӯҳрони бавуқуъомадаи Афғонистон, таъсиси ҳукумати фарогир, 
дурнамои рушди устувор ва пойдори Осиёи Марказӣ, ки бо ноил шудан ба 
сулҳ дар Афғонистони ҳамсоя зич алоқаманд аст, андешаронӣ карда 
шудааст. 

Воқеъан вазъи имрӯзаи Афғонистон бо сабаби буҳрони сиёсӣ, 
иқтисодию иҷтимоӣ ва ҳолати вазнини башардӯстона хеле 
нигаронкунанда мебошад. Масъалаи сулҳу субот дар Афғонистон омили 
рушд ва кафолати амнияти минтақавӣ ва байналмилалӣ дониста шуда, 
ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ва Ҷанубиро 
аз ҳарвақта дида бештар зарур аст, ки барои расидан ба сулҳу субот ва 
табдил додани Афғонистон ба пули пайвандгари байни минтақаҳои Осиёи 
Марказӣ ва Ҷанубӣ тадбирҳо андешида, ҷиҳати иҷрои саривақтии 
уҳдадориҳои байналмилалӣ аз ҷониби Толибон талош намоянд.   

Ба андеши муаллифон бо дастрасии комил ба сулҳу субот ва 
ташкили ҳукумати фарогир дар Афғонистон имконияти татбиқи 
лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ, истифодаи роҳҳои транзитӣ тавассути 
қаламрави Афғонистон, рушди иқтисодии кишвар бо истифода аз саноати 
истихроҷи маъдан ва нерӯи корӣ мавҷуд мебошад.     

Калидвожаҳо: Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ, Афғонистон, иқтидори 
транзитӣ, Толибон, осоишта, минтақа, энергетика, амният, хатар, 
фарогир, сулҳ ва сиёсӣ.  

 
Таърихан Афғонистон пайвандгари муҳим байни халқҳои Осиёи 

Марказӣ ва Ҷанубӣ буда, дар табодули таърихӣ, фарҳангӣ ва иқтисодии 
минтақаҳо нақши назаррас бозидааст. Тавассути ҳудуди Афғонистони 



МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА АМНИЯТ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ - INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY 

89 
 

имрӯза яке аз масирҳои муҳими Роҳи бузурги абрешим мегузашт. 
Тасодуфӣ нест, ки яке аз шаҳрҳои бостонии тиҷоратии Шуртуғай низ дар 
ҳудуди ин кишвар кашф шудааст, ки ин аз рушди савдои байниминтақавӣ 
дар хазораи якуми пеш аз милод гувоҳӣ медиҳад[9].  

Аммо қайд кардан ба маврид аст, ки инкишофи флоти бодбондор ва 
кашфиётҳои бузурги ҷуғрофӣ боиси коҳиши савдои қитъавӣ дар масири 
Роҳи бузурги абрешим ва муборизаи минбаъдаи давлатҳои абарқудрат ва 
«бозии бузург» байни Россия ва Британияи Кабир дар Осиё гардида ин 
ҳолат ба он оварда расонид, ки Осиёи Миёна ба Россия, Осиёи Ҷанубӣ 
бошад ба Британияи Кабир тобеъ гардид ва Афгонистон ба минтақаи 
буферӣ байни онҳо табдил ёфта, аз ин рӯ муддати тӯлонӣ робитаҳои зич 
байни минтақаҳо қатъ гардиданд. Аммо, новобаста аз ин, аҳамияти 
Афғонистон ҳамчун як нуқтаи муҳими ҳамҷавор байни ду минтақа ҳамеша 
эътироф шуда ба қавли Муҳаммад Иқбол, Афғонистон қалби Осиё 
мебошад, ки фасод ва рушди тамоми қитъа ба он вобаста аст.   

Таъсиси давлатҳои мустақил дар Осиёи Марказӣ ба барқарор 
шудани ҳавасмандии қаблӣ дар густариши ҳамкориҳои Осиёи Ҷанубӣ ва 
Марказӣ мусоидат кард, вале низои Афғонистон, ки беш аз 40 сол пеш оғоз 
шуда буд, то ҳол ҳамчун монеа дар роҳи пурраи равобити тиҷоративу 
иқтисодии байни ду минтақа вуҷуд дорад, ки он хеле баланд арзёбӣ 
мегардад[1].  

Дар Осиёи Марказӣ тамоюлҳои нави рушди минтақавӣ суръат 
гирифта, сатҳи эътимоди сиёсӣ ба таври назаррас боло рафт, ки он имкони 
фаъол гардидани равобити кишварҳои Осиёи Марказиро дар соҳаи 
тиҷорату иқтисод таъмин намуд. 

Тавре маълум аст, кишварҳои Осиёи Марказӣ бо истифода аз 
қаламрави Афғонистон метавонанд ба бозори Осиёи Ҷанубӣ бароянд, ки 
дорои 1 миллиарду 950 миллион нафар аҳолӣ ва сатҳи баланди рушди 
иқтисодӣ, кишварҳои пешрафтаи Ҳинд ва Покистон буда, барои 
истеҳсолоти саноатӣ ва мубодилаи мутақобилаи иқтисодӣ замина эҷод 
намоянд.   

Дар навбати худ, кишварҳои Осиёи Ҷанубӣ метавонанд аз захираҳои 
фаровони табиии Осиёи Марказӣ барои таъмини рушди динамикии 
иқтисоди худ истифода баранд.  

Дар баробари ин, бояд дар назар дошт, ки дурнамои рушди устувор 
ва пойдори Осиёи Марказӣ бо ноил шудан ба сулҳ дар Афғонистони 
ҳамсоя зич алоқаманд аст. Бе ҳалли масъалаи Афгонистон шукуфоии 
кишварҳои минтақаро таъмин кардан имконпазир нест[2].  

Кишварҳои Осиёи Миёна дар хушкӣ воқеъ гардида, роҳҳои 
баромади бевоситаро ба уқёнусҳо надоранд. Афғонистон яке аз роҳҳои 
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афзалиятноки баромадан ба баҳрҳои ҷанубӣ мебошад. Аммо барои 
истифода аз ин иқтидори бузург, пеш аз ҳама, фароҳамии сулҳу субот дар 
ин кишвар зарур аст 

Бо дарназардошти омилҳои зикршуда, мебояд ба Афғонистон на 
ҳамчун ба манбаи мушкилот, таҳдидҳо ва чолишҳои минтақавӣ, балки 
ҳамчун як имконияти беназири стратегӣ назар кард, ки метавонад ба рушди 
робитаҳои васеи фароминтақавӣ дар фазои Авруосиё такони нав бахшад.    

Боиси тазаккур аст, ки истиқрори сулҳу субот дар минтақа ба рушди 
ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи тамоми кишварҳои Осиёи Марказӣ 
ва Ҷанубӣ мусоидат мекунад. 

Кишварҳои минтақа аз ибтидо ҷонибдори ҳалли истисноии сиёсӣ ва 
дипломатии бӯҳрони Афғонистон буданд.   

Ҳамин тариқ, кишварҳои мо иштирокчиёни фаъоли чунин форумҳои 
байналмилалие мебошанд, ки ба ҳалли мушкилоти Афғонистон бахшида 
шудаанд, аз қабили: «Раванди Кобул», «Формати Москва», Форуми «Қалби 
Осиё–Раванди Истамбул», Гурӯҳи байналмилалии тамос оид ба 
Афғонистон, Гурӯҳи тамоси «СҲШ-Афғонистон», Конфронси ҳамкории 
минтақавии иқтисодӣ оид ба Афғонистон (РЕККА).  

Дар шароити ғасби ҳокимият аз ҷониби Толибон пойдории сулҳу 
субот дар Афғонистон рӯз то рӯз мубрамтар мегардад. Чун бори нахуст, ба 
сари қудрат омадани Толибон ба манбаи терроризми байналмилалӣ табдил 
ёфтани Афғонистон мусоидат намуда буд, бозгашти дубораи онҳо низ ба 
муттаҳидшавии гурӯҳҳои бо ҳам гӯё душман шабоҳат дорад, ки дар асл 
ҳаммаслак боқӣ мемонанд. 

Барои ҳалли низоъи Афғонистон чӣ бояд кард?:  
Таъсис додани платформаи ягона бо биниши ягонаи баррасии 

масъалаи Афғонистон – қабл аз ҳама ҷомеаи ҷаҳониро мебояд дар мавриди 
ҳалли ин низоъ ва овардани фишор ба Толибон барои иҷрои уҳдадориҳои 
байналмилалие, ки Толибон дар раванди Давҳа ба дӯш гирифта буданд, 
муттаҳид гарданд. Қобили зикр аст, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз баромадҳои аввалинаш оид ба масъалаи Афғонистон ташкили ҳукумати 
фарогирро ягона роҳи раҳоӣ аз буҳрони феълӣ дар Афғонистон рабт 
медод[7]. Барои халли мушкилиҳои Афғонистон ҳарчӣ зудтар дар ин 
кишвар, бо иштироки ҳамаи гурӯҳҳои қавмию сиёсӣ таъсис додани 
ҳукумати фарогирро зарур донист. Аммо зери мафҳуми фарогирӣ, тибқи 
фаҳмиши мо, ҷалби на танҳо Толибон, балки намояндагони қавмҳои 
мухталиф ба ҳукумат, дар назар дошта мешавад. Ба андешаи раҳбарияти 
Ҳукумати Тоҷикистон, шакли давлатдорӣ ва усулҳои идораи 
Афғонистонро бояд ризояти мардуми ин кишвар дар асоси райъпурсии 
ҳамагонӣ муайян намояд.     
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Боиси хушнудист, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ режими Толибонро расман 
эътироф накардааст ва ҳамзамон ҷонибдори ташкили «ҳукумати фарогир» 
дар Афғонистон мебошад. Инчунин, барои татбиќи ин усул абарќудратњои 
љањонї ва минтаќавї бояд аз њадафњои манфиатҷӯии худ даст кашанд. 
Истифода аз имкониятҳои СҲШ, ки нерӯҳои асосиро дар фазои Авруосиё 
муттаҳид намуда Афғонистонро ба ҳайси нозир пазируфтааст, қобили 
таъкид мебошад.  

Истифодаи неруи аҳолии кишвар. Дар таърихи давлатдории 
Афғонистон саҳифаҳои дурахшони ҳамзистии осоиштаи халқҳои гуногун, 
муборизаи якҷояи онҳо ба муқобили истилогарон (Англия, Иттиҳоди 
Шӯравӣ ва ИМА) мавҷуданд. Ҳолати фоҷиабори имрӯз ба амал омадаи ин 
кишвар, ки таъриху фарҳанги бостонӣ дорад бо айби мардуми афғон 
набуда, балки натиҷаи дахолати қувваҳои беруна ба корҳои дохилии ин 
кишвар мебошад, ки беш аз 43 сол инҷониб идома дорад. Халқи 
Афғонистон бо неруи бузурги сиёсю таърихӣ, маданӣ ва иҷтимоии худ 
бояд тақдири худро хал намуда, имрӯзу фардои худро муайян созад[5].   

Айни замон Афғонистон дар остонаи фоҷиаи башарӣ қарор дорад. 
Аз ин рӯ, зарурати расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба тамоми 
табақаҳои аҳолӣ, бахусус, ба ниёзмандон ба миён меояд. Зарур аст, ки дар 
ироаи ин кӯмак бояд аз имконоти кишварҳои ҳарду минтақа истифода кард 
ва ба дасти террористон наафтидани ин кумакҳоро таъмин кард. 

Муттаҳид шудани қувваҳои озодихоҳи Афғонистон дар атрофи 
сардорони ҳаракатҳои зиддитолибон ва муқовиматҳои халқӣ. Яке аз 
мушкилоти Афғонистони муосир ва умқи ташаннуҷи байнимиллӣ дар 
марҳилаи муосири таърихи он– набудани роҳбарони воқеӣ, дурандеш ва 
эътирофшуда мебошад. 

Ҳамзамон, барои таъмини сулҳу субот ва табдил додани 
Афғонистон ба пули пайвандгари байни минтақаҳои Осиёи Марказӣ ва 
Ҷанубӣ тадбирҳои зеринро андешидан муҳим аст.  

Таъмини Афғонистон бо неруи барқ. Сохтмони хатти интиқоли барқ 
на танҳо мушкилоти шадиди нарасидани неруи барқро барои аҳолӣ ҳал 
мекунад, балки имкониятҳои иловагӣ барои бунёди иқтидорҳои истеҳсолӣ 
ва ҷойҳои корӣ, таъсиси корхонаҳои нав дар Ҷумҳурии исломии 
Афғонистонро фароҳам меорад. Ҳамзамон, ин хатти интиқоли барқ 
Кобулро ба низоми ягонаи барқии Осиёи Марказӣ мепайвандад, ки ба 
Тоҷикистону Қирғизистон имкони интиқоли неруи барқро тибқи тарҳи 
“CASA-1000” [3] ба Афғонистон, Покистон ва Ҳиндустон фароҳам месозад. 
Бо талошҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ ба самти Афғонистон аз ҳудуди 
Осиёи Марказӣ аллакай 10 хатти интиқоли барқ бомуваффақият ба кор 
дароварда шудааст. 



МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА АМНИЯТ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ - INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY 

92 
 

Тоҷикистон дорои захираҳои ғании гидроэнергетикӣ мебошад, ки 
манбаи муҳими истехсолкунандаи неруи барқ ба шумор меравад. Дар даҳ 
соли охир Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Афғонистон беш аз 10 миллиард 
киловатт-соат нерӯи барқро интиқол додааст. Барои амалисозии ин мақсад 
ду хати барқӣ - 110 ва 220 киловолт (кВт) бо иқтидори 500 мегаватт (МВт) 
аз зеристгоҳи Герани Тоҷикистон то Пули Хумрии Афғонистон сохта ва ба 
истифода дода шудааст. 

Ба қавли Пешвои миллат имкониятҳои ҳамкорӣ дар соҳаи 
энергетика зиёданд ва мо барои ҳамкории ҳамаҷониба дар ин самти 
стратегӣ омода мебошем. Дар навбати худ, мо омодаем, ки интиқоли нерӯи 
барқро ба Афғонистон афзоиш диҳем. 

Сохтмони хати баландшиддати 500 кВ «Роғун-Пули Хумрӣ», ки 
асосноккунии техникӣ-иқтисодии он дар ҳоли таҳия қарор дорад, низ як 
иқдоми муҳим ва саривақтист.  

Бо мақсади баланд бардоштани дараҷаи некуаҳволии халқи дӯсту 
хамсоя дар ноҳияҳои наздисарҳадӣ, сохтмони зеристгоҳҳои барқии обии 
гуногун пешбинӣ шудааст, аз ҷумла амалисозии лоиҳаи НБО-и «Себзор» 
дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон.   

Гузашта аз ин, Тоҷикистон нақшаҳои Афғонистонро барои иҷрои 
лоиҳаҳои минтақавӣ дар бахши энергетика, аз ҷумла, бунёди хатҳои 
баландшиддати барқӣ ва дигар иншооти фаромиллии энергетикӣ дастгирӣ 
менамояд[6].   

Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ якдигарро аз ҷиҳати энергетикӣ мукаммал 
менамоянд. Тасодуфӣ нест, ки дар давоми даҳсолаҳои охир лоиҳаҳои 
содироти газ ва қувваи барқ аз ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ба Покистон ва 
Ҳиндустон фаъолона таҳия шуданд. 

Осиёи Марказӣ барои Ҳиндустон як минтақаи канорӣ буд ва боқӣ 
хоҳад монд. Консепсияи «Connect Central Asia»-ҳамбастагии Осиёи 
Марказӣ» ва шомил шудани ин минтақа ба ҳамсоягии васеъ («Extended 
Neighborhood») қисман барои ислоҳи ин камбудӣ ва қисман инъикос 
кардани имкониятҳои афзояндаи маркази ҷаҳонии қудрат ба шумор 
мераванд.   

Пойдории сулҳ дар Афғонистон барои ба роҳ мондани ҳамкориҳои 
ҳамаҷонибаи байниминтақавӣ, махсусан, пешрафти рушди робитаҳои ду 
минтақа зарур дониста мешавад[11].  

Сохтмони кубурҳои нафту газ. Дар ин самт «ТАПИ» яке аз лоиҳаҳои 
калон бо арзиши 7-10 миллиард доллар барои интиқоли гази табиӣ ба 
Осиёи Ҷанубӣ тавассути Афғонистон дар ҳаҷми 33 миллиард кубометр дар 
як сол маҳсуб меёбад.  
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Яке аз омилҳои пайвандгари Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ, ин 
ҳамбастагии нақлиётӣ ва иқтидори транзитӣ дар қаламрави Афғонистон 
мебошад. Сохтмони роҳҳои автомобилгард ва роҳи оҳане, ки 
Афғонистонро убур мекунад, ҳамчун кӯтоҳтарин масири пайвандгари 
минтақаҳо, метавонад на танҳо ба густариши ҳамкориҳои иқтисодию 
иҷтимоӣ, балки ба густариши робитаҳои сиёсӣву фарҳангӣ ва гуманитарӣ 
низ мусоидат кунад. Аз тарафи дигар, татбиқи лоиҳаҳои бузурги иқтисодӣ 
метавонад ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ, тавлиди даромади буҷети давлатӣ 
ва занҷирҳои хизматрасонӣ барои фаъолияти босамари роҳҳои 
автомобилгард ва роҳи оҳан мусоидат кунад. Айни замон аз Осиёи Марказӣ 
ба Афғонистон роҳи оҳани Тирмиз – Ҳайратон – Мазори Шариф, ки 75 
километр ва Отамурат – Имомназар – Акина – Андхой 118 километр тул 
кашидааст. 

Яке аз лоиҳаҳое, ки ба пайвастани ду минтақа мусоидат мекунад, 
роҳи оҳани Мазори-Шариф-Кобул-Пешовар аст, ки аз ҷониби Ҳукумати 
Ӯзбекистон пешниҳод гардидааст. Лоиҳаи мазкур бунёди инфрасохтори 
системавиро дар шакли 264 пул, 7 нақб ва 641 иншооти обпартои манотиқи 
убури Афғонистон ва Покистон дар бар мегирад. Дар оянда ин хат 
метавонад яке аз риштаҳои асосии мубодилаи тиҷоратӣ на танҳо байни ду 
минтақа, балки ҳамчун омили дастрасӣ ба минтақаҳои ҳамсояи Авруосиё 
низ хидмат кунад.  

Ҷалби сармояи мустақим ба иқтисоди Афғонистон, бахусус барои 
истихроҷи канданиҳои фоиданок. Саноати истихроҷи маъдан дар 
Афғонистон як соҳаи ояндадор аст, зеро арзиши конҳои маъданӣ дар ин 
кишвар аз ҷониби коршиносон 1 триллион доллар арзёбӣ шудааст.  

Мусоидат ба таъмини амнияти озуқаворӣ барои рушди соҳаи 
кишоварзии кишвар. Танҳо маҳви камбизоатӣ ва баланд бардоштани сатҳи 
саводнокӣ метавонад асоси Афғонистони нав гардад, ки ҳамчун пули 
пайвандгари минтақаҳо ба ҳисоб меравад. Дар ин раванд метавон аз 
зарфиятҳои таълимии кишварҳои ҳарду минтақа барои омода кардани 
мутахассисони баландихтисос истифода кард. Тавре маълум аст, чунин 
таҷриба вуҷуд дорад ва ҳазорон донишҷӯёну унвонҷӯёни афғон дар 
донишгоҳҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ (хусусан дар Ҳиндустон) таҳсил 
кардаанд.  

Аммо ғасби қудрат аз ҷониби Толибон татбиқи лоиҳаҳои 
тарҳрезишуда ва ҷориро зери савол гузошт. Татбиқи лоиҳаҳои бузурги 
инфрасохтории пешбинишуда, ки Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубиро 
мепайвандад, ҳалли низоҳои Афғонистонро талаб мекунад. 

Ҳолатҳое, ки ба амалисозии лоиҳаҳои ҷорӣ ва пешбинишуда монеа 
эҷод менамоянд, метавон дар шакли зерин ҷудо намуд:   
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Қайд кардан бамаврид аст, ки ҳарчанд Толибон маҳсули 
пуштибонии Покистон мебошанд, аммо миёни онҳо ихтилофоти мухталиф, 
пеш аз ҳама дар мавриди хатти Дюранд, сарнавишти ояндаи Вазиристон ва 
таъсиси Пуштунистони бузург вуҷуд дорад. Аз ҷониби дигар, миёни худи 
Толибон дар мавриди рушди оянда ва равобит бо ҷаҳони беруна 
мухолифатҳои калон ба назар мерасад. 

Сардӣ дар равобити кишварҳои умдаи Осиёи Ҷанубӣ – Ҳинду 
Покистон низ ба иҷрои лоиҳаҳои инфрасохторӣ ва ҳамгироӣ миёни Осиёи 
Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ бо дар назардошти истифода аз зарфиятҳои 
транзитӣ ва иқтисодии Афғонистон монеа ба вуҷуд меорад. Нақшаҳои 
пешбурди барқарорсозии иқтисодии кишвар ва дар ҳудуди он сохтани 
иншоотҳои бузурги инфрасохторӣ на ҳама вақт баробарии Хиндустону 
Покистонро дар бар мегирад. Мусоидат ба ҳамбастагии Осиёи Марказӣ ва 
Ҷанубӣ бидуни иштироки фаъоли Ҳиндустон метавонад бо мушкилоти 
зиёд мувоҷеҳ шавад. 

Монеаи дигари таҳкими ҳамкориҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ 
омили манфиатҳо ва вокуниши субъектҳои дигари хориҷӣ ба мавқеи 
фаъоли кишварҳои минтақа оид ба ташкили ҳамкории зич ва эҷоди 
алтернативаи гузаргоҳи нақлиётии шимолии масири ҷанубӣ тавассути 
Афгонистон мебошад. 

Агар дар Афғонистон сулҳу субот пойдор нагардад, тамоми 
кишварҳои минтақа, алалхусус Тоҷикистон, бо хатари ҷиддӣ рубарӯ хоҳанд 
шуд. 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар тӯли сӣ соли рушди 
соҳибистиқлолӣ ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи Сарвари давлатамон қарор 
дошт ва ин кишвар дар сиёсати хориҷии мо мавқеи хоссаеро ишғол 
менамояд. Аз рӯзњои аввали ба сари ќудрат омадан Сарвари Ҳукумати 
Ҷумљурии Тољикистон таваљљуњи љомеаи љањониро ба вазъи фољиабори 
Афғонистон, бахусус мушкилоти сиёсиву иќтисодї ва хатари режими асри 
миёнагии Толибон, љалб карданд. Бояд қайд кард, ки мавқеи Тоҷикистон 
нисбати Толибон нав набуда, балки дар 25 соли ахир арзи вуҷуд 
кардааст[10]. 

Мо принсипи асосие, ки раванди сиёсии таъмини сулҳи пойдорро 
дар Афгонистон тавассути худи афғонҳо ва таҳти роҳбарии халқи 
Афғонистон пешбинӣ менамояд, ҷонибдорӣ менамоем[4].    

Дурнамои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ бо ноил 
шудан ба сулҳ дар ҳудуди Афғонистони ҳамсоя зич алоқаманд аст. 
Афғонистони устувор бо рушди динамикӣ, бо назардошти шароити муосир, 
метавонад ҳамчун пули муҳим пайвандгари Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ ва 
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инчунин бо дарназардошти вазъи муосир бозингари калидӣ дар 
барқарорсозии Роҳи таърихии Абрешим гардад[8].  

Ба ибораи дигар, мо ба суханони Муҳаммадиқболи Лоҳурӣ 
бармегардем ва Афғонистони осоишта воқеан метавонад ба омили тақвият 
ва рушди ҳамкориҳои байниминтақавӣ табдил гардад.  
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В статье автор анализирует текущую ситуацию в Афганистане 
после прихода к власти Талибов, пути достижения мира и безопасности, 
большой энергетический потенциал, природные ресурсы и транзитные 
пути соединяющие регионы.  

В статье рассматриваются исключительные методы политико-
дипломатические решения афганского кризиса, вопросы создания 
инклюзивного правительства и перспективы устойчивого развития и 
стабильности Центральной Азии, которые тесно связаны с достижением 
мира в соседнем Афганистане. 

Действительно, нынешняя ситуация в Афганистане вызывает 
большую тревогу в связи с политическим, экономическим и социальным 
кризисом и сложной гуманитарной ситуацией. 

Вопрос мира и стабильности в Афганистане считается фактором 
развития и гарантией региональной и международной безопасности, а 
мировое сообщество, включая страны Центральной и Южной Азии, как 
никогда настроено на достижение мира и стабильности, и превращения 
Афганистана в мост между Центральной и Южной Азией и предпринять 
шаги для обеспечения своевременного выполнения международных 
обязательств Талибами. 

По мнению автора, при полном достижения мира, стабильности и 
формировании инклюзивного правительства в Афганистане появляется 
возможность реализации крупных энергетических проектов, 
использования транзитных маршрутов через Афганистан, экономического 
развития страны с использованием горнодобывающей промышленности и 
местной рабочей силы. 
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In the article, the author analyzes the current situation in Afghanistan 

after the Taliban came to power, ways to achieve peace and security, great 
energy potential, natural resources and transit routes connecting the regions. 

The article discusses exceptional methods of political and diplomatic 
solutions to the Afghan crisis, the creation of an inclusive government and the 
prospects for sustainable development and stability of Central Asia, which are 
closely linked to the achievement of peace in neighboring Afghanistan. 

Indeed, the current situation in Afghanistan is of great concern due to the 
political, economic and social crisis and the difficult humanitarian situation. 

The issue of peace and stability in Afghanistan is considered a factor of 
development and a guarantee of regional and international security, and the 
world community, including the countries of Central and South Asia, is more 
than ever committed to achieving peace and stability and turning Afghanistan 
into a bridge between Central and South Asia and to take steps to ensure timely 
fulfillment of international obligations by the Taliban. 

According to the authors, with the full achievement of peace, stability and 
the formation of an inclusive government in Afghanistan, it becomes possible to 
implement major energy projects, use transit routes through Afghanistan, and 
economic development of the country using the mining industry and labor. 

Keywords: Central and South Asia, Afghanistan, transit potential, 
Taliban, region, energy, security, danger, inclusiveness, peace and politics. 
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В данной статье авторы анализируют приоритетные направления 

таджикско-узбекских отношений стратегического партнерства в 
современных условиях. Также рассматривают новые точки роста для 
дальнейшего расширения и укрепления двустороннего и многостороннего 
сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой 
Узбекистан. 

Авторы считают, что за 30 лет государственной независимости 
во взаимоотношениях Республики Таджикистан и Республики Узбекистан 
было осуществлено очень много важных исторических событий, которые 
продемонстрировали взаимную дружбу, уважение и высокое доверие.  

 Авторы отмечают, что в тридцатую годовщину установления 
дипломатических отношений стороны приняли историческое по 
значимости решение - поднять уровень отношений до союзничества. 

Авторы приходят к выводу, что Республика Таджикистан и 
Республика Узбекистан продемонстрировали на практике всему мировому 
сообществу уникальную и образцово-показательную действенную модель 
стратегического партнерства в своих двусторонних и многосторонних 
отношениях во благо процветания двух братских народов.  

Ключевые слова: Таджикистан, Узбекистан, стратегическое 
партнерство, союзничество, приоритетное направление, 
государственный визит, межгосударственное сотрудничество, 
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позитивный процесс, двустороннее сотрудничество, политическая воля, 
взаимная дружба. 

Необходимо отметить, что в современных условиях таджикско – 
узбекские отношения находятся на небывало высоком уровне. Так, в 
результате произошедших прорывных межгосударственных сдвигов, за 
последние годы в центре которых видна политическая воля и высокое 
взаимное доверие между лидерами двух братских народов.  

Сегодня вновь подтверждаем тот факт, что двустороннее и 
многостороннее сотрудничество между Таджикистаном и Узбекистаном 
под руководством лидеров двух наших стран уважаемого Эмомали 
Рахмона и уважаемого Шавката Мирзиёева значительно возросло и их 
вклад в укреплении дружбы, добрососедства и доверия, открытия новой 
страницы в таджикско-узбекских отношениях стратегического партнерства 
очень значим, благодаря чему открывались новые точки роста для 
дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества между 
Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. 

На регулярной основе осуществляются политические контакты на 
высшем и высоком уровнях. Президенты двух стран неоднократно 
обменивались официальными и рабочими визитами. Следует отметить, что 
регулярный диалог на уровне глав государств и активное политическое 
взаимодействие вносят значительный вклад в углубление двусторонних 
отношений[2]. 

За 30 лет государственной независимости во взаимоотношениях 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан было осуществлено 
очень много важных исторических событий, которые продемонстрировали 
взаимную дружбу, уважение и высокое доверие.  

Отмечая особую важность отношений с Республикой Узбекистан, и 
достижения уровня стратегического партнерства, Президент Республики 
Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем Послании к Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан в 2019 году, обозначил его в числе трех 
исторических событий 2018 года в истории нашего региона. В целом 
нашим общим интересам отвечают консолидированные, открытые, 
дружественные и динамично развивающиеся отношения в различных 
областях[1]. 

В частности, в области обеспечения безопасности на двустороннем и 
региональном уровне. Осознание общих региональных интересов в данной 
сфере, появление новых общих вызовов и угроз, таких как международный 
терроризм, экстремизм, кибертерроризм, наркопреступность, онлайн-
экстремизм, биотерроризм, киберпреступность, а также других 
транснациональных и трансвиртуальных вызовов, угрожающих 
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стабильности и процветанию региона, правительства наших стран 
объеденяют свои усилия в этом направлении. Данная реальность 
подталкивает нас к выработке общих механизмов и подходов в 
обеспечении региональной безопасности, что придает региональному 
интеграционному процессу новый импульс и содержание. 

Другой приоритетной сферой таджикско-узбекского 
сотрудничества, безусловно, являются торгово-экономические связи. Так 
произошедшие позитивные сдвиги и процессы в двусторонних 
политических отношениях, оказали самое благоприятное влияние на 
торгово-экономическое сотрудничество. 

Мы, с удововлетрением, отмечаем не только непрерывное 
стабильное увеличение динамики двустороннего товарооборота, но и 
расширение сфер взаимного сотрудничества. Убеждены, что реальный 
потенциал двустороннего торгово-экономического сотрудничества гораздо 
больше. Стороны будут и далее стремиться предпринимать конкретные 
практические шаги, направленные на укрепление дальнейшего 
взаимодействия в этой сфере. 

Так в настоящий момент договорно-правовая база двух стран 
насчитывает свыше 300 соглашений и договоров, подписанных на 
межгосударственном, межправительственном и межведомственном 
уровнях. Основополагающими из них являются Договор о вечной дружбе 
между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан от 15 июня 
2000 года и Договор о стратегическом партнёрстве между Республикой 
Таджикистан и Республикой Узбекистан от 17 августа 2018 года. 

Высокий уровень отношений позволяет странам уверенно развивать, 
расширять и углублять взаимовыгодное торгово-экономическое 
сотрудничество, обеспечивать устойчивый рост товарооборота и 
диверсификацию его структуры, увеличить на системной и долгосрочной 
основе объемы взаимных поставок товаров и услуг, привлечение и 
поощрение инвестиций, развитие промышленной кооперации, созданию 
совместных предприятий в соответствии со своими законодательствами и 
условиями международных договоров, участниками которых они являются.  

Отметим, что вопросы торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества, взаимодействия в области транспорта и других отраслях 
экономики, а также культурно-гуманитарного характера рассматривались в 
рамках работы созданной еще в 2002 году Межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой 
Таджикистан и Республикой Узбекистан. 

В целом, сторонами неоднократно подчеркивалась необходимость 
расширения практического взаимодействия, в том числе по наращиванию 
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объемов взаимной торговли, продвижению приоритетных проектов 
кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, 
транспорта и других направлениях. 

Мы убеждены, что реальный потенциал двустороннего торгово-
экономического сотрудничества гораздо больше. Стороны будут 
стремиться предпринимать конкретные практические шаги, направленные 
на укрепление дальнейшего взаимодействия в этой сфере.  

В этом направлении, Таджикистан и Узбекистан также планируют 
разработать совместные проекты по расширению сфер сотрудничества. 
Прорабатывается разработка совместной «дорожной карты», которая 
предполагает сближение не только на уровне государственных 
предприятий, но и углубление контактов между бизнес-структурами и 
частным сектором двух стран. Мы с радостью отмечаем, что ранее 
подписанные между нашими странами документы, а также подписание 
новых документов в ходе официального визита Президента Республики 
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в Республику Узбекистан (2-3 
июня 2022 года) особенно в торгово-экономической сфере, находят своё 
всеобъемлющее практическое применение. Мы уверены, что их 
качественная реализация станет мощной движущей силой в сторону 
дальнейшего расширения и углубления нашего стратегического 
партнёрства.  

 Также в данном контексте мы обращаем внимание на сближение 
партнёрских связей между регионами наших государств. Мы видим в 
региональном сотрудничестве ключевой фактор дальнейшего таджикско-
узбекского взаимодействия, так как это помогает взаимодействовать 
напрямую. 

Другой приоритетной сферой сотрудничества наших государств в 
настоящее время является сфера обеспечения региональной безопасности. 
Сегодня наши страны, осознавая весь масштаб и виды существующих 
традиционных и нетрадиционных, транснациональных и транс 
виртуальных угроз, в рамках стратегического партнёрства координируют и 
объединяют свои усилия, меры и действия, направленные на повышение 
эффективности механизмов противодействия и нейтрализации угроз 
международного терроризма и экстремизма, незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и оружия, 
транснациональной организованной преступности, торговли людьми и 
других проявлений новых угроз и вызовов безопасности.  

Сегодня Таджикистан и Узбекистан поддерживают международные 
и региональные инициативы друг друга по разным актуальным проблемам 
международной и региональной повестки дня, особенно в области 
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обеспечения региональной безопасности. При существующих реалиях 
огромные усилия и большой практический опыт Таджикистана и 
Узбекистана сегодня являются одним из важнейших факторов сохранения 
стабильности и безопасности во всей Центральной Азии. Таким образом, 
Таджикистан и Узбекистан являются важнейшей органической частью 
Центральной Азии, и реализация их потенциала может служить важным 
фактором экономического развития всего региона, а также обеспечения 
общерегиональной системы безопасности. 

Следует отметить, что выход отношений двух дружественных 
государств - Таджикистана и Узбекистана на высокий уровень 
стратегического партнерства, имеет не только региональное, но и 
международное значение. 

 Важным форматом и площадкой эффективного взаимодействия и 
продуктивного диалога между Республикой Таджикистан и Республикой 
Узбекистан сегодня, несомненно, являются авторитетные региональные и 
глобальные интеграционные структуры, такие как ООН, ШОС, СНГ, ОИК, 
ОЭС, МФСА, СВМДА и другие интеграционные организации[3], членами 
которых они являются. 

 Необходимо констатировать, что 2 июня 2022 Основатель мира и 
национального единства – Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон прибыл в Ташкент – столицу 
Республики Узбекистан с официальным визитом. В ходе встречи 
президентов Таджикистана и Узбекистана — уважаемого Эмомали 
Рахмона и уважаемого Шавката Мирзиёева были рассмотрены вопросы 
укрепления связей по ключевым направлениям двустороннего 
сотрудничества. Лидеры двух стран также подробно обменялись мнениями 
по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. 

 Стороны выразили удовлетворение содержанием двусторонних 
отношений и дипломатических связей, установлению которых в этом году 
исполняется 30 лет. В ходе встречи были рассмотрены вопросы 
дальнейшего развития отношений в рамках межгосударственного 
политического диалога на высшем уровне и расширения торгово-
экономических связей. 

 Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон особо подчеркнул 
важность развития торгово-экономического сотрудничества в расширении 
двусторонних отношений, отметив, что между странами создана 
позитивная основа для торгово-экономического сотрудничества. В этом 
году товарооборот между двумя странами составил более 600 миллионов 
долларов США, увеличившись за последние шесть лет в 40 раз. Стороны 
пришли к договоренности об увеличении товарооборота до 1 миллиарда 
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долларов в ближайшие годы с целью реализации ранее достигнутых 
договоренностей. 

 В ходе встречи особое внимание было уделено проведению 
заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форумов таджикских 
компаний в Узбекистане, которые названы важным фактором расширения 
торговых связей. 

 В ходе встречи стороны обсудили реальные аспекты двустороннего 
сотрудничества в сфере транспорта, использования водно-энергетических 
ресурсов, а также культурно-гуманитарных связей. 

 Было подчеркнуто, что совместными усилиями обеспечено 
свободное перемещение товаров и услуг, свободное передвижение граждан 
двух стран. В настоящее время до 20 тысяч жителей двух стран ежедневно 
пересекают границу с целью торговли и туризма, а также для встречи с 
родственниками и друзьями. Это одно из главных достижений 
сотрудничества правительств за последние годы. 

 На встрече было подтверждено историческое значение Декларации 
об укреплении вечной дружбы и солидарности между Республикой 
Таджикистан и Республикой Узбекистан. 

 Стороны обсудили развитие сотрудничества и использование 
имеющихся возможностей в сфере энергетики и промышленности, в том 
числе текстильной, пищевой, обувной, металлургической, 
горнодобывающей, цветной металлургии, фармацевтики, транспорта и 
связи, в инвестиционно-банковской сфере, а также в других направлениях, 
представляющих взаимный интерес. 

 Особое внимание было уделено сотрудничеству между 
Таджикистаном и Узбекистаном в культурно-гуманитарной сфере, 
особенно в области науки, образования, культуры и искусства[4]. 

 Следует отметить, что в октябре текущего года Таджикистан и 
Узбекистан отмечают тридцатую годовщину установления 
дипломатических отношений.  

 Знаменательно, что в юбилейном году стороны приняли 
историческое по значимости решение - поднять уровень наших отношений 
до союзничества. 

 Был подписан стратегический документ – Декларация о об 
укреплении вечной дружбы и союзничестве между Республикой 
Таджикистан и Республикой Узбекистан. 

 Убеждены, что всё это отвечает коренным интересам наших 
народов и является важным фактором укрепления мира и стабильности в 
регионе. 
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 Отрадно отметить, что за последние три года сторонами подписано 
около 100 двусторонних документов по различным направлениям 
сотрудничества.  

 Необходимо отметить, что большой потенциал для сотрудничества 
имеется в сферах энергетики и промышленности, в том числе в 
текстильной, пищевой, обувной, горнодобывающей и металлургической 
отраслях, а также в областях цветной металлургии, фармацевтики, 
транспорта и коммуникаций, банковской деятельности и туризма. 

 Также стороны подчеркнули огромные возможности, которые 
имеются в агропромышленном комплексе, особенно в области 
семеноводства. В этом направлении стороны условились и далее поощрять 
связи между деловыми кругами наших стран.  

 Отдельно было акцентировано внимание на необходимость 
всестороннего использования потенциала межрегионального 
сотрудничества. 

 За последние несколько лет наши регионы развернули активную 
деятельность посредством осуществления взаимных визитов и 
установления деловых контактов. Убеждены, что наши регионы 
располагают большими возможностями для реализации совместных 
проектов в промышленной кооперации, транспортно-логистическом 
секторе, агропромышленном комплексе, культурно-гуманитарной и 
научно-технической сферах. 

 С учётом накопленного опыта в этой сфере таджикская сторона 
предложила организовать во второй половине текущего года Форум 
регионов под председательством премьер-министров двух стран. 

 В ходе переговоров была выражена обоюдная заинтересованность в 
расширении сотрудничества в сфере энергетики. Существенный шаг в этом 
направлении – данный совместно лидерами двух стран старт началу 
реализации совместного таджикско-узбекского проекта по строительству 
двух ГЭС общей мощностью 320 мегаватт на реке Зарафшон на территории 
Таджикистана. 

 Также были подчёркнуты важные достижения в сфере транспорта. 
С удовлетворением отметим, что наши граждане имеют возможность 
свободно ездить к друг другу. По нашим данным, таджикско-узбекскую 
границу ежесуточно переходят около 20 тысяч человек. Это - очень 
значительная цифра. Обеспечен режим свободного передвижения товаров и 
услуг. В разы увеличилась частота авиа и автоперевозок.  

 Сираны договорились рассмотреть возможность открытия в 
ближайшее время пассажирских железнодорожных перевозок между 
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столицами и другими городами наших стран, которая уже реализована и 
состоялся первый перевозок. 

 Отдельное внимание было уделилено сотрудничеству 
Таджикистана и Узбекистана в культурно-гуманитарной сфере, в частности 
в области науки, образования, культуры и искусства. Это направление 
имеет ключевое значение с учётом близких культурных традиций двух 
братских народов. 

 В ходе переговоров стороны подробно обсудили взаимодействие в 
сфере безопасности. Подтвердили общую заинтересованность в 
укреплении совместного противодействия угрозам терроризма, 
экстремизма, незаконного оборота оружия и наркотиков, кибер-
преступности, а также транснациональной организованной преступности. 

 С учётом нынешней сложной международной обстановки, 
Таджикистан и Узбекистан подтвердили готовность к наращиванию 
сотрудничества в области региональной безопасности, в особенности по 
афганской проблематике. 

 В целом, стороны выразили твёрдую уверенность в том, что 
достигнутые в ходе переговоров и встреч сторон договорённости будут 
способствовать дальнейшему углублению взаимодействия по всем 
намеченным направлениям таджикско-узбекского многопланового 
сотрудничества[5]. 

 После завершения встреч и переговоров высокого уровня 
Таджикистана и Узбекистана в присутствии и с участием глав государств 
состоялась церемония подписания новых документов о сотрудничестве. 

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон и 
Президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев 
подписали «Декларацию об укреплении вечной дружбы и единения между 
Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан». 

 В присутствии глав государств подписано 7 новых документов о 
сотрудничестве: 

— «Дорожная карта» по развитию двустороннего сотрудничества 
между Согдийской областью Республики Таджикистан и Джизакской 
областью Республики Узбекистан на 2022-2023 годы; 

— Меморандум между Министерством промышленности и новых 
технологий Республики Таджикистан и Комитетом по развитию 
шелководства и шерстяной промышленности Республики Узбекистан о 
сотрудничестве в области шелководства; 

— Соглашение между Министерством культуры Республики 
Таджикистан и Министерством культуры Республики Узбекистан о 
сотрудничестве в области культуры и искусства на 2022-2023 годы; 
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— Меморандум между Департаментом финансового мониторинга 
при Национальном банке Таджикистана и Департаментом по борьбе с 
экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре 
Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег, 
финансированием терроризма и распространением оружия массового 
поражения; 

— Меморандум между Комитетом по охране окружающей среды 
при Правительстве Республики Таджикистан и Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей 
среды о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и 
рационального использования окружающей среды; 

— Меморандум о сотрудничестве между Министерством 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан и 
Министерством экономического развития и сокращения бедности 
Республики Узбекистан; 

—  «Дорожная карта» по углублению и расширению сотрудничества 
в сфере промышленного сотрудничества между Республикой Таджикистан 
и Республикой Узбекистан; 

В целом, в ходе официального визита Президента Республики 
Таджикистан в Республику Узбекистан было подписано 15 новых 
документов о сотрудничестве. 

Напомним, что в рамках официального визита Президента 
Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в Республику 
Узбекистан 1 июня 2022 года состоялся Форум предпринимателей 
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. 

В ходе форума после презентации инвестиционных и торговых 
возможностей Таджикистана состоялись встречи деловых кругов двух 
стран с целью укрепления и расширения сотрудничества, поиска новых 
партнёров. 

По итогам работы Форума предпринимателей Республики 
Таджикистан и Республики Узбекистан в общей сложности между 
предпринимателями различных сфер было подписано 75 новых документов 
о сотрудничестве. 

Общая стоимость подписанных соглашений составляет 570 
миллионов долларов США. 

Двусторонние соглашения предусматривают дальнейшее 
сотрудничество предпринимателей в сферах добычи и переработки 
железного порошка, строительства текстильной фабрики в Таджикистане, 
поставок первичного алюминия в Узбекистан, производства хлопкового 
волокна и холодильников. 
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В рамках форума также подписаны торговые соглашения о 
расширении внешнеэкономической деятельности между 
предпринимателями двух стран на общую сумму 258 млн долларов США. 

В целом, в рамках официального визита Президента Республики 
Таджикистан в Республику Узбекистан с учётом итогов торгово-
экономического форума будут реализованы инвестиционные и 
экономические проекты на сумму более 1 миллиарда долларов США [6]. 

Кроме того, небходимо констатировать, что в преддверии 
официального визита Основателя мира и национального единства – Лидера 
нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона 
в Республику Узбекистан 1 июня в Ташкенте Центр стратегических 
исследований при Президенте Республики Таджикистан и Международный 
институт Центральной Азии Узбекистана провели совместную 
международную научно-практическую конференцию под названием «Роль 
стратегического партнёрства между Таджикистаном и Узбекистаном в 
обеспечении устойчивого развития в Центральной Азии». В её работе 
принимали участие представители дипломатического корпуса, 
государственных органов и ведомств, учёные и эксперты, аналитики по 
политическим и экономическим вопросам, а также исследователи и 
историки из Таджикистана и Узбекистана. 

Действительно, сегодня эксперты международного уровня 
справедливо утверждают о небывалом высоком уровне двустороннего 
сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном. Так, сегодня 
достигнуто такое понимание, когда между нашими государствами все 
решается быстро и эффективно. 

В завершении отметим, что Республика Таджикистан и Республика 
Узбекистан продемонстрировали на практике всему мировому сообществу 
уникальную образцово-показательную действенную модель 
стратегического партнерства в своих двусторонних и многосторонних 
отношениях во благо процветания двух братских народов.  
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Дар мақолаи мазкур муаллифон самтҳои афзалиятноки шарикии 

стратегии Тоҷикистону Ӯзбекистонро дар шароити муосир мавриди 
таҳлил қарор доданд. Ҳамчунин барои тавсеа ва таҳкими минбаъдаи 
ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон нуқтаҳои нави рушдро баррасӣ намуданд. 

Муаллифон бар ин назаранд, ки тайи 30 соли истиқлолияти давлатӣ 
дар муносибатҳои байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
бисёр рӯйдодҳои муҳими таърихӣ ба даст омадаанд, ки дӯстӣ, эҳтиром ва 
эътимоди баланди муштаракро нишон доданд. 

Муаллифон қайд мекунанд, ки дар 30-солагии барқароршавии 
муносибатхои дипломатӣ ҷонибҳо қарори дорои аҳаммияти таърихӣ қабул 
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карданд, ки он ба баланд бардоштани сатҳи муносибатҳо то ба дараҷаи 
иттифоқӣ нигаронида шудааст. 

Муаллифон ба хулосае омадаанд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи худ ба 
манфиати шукуфоии ду халқи бародар намунаи беназир ва намунавии 
самарабахши шарикии стратегиро ба тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ дар амал 
нишон доданд. 

Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Ӯзбекистон, шарикии стратегӣ, 
иттифоқӣ, самти афзалиятнок, сафари давлатӣ, ҳамкориҳои 
байнидавлатӣ, раванди мусбат, ҳамкориҳои дуҷониба, иродаи сиёсӣ, 
дӯстии тарафайн. 
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In this article, the authors analyze the priority areas of Tajik-Uzbek 
relations of strategic partnership in modern conditions. They also consider new 
points of growth for further expansion and strengthening of bilateral and 
multilateral cooperation between the Republic of Tajikistan and the Republic of 
Uzbekistan. 

 The authors believe that during the 30 years of state independence in the 
relations between the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan a lot 
of important historical events have been achieved, which demonstrated the 
mutual friendship, respect and high trust.  

The authors note that on the thirtieth anniversary of the establishment of 
diplomatic relations the parties made a historic decision to raise the level of 
relations to alliance. 
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 The authors conclude that the Republic of Tajikistan and the Republic of 
Uzbekistan have demonstrated in practice to the world community a unique and 
exemplary effective model of strategic partnership in their bilateral and 
multilateral relations for the prosperity of the two brotherly peoples.  

Keywords: Tajikistan, Uzbekistan, strategic partnership, alliance, 
priority, state visit, interstate cooperation, positive process, bilateral 
cooperation, political will, mutual friendship.  
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ТОҶИКИСТОН ДАР МАСИРИ РУШДИ УСТУВОР 
 

ОДИНАЕВ ҲАЁТ АБДУЛҲАҚОВИЧ, 
вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
д.и.и, профессор, профессори кафедраи иқтисод ва идоракунии КАС, 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
тел.: 918 63 53 23, е-mail: marvori-x@mail.ru 

 
Дар мақола ҷанбаҳои назариявии ташаккулёбӣ ва рушди консепсияи 

рушди устувор, моҳият ва дурнамои татбиқи он дар пояи Ҳадафҳои рушди 
устувор ҳамчун ҳамгироии хеле муносиб, ҳамаҷониба ва муназзами 
афзалиятҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологии рушди минтақаҳо ва умуман 
ҷаҳони имрӯза арзёбӣ карда шудаанд. Ҳамчунин мавқеъ, нерӯ ва сатҳи 
иштироки Тоҷикистон дар раванди гузариш ба модели рушди устувор ва 
татбиқи принсипҳои асосии он, самтҳои асосии фаъолгардонии ширкати 
кишвар дар созишномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити атроф ва 
нигоҳдории экосистемаҳо ҳамчун унсури муҳими таҳким ва тақвияти 
низоми ҳамко-риҳои минтақавии экологӣ-иқтисодӣ муайян ва маҷмуи 
амалҳои комплексӣ ҷиҳати гузариш ба модели рушди устувор аниқ карда 
шудаанд. Дар пояи аниқсозии афзали-ятҳои миллӣ дар соҳаи нигоҳдории 
экосистемаҳо, таъмини амнияти экологӣ ва уму-ман ноил шудан ба 
параметрҳои рушди устувор зарурати таҳкими вариантҳои азхудкунӣ ва 
истифодабарии нерӯи гидроэнергетикӣ, тақвияти миқёси «энергетикаи 
сабз», иҷрои маҷмуи чорабиниҳо дар самти мутобиқат ба оқибатҳои 
тағйирёбии иқ-лим ва истифодабарии оқилонаю самараноки захираи обҳои 
фаросарҳадӣ дар мин-тақа асоснок карда шудаанд.  

Калидвожаҳо: рушди устувор, Ҳадафҳои рушди устувор, 
консепсияи рушди устувор, рушди минтақавӣ, мушкилоти экологӣ, 
афзалиятҳои рушд, экосистемаҳои табиӣ, нигоҳдории экосистемаҳо, 
амнияти экологӣ, гуногуншаклии биологӣ, тағйирёбии иқлим, муҳити 
атроф, конвенсияҳои экологӣ, ҳамкориҳои байнидавлатӣ, инди-каторҳои 
рушд, мониторинги экологӣ, нақшаи миллии амалҳо, обҳои фаросарҳадӣ, 
афзалиятҳои миллӣ, рушди стратегӣ, обистифодабарии оқилона, об барои 
рушди устувор 

 
Консепсияи рушди устувор дар замони ҳозира ҳамчун модели асосӣ 

ва вектори (ориентири)ягона барои ҳалли мушкилоти таъмини рушди 
ҷаҳони глобалӣ дар тӯли асри ХХI эътироф гардидааст. Дар айни ҳол 
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афзалиятҳо ва ҳадафҳои модели рушди устувор дар муҳимтарин ҳуҷҷатҳои 
консептуалии Созмони Миллали Муттаҳид (СММ) ва дигар ташкилотҳои 
байналмилалӣ, ки дар даҳсолаҳои охир қабул шудаанд, ба таври хеле васеъ, 
ҳамаҷониба ва амиқ инъикос карда шудаанд. Дар байни онҳо Ҳадафҳои 
рушди устувори (ҲРУ) СММ барои давраи солҳои 2016-2030, ки дар 
«Рӯзнома дар соҳаи рушди устувор барои давраи то соли 2030» таҳия ва 
пешниҳод гардидаанд,аз ҳама бештар муҳим арзёбӣ карда ме-шаванд.[6] 
Аслан дар ин Ҳадафҳо на танҳо асосҳои консептуалии модели рушди 
устувор ба таври амиқ ва васеъ инъикос ёфтаанд, балки инчунин 
афзалиятҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологии рушди минтақаҳо ва уму-ман 
ҷаҳони имрӯза ҳамаҷониба ва ба таври муназзам ва пурра ҳамгироии хеле 
муносиб ва ҷаззоб пайдо намудаанд. Шарти хеле муҳим он аст, ки 
Ҳадафҳои рушди устувори СММ дар айни замон «…характери уму-
миинсонӣ дошта, барои татбиқи амалӣ дар ҳамаи кишварҳои олам таъин 
шудаанд.».[7] 

Оғози раванди гузаришба модели рушди устувор дар кишварҳои 
Осиёи Марказӣ, аз ҷумла, дар Тоҷикистон ба таври расмӣ ҳанӯз ба соли 
1995 мансуб дониста мешавад. Маҳз дар ҳамин сол ҳамаи кишварҳои 
минтақа ба таври якдилона принсипҳои асосии рушди устуворро ҳамчун 
пояи сиёсати давлатии худ эълон ва эътироф намуданд. Чун маълум аст, 
ғояи пойдеворӣ ва аслан хеле муҳими консепсияи глобалии рушди устувор 
- ин масъулияти наслҳои имрӯза на танҳо барои пешбарии (нигоҳдо-рӣ, 
ҳифз ва таъмини устувории) ҳаёт ва фаъолияти худ, инчунин барои тақдири 
наслҳои оянда, ҷустуҷӯи на танҳо тарзу усулҳои иқтисодӣ, инчунин 
шаклҳои аз лиҳози экологӣ бештар самараноку судманду ояндадору 
безарари фаъолияти бемайлон ва миқёсан хеле васею гуногуни хоҷагидорӣ 
мебошад. Пурзӯршавии тамоилҳои афзоиши норасоии (камбуди) сарватҳои 
табиӣ ва харобшавии бемайлону бемислу монанди гуногун шаклии биологӣ 
ва экосистемаҳои табиӣ дар шароити болоравии суръатноки иқтисодӣ, 
афзоиши шумораи аҳолии ҷаҳон, саноатикунонии иқтисодиёт, дурнамои ба 
итмомрасии имконпазири аксарияти сарватҳои минералии (сӯзандаи) 
табиӣ, таҳлукаи торафт афзояндаи ҷомеъаи имрӯза нисбати дурнамои 
тақдири инсоният дар сайёра ва ғайра ҳамчун сабабҳои асосӣ барои аз 
ҷониби теъдоди зиёди олимон ва мутахассисон ва, умуман, аҳолии ҷаҳон 
дарк кардани зарурати ногузири гузариш ба модели рушди устувор, 
ҷустуҷӯи роҳҳо ва усулҳои оқилонаю самараноки мусоидат ба татбиқи ин 
модели рушд дар ин самт эътироф карда шудаанд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои мавқеи муфиди ҷойгиршавӣ ва нақши 
муҳими геосиёсӣ дар Осиёи Марказӣ мебошад. Ин омил дар татбиқи 
амалии принсипҳои рушди устувор, барои нигоҳдорӣ ва таҳкими амнияти 
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экологӣ, дастгирии (ҳифзи) муҳити атрофи барои ҳаёт ва саломатии инсон 
мусоид ва беҳдошти ҳолати экосистемаҳо ва гуногуншаклии биологӣ 
аҳамияти беандоза таъсирбахш дорад. Ҳамзамон нақши Тоҷикистон бо 
назардошти қисмати кӯҳӣ ва экосистемаҳои амалан ба гардиши иқтисодӣ 
вориднашудаи он аз лиҳози таъмини устувории вазъи экологӣ-иқтисодӣ 
умуман дар Осиёи Марказӣ ва дигар кишварҳои (минтақаҳои) ҳамҷавор 
хеле бузург арзёбӣ карда мешавад. Воқеан дар шароити пурзӯршавии 
таъсири антропогенӣ, шиддатнокшавии вазъият баъд аз маҳви баҳри Арал 
ва дар атрофи он, андӯхташавии зуҳуроти ногувори ба он алоқаманд дар 
равиши тағйирёбии иқлим ва хушкшавии минтақа зарурати гузариш ба 
модели рушди устувор, пеш аз ҳама, нигоҳдории (ҳифзи) экосистемаҳои 
табиӣ ва дигар қисматҳои сарвати табиӣ аҳамияти махсус пайдо менамояд. 
Дар айни ҳол, татбиқи консепсияи рушди устувор барои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо «…ташаккулёбии он ҳамчун давлати соҳибистиқлол, 
зарурати баромадан аз доираи мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва бӯҳрони 
экологӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, ворид шудан ба ҷомеаи 
ҷаҳонӣ, тавсеаи муносибатҳои хуби ҳамсоягӣ ва ҳамкориҳои муфиди 
байниҳамдигарӣ бо дигар кишварҳои ҷаҳон»[3] ба таври ногусастанӣ 
алоқаманд аст.  

Шарти муҳимтарини гузариши Тоҷикистон ба рушди устувор, пеш 
аз ҳама, мавҷудияти экосистемаҳои табиии нигоҳдошташудаи кишвар ва 
сарватҳои табиии ҳанӯз пурра истифоданашуда ва ё камистифодашудаи он 
мебошанд. Тоҷикистон, чӣ хеле ки маълум аст, дорои захираҳои бузурги 
намудҳои гуногуни канданиҳои фоиданок ва обҳои нӯшокӣ, неруи тавонои 
гидроэнергетикӣ, шароитҳои ниҳоят мусоид барои парвариши маҳсулоти 
кишоварзии аз лиҳози экологӣ тозаю беолоиш, инчунин имкониятҳои 
воқеӣ барои рушди фаоълона ва ҳамаҷонибаи сайёҳӣ, аз ҷум-ла сайёҳии 
экологӣ, рекреатсионӣ ва ғ. мебошад. Аз рӯи нишондиҳандаҳои мутлақи 
захираҳои неруи гидроэнергетикӣ кишвар дар миқёси ҷаҳон ҷойи 
ҳаштумро ишғол менамояд.  

Дар Тоҷикистон ҳанӯз дар соли 1998 Комисмияи миллӣ оид ба руш-
ди устувор (КМРУ) бо мақсади идоракунӣ ваоқилона гардонидани (беҳ-
дошти) раванди қабули қарорҳо дар соҳаи рушди устувор бо роҳи танзими 
(координатсияи) фаъолияти вазорату муассисаҳое, ки дар рафти таҳия ва 
татбиқи (амалигардонии) стратегия ва барномаҳо оид ба рушди устувори 
мамлакат ва ҳамкориҳо бо ташкилотҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ дар 
иҷрои барномаҳо оид ба халли масоили рушди устувор ширкат меварзанд, 
таъсис дода шуда буд.  

Дар соли 2000 Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ 
ба таври фаъолона ба татбиқи чорабиниҳо оид ба расидан ба нишондодҳои 
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(параметрҳои) консепсияи рушди устувор оғоз намуд. Тоҷикистон дар ин 
ҷабҳа вазифадор (ӯҳдадор) шуд, ки уҳдарориҳо оид ба «Рӯзномаи асри 21», 
(Рио-де-Жанейро, соли 1992), Ҳадафҳои рушди ҳазорсола (ҲРҲ), ки дар 
Саммити (Ҳамоиши) Ҳазорсолаи СММ (ш. Ню-Йорк, соли 2000) қабул 
шуда буданд, Декларатсияи Йоханнесбург оид ба муҳити атроф ва рушд 
(Рио+10) (Йоханнесбург, соли 2002), Саммити умумиҷахонӣ оид ба рушди 
устуворро (Рио+20) (Рио-де-Жанейро, соли 2012) мавриди иҷро қарор 
диҳад. Дар доираи ин кӯшишҳо мушкилоти паст кардани сатҳи камбизоатӣ 
ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф карда шуд. 

Барои дастрасӣ ба Ҳадафҳои рушди ҳазорсола бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.09.2007, № 500 «Консепсияи гузариши Ҷум-
ҳурии Точикистон ба рушди устувор» қабул гардида буд. Тибқи ин Кон-
сепсия, рушди устувор дар Тоҷикистон ҳамчун зернизоми (қисмати тар-
кибии) консепсияи рушди устувори ҷомеаи ҷаҳонӣ баррасӣ ва эътироф 
гардид. Дар радифи ин раванд ҳадафҳои миллӣ ба сифати татбиқи мақ-
садҳо ва вазифаҳое баромад намуданд, ки дар аксари эъломияҳо ва со-
зишномаҳои байналмилалӣ дарҷ гардидаанд. 

Ҳадафи стратегии гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди усту-
вор дар таъмини рушди мӯътадили иҷтимоӣ-иқтисодӣ зимни (тавассути) 
истифодабарии оқилонаи сарватҳои табиӣ ва нигоҳдории (беҳдошти) му-
ҳити атрофи мусоид ба хотири қонеъ гардонидани талаботи (эҳтиёҷоти) 
наслҳои имрӯза ва ояндаи аҳолии кишвар, расидан ба сатҳи сифатан нави 
зиндагии мардум ва ҳолати экосистемаҳо ифода (инъикос) меёбад.  

Ба сифати вазифаҳои асосии «Консепсияи гузариши Ҷумҳурии 
Тоҷи-кистон ба рушди устувор» инҳо муайян шудаанд: 

- коҳиши сатҳи камбизоатӣ ва ноил шудан баамнияти иҷтимоӣ; 
- таъмини амнияти энергетикӣ; 
- таъмини амнияти озуқаворӣ; 
- таъмини устувории экологӣ; 
- расидан ба (дарёфти) идоракунии самаранок ва иттилоотнокии 

аҳолӣ оид ба мушкилоти ҳифзи муҳити атроф; 
- беҳдошти (сабзгардонии) минтақаҳои наздишаҳрӣ; 
- ислоҳот дар соҳаи қонунгузорӣ; 
- риояи конвенсияҳои экологӣ ва иҷроиши уҳдадориҳои кишвар ва ғ. 
Дар асоси «Консепсияи гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди 

устувор» ва стратегяҳои миёнамӯҳлат барои таъмини устувори экологии 
мамлакат нишондиҳандаҳои зерин муайян карда шудаанд: 

 - майдони заминҳое, ки бо ҷангал пӯшида шудаанд; 
- васеъшавии майдони мавзеъҳои махсус ҳифзшаванда; 
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- харобшавии (деградатсияи) заминҳо; 
- ифлосшавии ҳавои атмосфера; 
- ифлосшавии заминҳо бо партовҳо (сохтмон ва эҳёсозии полигонҳо 

ва партовгоҳҳо); 
- ифлосшавии захираҳои об ва ғ. 
Мувофиқи ин Консепсия, раванди гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба рушди устувор се давраро дар бар гирифта шудааст. Дар давраи аввал 
(солҳои 2007-2009) татбиқи ҳадафҳои асосии зерин дар назар дошта шуда 
буд: 

- таъмини афзоиши босуботи сатҳи зиндагии мардум; 
- беҳдошти сатҳи иттилоотнокии аҳолӣ оид ба мушкилоти рӯзмар-

раи ҳифзи муҳити атроф; 
- беҳдошти (сабзгардонии) минтақаҳои наздишаҳрӣ; 
- ислоҳот дар соҳаи қонунгузорӣ; 
- риояи конвенсияҳои экологӣ ва иҷроиши уҳдадориҳои кишвар ва ғ. 
Дар тули татбиқи давраи дуюм (солҳои 2010-2012) аз ҷониби Ҳуку-

мати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Стратегияи миёнамӯҳлати паст кардани сатҳи 
камбизоатӣ дар солҳои 2010-2012» қабул гардида буд. Дар ҳуҷҷати мазкур 
диққати асосӣ ба масоили татбиқи амалии фишангҳо (унсурҳо) оид ба 
адаптатсия (мутобиқшавӣ) ба тағийрёбии иқлим, харобшавии 
(деградатсияи) заминҳо, ифлосшавии ҳаво, пешгирии ба кишвар ворид 
кардани молҳо ва технологияҳои хатарнок нигаронида шуда буд. 

Давраи сеюм (давраи баъд аз соли 2013) татбиқи чорабиниҳо оид ба 
эҳёгардонии (солимгардонии) иқтисодиёт ва мӯътадилгардонии онро 
ҳамчун шарти зарурӣ ва муҳими таъмини гузариши мамлакат ба рушди 
устувордар бар мегирифт. Дар ин зина ба оғози раванди ташаккулёбии 
низоми иқтисодии ба самти экологӣ нигаронидашуда ва ҳамгироии (ин-
тегратсияи) принсипҳои рушди устувор дар ҳамаи соҳаҳои рушди ҷомеа ва 
мамлакат асос гузошта шуд. Татбиқи давраи сеюм, дар баробари дигар 
амалҳо, ба таҳия в татбиқи «Стратегияи миёнамӯҳлати беҳдошти не-
кӯаҳволии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2015» алоқа-
мандии зич дошт. Стратегияи мазкур ба амалӣ гардонидани сиёсати Ҳу-
кумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муътадилгардонии экологӣ-иқти-
содии фаъолияти соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва ташаккулёбии низоми эко-
логӣ-иқтисодии беҳдошт (оқилонагардонӣ) ва танзими ҳифзи муҳити ат-
роф асос ёфта буд. Вазифаи афзалиятнок ҳалли мушкилоти таъмини не-
куаҳволии экологии кишвар тавассути таъмини ҳифз ва истифодабарии 
оқилонаи сарватҳои табиӣ ва то ҳол ба андозаи ҷиддӣ истифоданашуда, 
инчунин сохтмони объектҳои аз лиҳозӣ экологӣ тоза, шаҳрсозӣ ва инф-
расохтори зарурӣ ба ҳисоб мерафт. 
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Шарти муҳимтарини ноил шудан ба нишондодҳои (параметрҳои) 
рушди устувор ин таҳким ва тақвияти ҳамкориҳои минтақавии экологӣ-
иқтисодӣ бо роҳи фаъолгардонии иштироки кишвар дар созишномаҳои 
байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити атроф ва нигоҳдории экосистемаҳо 
мебошад. Тоҷикистон бо назардошти муҳимияти онҳо ба созишномаҳои 
экологии зерин аъзо гузоштааст: 

- Конвенсияи СММ оид ба гуногуншаклии биологӣ (1997); 
- Конвенсияи СММ оид ба мубориза бар зидди биёбоншавӣ (1997); 
- Протоколи Монреал оид ба моддаҳои харобкунандаи (вайрон-

кунандаи) қабати озонӣ (1998); 
- Конвенсияи Вена оид ба ҳифзи қабати озонӣ (1998); 
- Конвенсияи чорчубагӣ оид ба тағийрёбии иқлим (1998); 
- Иловагиҳои Лондонӣ ва Копенгагенӣ ба Протоколи Монреал оид 

ба моддаҳои харобкунадаи (вайронкунандаи) қабати озонӣ (1998); 
- Ковенсияи Рамсар оид ба заминҳои обӣ-ботлоқӣ, ки аҳамияти бай-

налмилалӣ доранд, алалхусус ба сифати макони зисти паррандаҳои ши-
нокунанда (2000); 

- Конвенсия оид ба намудҳои хиҷраткунандаи ҳайвоноти ваҳшӣ 
(2000); 

- Конвенсияи Орхус (2001); 
- Конвенсияи оид ба арзёбии таъсиррасонӣ ба муҳити атроф аз ли-

ҳози фаросарҳадӣ (байнисарҳадӣ) (ОВОС) (2004); 
- Конвенсияи Стокгольм оид ба ифлоскунандагони органикии ус-

тувор (2007) ва ғ. 
Ғайр аз ин, бо мақсади ҳамгироии (интегратсияи) иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

ва экологӣ дар субминтақа Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2006 ба 
«Конвенсияи чорчубагӣ оид ба муҳити атроф ва рушди устувори киш-
варҳои Осиёи Марказӣ» аъзо гардида, дар раванди таҳияи стратегияи 
субминтақавӣ оид ба рушди устувор пайваста ширкат меварзад. 

Тоҷикистон инчунин узви якчанд созмонҳои минтақавӣ ва субмин-
тақавӣ, аз ҷумла, Ташкилоти ҳамкории иқтисодӣ, Комиссияи байнидав-
латии координатсионии хоҷагии об (КБКХО, МКВК), Фонди байнал-
милалии наҷоти баҳри Арал (МФСА) ваКомиссияи байнидавлатӣ оид ба 
рушди устувор (КБРУ (МКУР)) мебошад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун узви Комиссияи рушди устувори 
СММ, дар соли 1995 Эъломияҳои Иссықкул ва Нуқусро ба имзо расо-нид, 
ки онҳо, пеш аз ҳама, ба таҳияи нақшаҳои минтақавии амалҳо оид ба 
рушди устувори минтақаи Осиёи Марказӣ нигаронида шудаанд. То-
ҷикистон инчунин иштирокчии доимии равандҳои «Муҳити атроф барои 
Аврупо» ва «Муҳити атроф ва рушди устувор барои Осиё» низ мебошад. 
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Дар рафти Конференсияи вазирон дар ш. Киев (Украина) Тоҷикис-
тон ба чор дигар давлатҳои Осиёи Марказӣ дар муаррифии «Даъват ба 
ҳамкорӣ оид ба татбиқи Ташаббуси осиёимарказӣоид ба рушди усту-вор» 
пайваст. Дар ҳуҷҷати мазкур аҳамияти муҳими геосиёсии Осиёи Марказӣ 
дар минтақаи Комиссия иқтисодии Аврупои СММ дар нигоҳ дошт ва 
таҳкими амният, беҳдошти муҳити атрофи барои ҳаёт ва саломатӣ мусоид 
ва нигоҳдории гуногуншаклии биологии ландшафтӣ ба таври ҷиддӣ зикр 
карда шуда буд. Пешниҳодҳо оид ба созишномаи минтақавӣ инчунин дар 
шарҳи (обзори) пешрафти (прогресси) Осиёи Марказӣ оид ба иҷроиши 
«Рӯзномаи асри 21» ва дар муроҷиати КБРУ (МКУР) дар Ҳамоиши 
(Саммити) умумиҷаҳонӣ дар сатҳи олӣ оид ба рушди устувор ворид карда 
шуда буданд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи низоми ҳамкориҳои минтақавӣ 
дар татбиқи «Нақшаи минтақавии амалҳо оид ба ҳифзи муҳити атроф 
(НМАҲМА) (РПДООС)», ки дар ҳамҷоягӣ таҳти сарпарастии КБРУ ва бо 
дастгирии Бонки Осиёии Рушд Барномаи ҳифзи муҳити зисти СММ 
(ЮНЕП)ва Барномаи рушди СММ (ПРООН) таҳия гардидааст, ва 
«Стратегияи ҳамкориҳо оид ба мусоидат ба истифодабарии оқилона ва 
самараноки захираҳои обӣ ва энергетикӣ дар Осиёи Марказӣ», инчунин дар 
«Стратегияи экологӣ барои кишварҳои Аврупои Шарқӣ, Кафказ ва Осиёи 
Миёна» (ВЕКЦА) низ фаъолона ширкат меварзад.  

 Зикр мебоядкард, ки дар доираи татбиқи НМАҲМА Ҷумҳурии То-
ҷикистон дар иҷрои панҷ афзалиятҳои асосии экологӣ: ифлосшавииҳаво, 
ифлосшавии об, харобшавии заминҳо, идоракунии партовҳо ва ха-
робшавии (деградатсияи) экосистемаҳои кӯҳӣ нақши муҳим мебозад. Дар 
НМАҲМА ҳам чораҳои кӯтоҳмуддат (солҳои 2002-2007) ва ҳам чораҳои 
дарозмӯҳлат (солҳои 2007-2012) дар доираи ҳар яке аз ин панҷ мушкилот, 
инчунин оид ба масоили ҷалби ҷомеа муайян карда шуда буданд. 

 Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаҳо ва барномаҳои миллӣ оид ба 
мубориза бо биёбоншавӣ, нигоҳдорӣ ва истифодабарии оқилонаи гуногун-
шаклии биологӣ, оид ба мулоим кардани оқибатҳои тағийрёбии иқлим ва ғ. 
таҳия ва дар амал татбиқ шуда истодаанд. Баъдтар нақшаҳои таҳияшудаи 
амалҳо ба «Нақшаи миллии амалҳо оид ба ҳифзи муҳити атрофи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» (НМАҲМАҶТ, НПДООСРТ) ҳамгироӣ (ҳамҷоя) карда 
шуданд. Мақсади асосии чунин ҳамгироӣ муҳайё сохтани асос (шароитҳо) 
барои истифодабарии оқилонаи сарватҳои табиӣ, нигоҳдории 
экосистемаҳои бештар ҳассос (осебпазир) ва арзишнок барои таъми-ни 
рушди мутаносиби экологӣ-иқтисодии кишвар ба ҳисоб меравад. 

Самти муҳимтарини расидан ба нишондодҳои рушди устувор дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон - ин зарурати таъмини дастрасии умумӣ ба сар-
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ватҳои (хизматрасониҳои) муосири энергетикӣ ва технологияҳо, баланд 
бардоштани самаранокии энергетикӣ ва васеъшавии миқёси истифода-
барии сарчашмаҳои барқароршавандаи энергия ба ҳисоб меравад. Ин ҳолат 
алалхусус барои кишварҳои нисбатан камбизоат бо бартарияти марзҳои 
(ҳудудҳои) кӯҳӣ, ки аз инфрасохтори асосӣ дуранд, ва мавзеъҳои 
камазхудкардашуда хеле муҳим аст. Вобаста ба ин, ташаббуси Котиби 
Генералии СММ «Энергетикаи устувор - барои ҳама» аз тарафи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамаҷониба дастгирӣ карда шуд. 

Қайд бояд кард, ки Тоҷикистон дорои нерӯи бузурги гидроэнерге-
тикӣ буда, ояндаи (дурнамои) рушди он аз бисёр ҷиҳат аз истифодабарии 
самаранок ва оқилонаи ин намуди энергия вобаста аст. Нерӯи гидроэ-
нергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон тахминан 527 млрд. кВт/соат дар як 
солро ташкил дода, ба 4% захираҳои ҷаҳонии сарватҳои гидроэнергети-кӣ 
баробар аст. Ин нишондиҳанда аз талаботи муосири кишварҳои Осиёи 
Марказӣ ба энергияи барқ бештар аз 3 маротиба зиёдтар аст. Дар ин 
кишварҳо одатан неруи неругоҳҳои барқи олавӣ бештар истифода бурда 
мешавад. Дар айни ҳол тақрибан 3,2-3,5% аз ин неру азхуд карда шудаасту 
халос. Ҳиссаи гидроэнергетика дар баланси (тавозуни) энергетикии 
Тоҷикистон тақрибан ба 98% баробар аст. Ҳисобҳо нишон медиҳанд, ки 
дар сурати азхудкунии оқилона ва истифодабарии самаранок неруи со-
диротии Тоҷикистон дар солҳои наздик метавонад ба маротиб афзояд. Ин, 
дар навбати аввал, ба таври ҷиддӣ вазни қиёсии энергетикаи ангиш-тиро 
дар тавозуни минтақавии энергетикӣ коҳиш медиҳад, ва дуюм, ба рушди 
«иқтисоди сабз» дар кишвар ва минтақа бештар мусоидат мекунад, ва 
сеюм, таъсири ногуворро ба муҳити атроф ба таври ҳаддалим кон коҳиш 
дода, ба болоравии сатҳи шуғли аҳолӣ тавассути таҳия ва васеъшавии 
миқёси соҳаҳои энергияталаби саноатӣ ва инфрасохторӣ оварда мерасонад.  

Дар Тоҷикистон дар доираи барномаҳои (лоиҳаҳои) миллии рушди 
гидроэнергетика ба сохтмони нерӯгоҳҳои барқии хурду миёна, ки имко-
ният медиҳанд дар навбати аввал ноҳияҳои кӯҳии кишвар бо неруи барқ 
таъмин карда шаванд, диққати хеле ҷиддӣ дода мешавад. Инак, дар солҳои 
охир дар кишвар зиёда аз 280 неругоҳҳои хурду миёна сохта шуда, якчанд 
хатҳои баландшиддати интиқоли барқ ба истифода дода шуда, шабакаи 
ягонаи энергетикии мамлакат бунёд карда шудааст. Дар айни ҳол, вазъияти 
бамиёномада диққати бештар ҷиддиро оид баҳалли масъалаи бунёди 
иншоотҳои гидроэнергетикӣ дар навоҳии гуногуни кишвар тақозо мекунад.  

Дар ҷодаи расидан ба Ҳадафҳои рушди устувор ва таъмини суръати 
баланди рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ишвар таҳкими ҳамкориҳо дар сатҳи 
минтақавӣ ва глобалӣ дар соҳаи захираҳои обӣ-ирригатсионӣ низ аҳа-
мияти ҳалкунанда дорад. Об дар шароити Осиёи Марказӣ - ин на фақат 
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унсури (қисмати) муҳимтарини сармояи табиӣ, инчунин омили ҳалку-
нандаи таъмини амнияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ, экологӣ ва ҳатто сиёсӣ ме-
бошад. Эҳтимолияти ба назари эътибор гирифтани ин омил (ҳолат) ба 
таври ҷиддӣ ба контури (схемаи) муносибатҳои минтақавии ташаккулё-
бандаи байни ҳам судманди экологӣ-иқтисодӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. 
Тоҷикистон кишвари асосии маҷроофари минтақаи Осиёи Марказӣ буда, ба 
ҳиссаи он бештар аз 60 фоизи ҳаҷми умумии захираҳои оби ҳавзаи баҳри 
Арал рост меояд. Хушкшавии баҳри Арал ва васеъшавии майдони 
биёбонҳо дар паҳнои Осиёи Марказӣҳамчун натиҷаи сиёсати ғайрио-
қилона ва камсамари истифодабарии захираҳои об зарурати татбиқи 
сиёсати бештар оқилона ва байни ҳам судманди (манфиатовари) ҳамги-
роии обӣ-энергетикӣ ва ирригатсионӣ-мелиоративии мамолики минтақаро 
бо мақсади нигоҳдорӣ ва беҳдошти баланси (тавозуни) минтақавии об 
тақозо менамояд. Дар назар бояд дошт, ки масоили истифодабарии 
самараноки захираҳои обӣ-энергетикии минтақа дар шароити имрӯза бояд 
тавассути призмаи мутобиқат ба тамоилҳо ва оқибатҳои ногувори 
тағйирбии иқлим дар минтақа баррасӣ ва ҳал карда шаванд.  

Муҳимияти захираҳои об ва нигоҳдории онҳоро барои рушди кулли 
минтақа ба назар гирифта, аз ҷониби Дабири кулли СММ тибқи пешни-
ҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2003 - Соли байналмилалии оби нушокӣ, 
солҳои 2005-2015 - Даҳсолаи байналмилалии амалҳо «Об барои ҳаёт» 
эълон гардиданд. Ҷиҳати дар амал татбиқ намудани ғояҳои ин ташаббусҳо 
дар моҳи августи соли 2003 дар Душанбе Форуми байналмилалӣ оид ба оби 
тоза ташкил ва гузаронида шуд. Инчунин дар моҳи майи соли 2005 
Конференсияи байналмилалӣ оид ба ҳамкориҳои минтақавӣ дар ҳавзаҳои 
дарёҳои фаросарҳадӣ (байнидавлатӣ) баргузор гардид. 

Дар сатҳи минтақавӣ қабули Қатъномаи (резолютсияи) Ассамблеяи 
Генералии СММ дар бораи «Гузаронидани Соли байналмилалии ҳам-
кориҳо дар соҳаи об-2013» (аз 21.12.2012 с.), ки аз ҷониби Тоҷикистон 
таҳия ва пешниҳод шуда буд, аҳамияти хеле муҳим дошт. Тибқи ин қатъ-
нома, рӯзи 22.03.2013 с. дар ш. Ню-Йорк (ИМА) Диалоги (Муколамаи) 
интерактивии сатҳи олии Ассамблеяи Генералии СММ баргузор гардид, ки 
ба Соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об, 2013 бахшида шуда буд. 
Инчунин, дар моҳи августи соли 2013 дар ш. Душанбе Конференсияи 
байналмилалии сатҳи олӣ оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи об баргузор гардид. 
Татбиқи чораҳои муайяншуда дар доираи ин ташаббус имконият доданд, 
ки раванди ягонаи якдигарфаҳмӣ ва густариши ҳамкориҳо дар ҳамаи 
сатҳҳо таъмин карда ва тақвият бахшида шаванд, ҳадафҳои (мақсадҳои) дар 
сатҳи байналмилалӣ мувофиқашуда дар соҳаи обтаъминкунӣ ва санитария 
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амалӣ карда шаванд, инчунин зарурати нигоҳдорӣ ва ҳифзи захираҳои об 
барои наслҳои оянда таъкид ва таъмин карда шаванд. 

Ҳадафи стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи кон-
сепсияи рушди устувор таъмини суръати мӯътадил ва баланди рушди иқ-
тисодӣ мебошад, ки ба беҳдошти сатҳ ва сифати зиндагии мардуми киш-
вар нигаронида шудааст. Ин равия дар ҳуҷҷатҳои асосии кишвар оид ба 
рушд, аз ҷумла, дар «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то 
соли 2015», стратегияҳои миёнамӯҳлати паст кардани сатҳи камбизоатӣ, 
стратегияҳои рушди бахшҳои мувофиқи иқтисодиёт ва бахши иҷтимоӣ 
инъикос ёфтаанд. Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муяссар гардид, ки 
дар рафти 5 соли оянда суръати рушди иқтисодии кишварро дар сатҳи на 
камтар 6-7% бо истифодабарӣ аз ҳамаи захираҳо ва имкониятҳои 
мавҷудбудатаъминнамояд. Ҳамаи ин имконият дод, ки барои таъмини 
рушди устувори минбаъдаи мамлакат пойдевори мустаҳкам бунёд карда 
шавад. 

Дар иртибот ба ин, ҳадафҳои стратегии сиёсати давлатӣ инҳо эълон 
карда шуданд: расидан ба амнияти энергетикӣ, баровардани мамлакат аз 
бунбасти коммуникатсионӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ. Ташаккулёбии 
модели рушди устувор дар Тоҷикистон ҳамчунин ба ҳалли масоили бунёди 
иқтисоди бозаргонии ба ҳалли масоили иҷтимоӣ нигаронидашу-да, 
таҳкими хоҷагидории самаранок ва таъмини истифодабарии оқилонаю 
самараноки сарватҳои табиӣ ва бунёди ҷомеаи муосири шаҳрвандӣ ба 
таври ногусастанӣ алоқамандии зич дорад. 

Дар соли 2012 Ҷумҳурии Тоҷикистон ба узвияти Комиссияи СММ 
оид ба рушди устувор барои солҳои 2013-2016 дар сессияи эҳёшудаи таш-
килии Шӯрои Иқтисодӣ ва Иҷтимоии СММ (ЭКОСОС) дар ш. Ню-Йорк 
пазируфта шуд. Хотиррасон менамоем, ки Комиссия оид ба рушди устувор 
ҳамчун мақомоти байниҳукуматӣ (зимнан, ЭКОСОС ба сифати комиссияи 
функсионалӣ 53 мамлакат-аъзоро дар бар мегирад, ки аз зумраи давлатҳои 
аъзои СММ ва аъзоёни муассисаҳои махсусгардонидашудаи он интихоб 
карда мешаванд) аз ҷониби Ассамблеяи Генералии СММ дар моҳи декабри 
соли 1992 бо мақсади таъмини фаъолияти минбаъдаи самаранок аз рӯи 
натиҷаҳои Конфронси СММ оид ба муҳити атроф ва рушд таъсис дода 
шуда буд. Комиссияи мазкур барои таҳлили прогресси ба-дастовардашуда 
дар соҳаи татбиқи «Рӯзномаи асри 21» ва «Эъломияи Рио-де-Жанейро оид 
ба муҳити атроф ва рушд», инчунин барои таъмини роҳбарияти сиёсӣ ба 
иттилоот оид ба масоили татбиқи амалҳои минбаъда дар доираи 
амалисозии «Нақшаи Йоханнесбургии иҷрои қарорҳо» (НЙИҚ) дар сатҳҳои 
маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ масъул аст. 
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Дар «Рузномаи аср то соли 2030», ки аз ҷониби СММ ҳанӯз дар соли 
2015 қабул шуда буд, дар баробари афзалиятҳои меросии рушди устувор, 
ки дар ҳанӯз дар Эъломияи Ҳазорсола (Ҳадафҳои рушди ҳазорсола) 
тарҳрезӣ шуда буданд (ба мисли маҳви қашшоқӣ, ҳифзи саломатӣ, таҳ-
силот, амнияти озуқаворӣ ва хӯрока), як қатор дигар ҳадафҳои афзали-
ятноки дорои характери иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ низ ворид карда 
шуда буданд.  

Дар ҳуҷҷати ҷамъбастии Конфронси СММ, ки асоси қабули «Рӯз-
номаи аср барои то соли 2030» гардида буд, зарурати идомаи курс ба самти 
рушди устувор ва ноил гардидан ба параметрҳои дурнамои иқти-содӣ, 
иҷтимоӣ ва экологӣ барои сайёра ва қитъаҳои он, барои наслҳои ҳозира ва 
оянда таъкид карда шудааст.  

Дар 17 Ҳадафҳои рушди устувор, ки 169 вазифаро дар бар мегиранд, 
диққати асосӣ ба чораҳо оиди дар саросариҷаҳон ҳавасмандгардонии 
фаъолият дар чунин соҳаҳои фавқуллода муҳим: инсонҳо, сайёра, пеш-
рафт, сулҳ ва ҳамкориҳо нигаронида шудааст. Самти умумии стратегӣ 
майлу кӯшишҳоаз сӯи решакан кардани (маҳви) қашшоқӣдар ҳамаи 
шаклҳои онва мубориза бо нобаробарӣ (беадолатӣ) ба самти ҳалли муш-
килоте, ки ба тағйирёбии иқлим ва таъмини дастрасӣ ба оби тоза алоқа-
манданд, ба ҳисоб меравад. 

Дар «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дав-
раи то соли 2030», кибо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми декабри соли 2016, таҳти № 636тасдиқ 
шудааст, қайд гардидааст, ки «…Фаъолият ва рушди устувори …ҳамаи 
қисматҳои бахши воқеии иқтисодиёт кафили таъмини амнияти энергетикӣ, 
озуқаворӣ, нақлиётӣ ва коммуникатсионӣ ва, чун натиҷа, амнияти 
иқтисодии мамлакат мебошанд.». Дар ҳуҷҷати мазкур ба ҳалли барта-
риятноки мушкилоти зерини умумӣ ва рӯзмарраи рушди иқтисоди миллӣ 
бартарият дода шудааст: 

«- идоракунии ғайрисамараноки сарватҳои табиӣ, ки дар афзоиши 
табиатталабии истеҳсолот, ифлосшавии қисматҳои муҳити табиӣ ва сатҳи 
баланди талафоти ғайриистеҳсолиии маҳсулот, пеш аз ҳама, энергияи барқ 
зоҳир меёбад; 

- тамоили афзоиши ҳаҷми андухташудаи партовҳои саноатӣ ва иф-
лосшавии захираҳои замину об дар навоҳии саноатӣ, таъсири ногувор ба 
муҳити атроф аз ҷониби корхонаҳои саноати иктишофи кӯҳӣ идома меёбад; 

- набудани баҳисобгирии дурнамои тағйиёбии иқлим дар давраҳои 
миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат ва таъсири он ба рушди устувори мамлакат ва 
соҳаҳои иқтисодиёт дар оянда.» ва ғ. 
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Дар айни ҳол, самтҳои асосии амалҳо ҷиҳати гузариш ба модели 
рушди устувор инҳоро дар бар мегиранд: 

- такмили санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ оид ба таъмини устувории ис-
тифодабарии сарватҳои табии ва амнияти экологӣ мувофиқи стандартҳои 
байналмилалӣ; 

- ҷорӣ кардани технологияҳои муосир оид баҷудокунӣ ва коркарди 
партовҳои маишӣ ва саноатӣ ва истифодабарии такрории онҳо дар саноат; 

- паст кардани сатҳи ашёталабии итеҳсолот; 
- «сабзгардонии» бахшҳои калидии иқтисодиёт (пеш аз ҳама, оқило-

на гардонидани истифодабарии сарватҳои табиӣ); 
- баланд бардоштани самаранокии энергетикии соҳаҳои иқтисоди 

миллӣ; 
- зиёд кардани миқёси истифодабарии сарчашмаҳои барқарорша-

вандаи энергия; 
- истифодабарии васеи технологияҳои кампартов ва бепартов, таҳи-

яи чораҳои ҳавасмандгардонӣ барои коркарди партовҳо; 
- қатъи буриши ҷангалзорҳо а барқароркунии ҷангалҳое, ки пештар 

нобуд карда шудаанд; 
- барқарор кардани низоми (шабакаи) обтаъминкунӣ, тозакунии ин-

шоотҳои заҳбурӣ бо мақсади паст кардани сатҳи обҳои зеризаминӣ ва 
пешгирии шӯршавии заминҳо; 

- вусъат бахшидан бакорҳои мустаҳкамкунии соҳилҳо ҷиҳати пеш--
гирии оқибатҳои ногувори ҳолатҳои стихиявӣ, пешгӯикунӣ ва паст кар-
дани таъсири ҳолатҳои стихиявӣ ба иқтисодиёти кишвар ва амнияти эко-
логӣ; 

- таҳия ва татбиқи барномаҳо дар соҳаи таъмини амнияти (усту-
вории) экологӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ; 

- вусъати ҳамкориҳои экологӣ-иқтисодӣ дар минтақаи Осиёи Мар-
казӣ; 

- татбиқи васеи назорати ҷамъиятӣ, мониторинг ва арзёбии вазъи 
эко-логӣ-иқтисодӣ дар кишвар; 

- такмили низоми назорат ва мониторинги ҷойҳои гӯронидани пар-
товҳои радиоактивӣ ва заҳрхимикатҳо; 

- таҳияи механизмҳои таҳкими назорати экологӣ аз ҷониби ҷомеъа 
аз болои фаъолияти субъектҳои иқтисодӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ ва аҳолӣ ва ғ. 

Бо назардошти мураккабии мушкилоти экологӣ-иқтисодии рушди 
иқтисоди миллӣ диққати асосиро ба афзалиятҳо дар соҳаи нигоҳдории 
экосистемаҳо, таъмини амнияти экологӣ ва умуман рушди устувор равон 
кардан лозим меояд. Афзалияти калидӣ дар ин соҳа баланд бардоштани 
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арзишнокии экосистемаҳо, пеш аз ҳама, экосистемаҳои кӯҳии маҷроофар, 
ва умуман сарватҳо ва хизматрасониҳои табиӣ ба ҳисоб меравад. Ин 
афзалият самти асосии амалҳоро, ки ба нигоҳдорӣ ва истифодабарии 
устувори сармояи табиӣ дар пояи ҷуброни харҷи он аз ҳисоби тавсеаи 
намудҳои дигари сарватҳо алоқаманданд, муайян менамояд. 

Афзалиятҳои асосӣ дар соҳаи нигоҳдории экосистемаҳо ва таъмини 
амнияти экологӣ инҳо мебошанд: 

- таҳияи чораҳои комплексӣ оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқ-
лим, ҳадди ақал кам кардани оқибатҳои он; 

- коҳиш додани суръати харобшавии захираҳои замину об, нигоҳ-
дории (ҳифзи) экосистемаҳои кӯҳи, аграрӣ ва дигар экосистемаҳо; 

- беҳдошти низоми ҳифз ва идоракунии гуногуншаклии биологӣ; 
- такмили механизми идоракунии безарари партовҳо; 
- беҳдошти низоми дастрасӣ ба иттилооти эътимодноки экологӣ; 
- экологикунонии соҳаҳо (комплексҳои) иқтисоди миллӣ; 
- такмили механизми иқтисодии истифодабарии сарватҳои табиӣ; 
- беҳдошти низоми мониторинги экологии вазъ ва фаъолияти субъ-

ектҳои хоҷагидорӣ; 
- вусъати ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар ҳалли мушкилоти экологӣ 

ва ғ. 
Илова мебояд кард, ки такмили механизми ҷуброни зараре, ки ба 

муҳити атроф бар асари пешбурди фаъолияти истеҳсолӣ-хоҷагидорӣ ра-
сонида шудааст, инчунин механизми ҷалби маблағҳои буҷавӣ ва ғайри-
буҷавӣ ҷиҳати ноил шудан ба параметрҳои (нишондодҳои) рушди устувор 
ва амнияти экологӣ аз аҳамияти на камтар бештаре бархӯрдор аст. Инчунин 
бояд шароитҳои зарурӣ барои ташаккулёбии модели ба самти экологӣ 
нигаронидашудаи рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ, то ҳадди ақал кам кардани 
ҳолатҳои риоя накардани тавозуни экологӣ, таъмини гуногун шаклии 
биологӣ ва пешгирии ҳолатҳои харобшавии ҷузҳои (қисматҳои таркибии) 
муҳити атроф ва ғ. муҳайё (барпо) карда шаванд. Зарурати ҷорӣ кардани 
низоми индикаторҳои экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии арз-ёбии устуворӣ ва 
амнияти экологӣ, омодасозии мутахассисон ва менеҷерҳо дар соҳаи 
идоракунии экосистемаҳо, амнияти экологӣ ва, умуман, рушди устуворро 
махсус мебояд таъкид кард.  

Дар раванди гузариши Тоҷикистон ба модели рушди устувор тибқи 
пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Қатъномаи Ассамблеяи 
Генералии СММ қабул гардидани ташаббуси навбатии ҷаҳонии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба «Даҳсолаи байналмилалии амалҳо «Об барои рушди 
устувор, солҳои 2018-2028» аҳамияти хеле бузург дорад. Қатъномаи мазкур 
ба раванди такмили минбаъдаи низоми ҳамкориҳо, ҳамгироӣ ва тақвияти 
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неруи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ба хотири татбиқи бештар воқеии ғояҳои 
консепсияи рушди устувор то соли 2030 такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. 

Дар радифи ин Қатънома конфронси байналмилалии сатҳи олӣ оид 
ба «Даҳсолаи байналмилалии амалҳо «Об барои рушди устувор, 2018-
2028»», ки рӯзҳои 20-22-юми июни соли 2018 дар ш. Душанбе баргузор 
гардид, ба ҷалби доираи бештар васеи ҷонибҳои ҳавасманд, идтиҳодияҳо ва 
гуруҳҳои асосии осебпазир барои ширкат дар раванди муҳокимаи роҳҳою 
самтҳои ноил гардидан ба ҲРУ ва дигар ҳадафҳои марбут ба об, инчунин 
беҳдошти сатҳи бо иттилооти воқеӣ таъмин будани ҳамаи қишрҳои ҷомеъа 
нигаронида шуда буд.  

Конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба Даҳсолаи 
байналмилпалии амалҳо «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» 
таҳти унвони «такон бахшидан ба амалҳо ва шарикӣ дар соҳаи об дар 
сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ», ки санаи 6-9-уми июни 
соли 2022 дар ш. Душанбе баргузор мегардад, ҳамчун чорабинии муҳимми 
сатҳи глобалии тадорукотӣ ҷиҳати баргузории Конфронси СММ оид ба об 
бо мақсади шарҳи фарогири миёнамуҳлати ҳадафҳои ин Даҳсола (22-23-
уми марити соли 2023, ш. Ню-Йорк. ИМА) муаррифӣ карда мешавад.  

Дар назар мебояд дошт, ки дар ояндаи наздик саҳми Ҷумҳурии То-
ҷикистон дар таҳкими вариантҳои алтернативии истифодабарии нерӯи 
гидроэнергетикӣ, тақвияти миқёси «энергетикаи сабз», иҷрои чорабини-ҳо 
дар самти мутобиқат ба оқибатҳои тағйирёбии иқлим, истифодабарии 
оқилонаю самараноки заҳираи обҳои фаросарҳадӣ дар шароити Осиёи 
Марказӣ ба таври хеле назаррас хоҳад афзуд. Иҷрои чорабиниҳои судманд 
ва ояндадор оид ба сохтмони неругоҳҳои хурду бузурги барқи обӣ дар 
минтақаҳои кӯҳии кишвар на танҳо амнияти энергетикии кишварро таъмин 
месозанд, балки ба сарфаи ҳаҷми зиёди маводи сӯзанда барои рушди 
энергетикаи олавӣ мусоидат намуда, афзоиши содироти барқи обӣ ба 
кишварҳои минтақа ба раванди оқилона гардидани сохтори экологии 
бозори энергетикии минтақавӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. Афзоиши ҳаҷми 
содироти барқи обӣ ба Афғонистон, Покистон ва дигар кишварҳои ҳамсоя 
тавассути татбиқи лоиҳаҳои минтақавии бунёди хатҳои баландшиддати 
интиқоли неруи барқ, аз як тараф, васеъшавии миқёси энергетикаи 
табиатталабу аз лиҳози экологӣ ифлосро маҳдуд сохта, аз ҷониби дигар, ба 
ҳифзи экосистемаҳои кӯҳии кишварҳои мазкур ва беҳ-дошти ҳолати 
муҳити атроф дар минтақа мусоидат хоҳад намуд.  

Қайд мебояд кард, ки татбиқи (иҷрои) чорабиниҳои пешбинишуда 
оид ба гузариш ба модели рушди устувор умуман ва, аз ҷумла, нигоҳдории 
экосистемаҳо ва амнияти экологӣ имконият медиҳад, ки принсипҳои 
(талаботҳои, механизмҳои) рушди устувор ба барномаҳои соҳавӣ ва 
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стратегияҳои миллии рушди иҷтимоӣ-иқтисодии кишвар ба таври доимӣ 
ворид карда шаванд, ба сатҳи баланди устувории рушд ва амнияти экологӣ 
зимни пешбурди фаъолияти истеҳсолӣ-хоҷагидорӣ ноил гардид, низоми 
идоракунии рушди муътадили иқтисодиёт, истифодабарии оқилонаи 
сарватҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити атроф такмил дода шавад. Хати (самти) 
умумии стратегии рушд, ки ҳам ҷанбаҳои миллӣ, ва ҳам минтақавию 
глобалиро фаро мегирад, дар он ифода меёбад, ки «Муноқиша байни 
болоравии суръатноку бемайлони иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва сарбориҳое 
(таъсироте), ки экосистемаҳо мавриди онҳо қарор мегиранд, ба синтези 
экология ва иқтисодиёт меоварад; муносибати бераҳмона ба табиат ба 
кооператсия (ҳамкорӣ) бо он сабзида мерасад, мо аз сарчашмаҳои 
истихроҷшаванда ба сарчашмаҳои барқароршавандаи энергия, аз занҷираи 
хаттии истеҳсолӣ ба сиклҳои (зинаҳои) пӯшида, аз максимизатсияи 
натиҷаҳо ба оқилона гардонидани равандҳо хоҳем гузашт».[9] 

Дар охир қайд мебояд кард, ки ҳоло дар Тоҷикистон ташакулёбии 
низоми ченкунии рушди устувор давом дорад. Координатсияи умумии 
масъалаи мазкур бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯҳдаи 
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда 
шудааст. Дар ин ҷо Маркази ҷумҳуриявии координатсияи иҷроиши стра-
тегияи рушди устувор таъсис дода шудааст. Дар аксари вазоратҳо ва му-
ассисаҳо низ гурӯҳҳои корӣ оид ба координатсияи иҷроиши стратегияи 
рушди устувор ба таври доимӣ ва мунтазам фаъолият менамоянд. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования и 

развития концепции устойчивого развития, уточнены сущность и 
перспективы ее реализации на базе Целей устойчивого развития как 
оптимальная, всесторонная и глубокая интеграция социальных, 
экономических и экологических приоритетов развития регионов и мира в 
целом. Также определены роль, потенциал и уровень участия 
Таджикистана в процессе перехода к модели устойчивого развития и 
реализации его основных принципов, перспективные направления 
активизации участия страны в рамках международных конвенций в сфере 
охраны окружающей среды и сохранения экосистем как важнейшего 
элемент расширения и углубления регионального эколого-экономического 
сотрудничества, выделен ряд комплексных мер по переходу стрны к 
модели устойчивого развития. В контексте уточнения национальных 
приоритетов в сфере сохранения экосистем, обеспечнения экологической 
безопсности и в целом достижении параметров устойчивого развития 
обоснована необходимость активизации освоения и использования 
огромного гидроэнергетического потенциала, расширения масштаба 
«зелёной энергетики», реализации комплекса мер, связанных с адаптацией 
к последствиям изменения климата, и рационального и эффективного 
использования трансграничных водных ресурсов в регионе. 
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The article examines the theoretical aspects of the formation and 

development of the concept of sustainable development, clarifies the essence and 
prospects of its implementation on the basis of the Sustainable Development 
Goals as an optimal, comprehensive and deep integration of social, economic 
and environmental priorities for the development of regions and the world as a 
whole. The role, potential and level of Tajikistan's participation in the process of 
transition to a model of sustainable development and the implementation of its 
basic principles are also identified, promising directions for enhancing the 
country's participation in international conventions in the field of environmental 
protection and ecosystem conservation as an essential element of expanding and 
deepening regional ecological and economic cooperation, a number of complex 
measures for the transition of the country to a model of sustainable development. 
In the context of clarifying national priorities in the field of ecosystem 
conservation, ensuring environmental safety and, in general, achieving the 
parameters of sustainable development, the necessity of intensifying the 
development and use of huge hydropower potential, expanding the scale of 
"green energy", implementing a set of measures related to adaptation to the 
effects of climate change, and rational and efficient use of transboundary water 
resources is justified. resources in the region. 

Keywords: sustainable development, Sustainable Development Goals, 
sustainable development concept, regional development, environmental 
problems, development priorities, natural ecosystems, ecosystem conservation, 
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ C УЗБЕКИСТАНОМ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
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Статья посвящена изучению вопросов торгово-экономического 

сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой 
Узбекистан.  Как известно, экономическое развитие стран и 
благосостояние их народов зависят от правильной организации 
сотрудничества с соседними странами. Поэтому, одной из важных задач 
правительства и его соответствующих структур является принятие 
последовательных мер по устранению препятствий и созданию 
благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, в том 
числе узбекских. Важность изучения этой темы связана с 
необходимостью развития экономических отношений в регионе и создания 
единого рынка в Центральной Азии с целью свободного передвижения 
товаров, капитала и рабочей силы, снижения себестоимости продукции и 
повышения доходов субъектов хозяйствования.  

Ключевые слова: экономика, региональный рынок, экономическое 
сотрудничество, валовый внутренний продукт, имеющиеся препятствия, 
инвестиции, аграрный сектор, факторы воздействия, товары, услуги, 
рабочая сила. 

 
Торгово-экономические отношения между странами играют важную 

роль в развитии экономики и улучшении благосостояния их народов. Эти 
отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан 
имеют исторические корни и основываются на принципах добрососедства, 
взаимовыгодного сотрудничества, искренности и доброжелательности.  

На наш взгляд, торгово-экономические отношения между двумя 
странами можно разделять на четыре периода: 1) до приобретения 
независимости, 2) с началом независимости до 2000 года, когда они 
развивались успешно, 3) с 2000 года до конца 2016 года, когда наблюдался 
спад в торгово-экономических отношениях и 4) с 2017 года по 
сегодняшний день, когда торгово-экономические отношения между двумя 
странами развиваются ускоренными темпами. 
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Каждому из этих периодов присущи определенные особенности, а 
под влиянием различных факторов складывался различный уровень 
торгово-экономических отношений.  

Узбекистан после обретения независимости до 2000 года был 
главным торговым партнером Таджикистана, и входил в тройку самых 
крупных торговых партнеров страны. Если товарооборот между двумя 
странами в 1991 году оценивался в 10,5 млн. долларов США, то в 1995 году 
она составила 383 млн. долларов и в 1999 году 445,4 млн. долларов США.  

Начиная с 2000 года объем товарооборота резко снизился и по 
итогам 2016 года составил 69,3 млн. долларов США. После улучшения 
отношений между двумя странами были предприняты шаги по 
дальнейшему развитию торгово-экономических отношений. При этом были 
сняты существующие барьеры и препятствия на пути сотрудничества. 
Правительства обоих стран содействовали дальнейшему развитию 
экономики, увеличению объема товарооборота и инвестиций. 

Руководством страны была поставлена задача, довести 
двусторонний товарооборот до 500 миллионов долларов США к 2020 году. 
К сожалению, отрицательное влияние пандемии и введенные ограничения 
в торгово-экономических отношениях не дали возможность выполнить эту 
задачу. Объем внешнеторгового оборота в 2020 году, по данным Агентства 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан составил 320,9 
млн. долларов США. Но уже в 2021 году объем товарооборота увеличился 
до 452,7 млн. долларов США. А данные за нынешний год свидетельствуют 
о том, что мы близки к намеченной цели. Объем внешнеторгового оборота 
только за 4 месяца 2022 года составляет 199,1 млн. долларов США.  

 
Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном за 2016-

2020 гг (млн.долларов США) 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (4 

мес) 
Внешнеторговый 

оборот 
69.3 126.4 281.6 341.2 320.9 452.7 199.1 

Экспорт 35.6 57.1 155.3 172.0 82.4 126.7 63.1 

Импорт 33.7 69.3 126.4 169.2 238.5 326.0 136.0 

 
В настоящее время торгово-экономические отношения укрепились и 

развиваются успешно. В связи с этим, главная задача ученых - экономистов обеих 
стран заключается в определении правовых и экономических рычагов, которые бы 
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содействовали дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между 
двумя странами.  

Удельный вес Республики Узбекистан в общем объеме внешнеторгового 
оборота Республики Таджикистан составил 7,0%. Нужно отметить, что в 2021 году 
объем внешнеторгового оборота между нашими странами увеличился по 
сравнению с 2020 годом на 41,1 %, а по сравнению с 2016 годом на более чем в 6,5 
раз. При этом соотношение экспорта к импорту составляет 1/4, тогда как в 2016 
этот показатель равнялся 1/1. Это свидетельствует о том, что предприниматели из 
Узбекистана более активны и поставляют больше продукции на рынок 
Таджикистана. 

Экспорт товаров в Республику Узбекистан за 12 месяцев 2021 года 
осуществлен на сумму 126,7 млн. долларов. За это время из Республики 
Таджикистан экспортирована электроэнергия на сумму 35,7 млн. долларов, 
портландцемента на сумму 27,5 млн. долларов, хлопка-волокна на сумму 23,0 млн. 
долларов.  

Из Республики Узбекистан в 2021 году импортировано товаров на сумму 
326,0 млн. долларов США, это в основном минеральные удобрения, природный газ 
и нефтяные продукты. В частности, импорт природного газа составил 38,1 млн. 
долларов США, минеральных удобрений 25,4 млн. долларов США, бытовых 
товаров 17,4 млн. долларов США и т.п. По сравнению с 2020 годом импорт 
товаров увеличился на 27,1%. 

За этот год объем инвестиций в экономику Республики Таджикистан из 
Республики Узбекистан составил 13,6 млн. долларов США и по сравнению с 2020 
годом увеличился в 1,9 раза.  

Торговые ярмарки и бизнес форумы, проходившие в Ташкенте, Душанбе, 
Самарканде, Худжанде показали свою значимость для установления партнерских 
отношений между предпринимателями. Судя по наименованию товаров, 
представленных на этих ярмарках, а также проявленного интереса со стороны 
посетителей у обеих стран большие перспективы и хороший потенциал для 
наращивания торгово-экономических отношений. Но для того, чтобы использовать 
этот потенциал во блага наших народов, нам необходимо расширить 
экономические основы для взаимовыгодного сотрудничества. 

Как известно, фундаментальной основой добрососедской экономической 
политики является режим свободной торговли, который существует между 
нашими странами, и мы постепенно создаём благоприятные условия для 
свободного движения капитала, товаров и услуг, а также рабочей силы.  

Это необходимо, прежде всего, для расширения направлений 
сотрудничества, установления тесных взаимовыгодных экономических связей 
между субъектами хозяйственной деятельности Таджикистана и Узбекистана. В 
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настоящее время, приобретает особое значение сотрудничество между 
приграничными районами и областями наших стран. 

 Ферганская долина, которая в советское время была общим рынком для 
трех республик (Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана), вновь должна сыграть 
свою объединяющую историческую роль и способствовать развитию экономики 
региона. 

В условиях усиления конкуренции и борьбы за международные рынки 
одним из путей обеспечения конкурентоспособности продукции является 
снижение себестоимости продукции. Поскольку в странах, не имеющих прямого 
выхода к морям, какими являются Таджикистан и Узбекистан, транспортные 
расходы имеют большую долю в себестоимости продукции, и развитие 
дальнейших торгово-экономических отношений является одним из важных 
факторов снижения себестоимости продукции. Поэтому партнерство с 
предпринимателями из соседних стран способствует увеличению прибыли 
хозяйствующих субъектов за счет сокращения транспортных расходов. 

На нынешнем этапе необходимо дальше изучать эволюцию и направления 
развития торгово-экономических отношений между двумя странами, 
своевременно оценивать их состояние, выявлять новые тенденции развития этих 
отношений, определять факторы, препятствующие ускоренному развитию 
торгово-экономических отношений, определять пути устранения препятствий и 
предлагать обоснованные решения для разработки приоритетных направлений 
дальнейшего развития. 

Мы уверены, что задачами ученых и правительственных структур на 
ближайшую перспективу являются: 

 обоснование целесообразности активизации инвестиционной 
деятельности, особенно в части создания кластеров в агропромышленной сфере и 
промышленности строительных материалов, а также в сфере туризма в регионе; 

 создание лизинговых компаний с целью решения вопросов 
поставки новой техники, технологий, приобретения станков, оборудования, 
локомотивов, вагонов, рефрижераторов, которые необходимы для организации 
современных логистических коридоров;  

  реализация совместных проектов по освоению природного 
капитала региона, оказанию услуг в сфере транспорта, связи, телекоммуникации, 
образования и здравоохранения; 

 гармонизация институциональных конкурентных условий с целью 
повышения инвестиционной привлекательности, защиты прав и интересов 
инвесторов; 

 в банковской сфере настало время для открытия большего 
количества представительств и филиалов банков на территории наших стран с 
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целью поддержки создаваемых совместных предприятий, а также привлечения 
временно свободных финансовых ресурсов;  

 развитие транспортных коридоров и их использование для поставки 
продукции на территорию соседних стран; 

 координация деятельности таможенных служб с целью сокращения 
время нахождения товаров на таможенной территории и правильного учета 
пересекаемых через границу товаров; 

 необходимо совместно с другими странами региона работать в 
направлении развития общего регионального рынка с едиными нормами и 
правилами торговли и оказания услуг. Наше сотрудничество может стать 
примером и основой для дальнейшего развития взаимовыгодных экономических 
связей в регионе и создания такого единого рынка. 

В целом, дальнейшее развитие двухсторонних торгово-экономических 
отношений будет способствовать росту Валового внутреннего продукта обеих 
стран и улучшению благосостояния наших народов. 
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Мақола ба омӯзиши вазъи имрӯзаи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии 
ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон, марҳалаҳои рушди он, тамоюлҳо дар савдои 
хориҷӣ, таъсири омилҳои гуногун, аз ҷумла пандемия ба сатҳи рушди ҳамкориҳои 
тиҷоратию иқтисодӣ, монеаҳо ва имкони бартараф кардани онҳо, пешниҳоди 
андешаҳо оид ба беҳтар кардани муҳити сармоягузорӣ ва роҳҳои минбаъдаи 
рушди ҳамкориҳо байни  соҳибкорони ду кишвар бахшида шудааст.  

Калидвожаҳо: иқтисодиёт, ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, 
марҳалаҳои рушди он, монеаҳо, сармоягузорӣ, бахши агросаноатӣ,  омилҳои 
таъсиррасон, мол, хизматрасонӣ.  
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The article is devoted to the study of issues of trade and economic cooperation 

between the Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan. The economic 
development of countries and the well-being of their peoples depend, among other things, 
on the proper organization of cooperation with neighboring countries. Therefore, one of 
the important tasks of the government and its relevant structures is to take consistent 
measures to remove obstacles and create favorable conditions for attracting foreign 
investment. 

The importance of studying this topic is related to the need to develop economic 
relations in the region and create a single market in Central Asia with the aim of free 
movement of goods, capital and labor, reducing production costs and increasing the 
income of business entities. 

Keywords: economy, regional market, economic cooperation, gross domestic 
product, existing obstacles, investment, agricultural sector, impact factors, goods, 
services, labor force.  
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Дар мақола индикаторҳои амнияти иқтисодӣ вобаста ба 

нишондиҳандаҳои маъмулан қабулшуда истифода шуда, ҳолати онҳо дар 
Тоҷикистон дар муқоиса бо дигар мамлакатҳо ва меъёрҳо баҳо дода 
шудааст. Муаллифон ба чунин хулоса омадаанд, ки барои муваффақ шудан 
ба меъёрҳоТоҷикистонро зарур аст, ки ҳафҳои пешгирифтаи худро ба 
иҷро расонида, амнияти иқтисодии худро таъмин намояд.  

Калидвожаҳо: индикатор, амният, иқтисодиёт, маҷмуи маҳсулоти 
дохилӣ, рушди иқтисод, таносуби касри буҷет, қарзи беруна, таваррум, 
маориф, тандурустӣ, варзиш, илм, сатҳи монетизатсия, қарз, 
сармоягузорӣ, воситаҳои асосӣ 

Баҳои арзишҳои ҳадди ниҳоии нишондиҳандаҳои амнияти иқтисодӣ 
масъалаи муҳиме мебошад, ки мавриди таҳқиқи олимони Тоҷикистон 
гардидааст. 

Имрӯз барои баҳои нишондиҳандаҳои амнияти иқтисодӣ равишҳои 
гуногун истифода мешаванд: аз ҷорӣ намудани танҳо як арзиши ҳадди ин 
нишондод (дар ин ҳолат барои нишондиҳанда танҳо ду ҳолат мавҷуд хоҳад 
буд: муқаррарӣ ва бо зуҳури афзояндаи таҳдидҳои амният) ба системаҳои 
бисёрҳаддӣ, ки дар он барои ҳар як нишондиҳанда на камтар аз се сатҳи 
ҳадди ақалл ҷорӣ карда мешавад (шумораи ҳолатҳои имконпазири амният 
аз рӯйи нишондиҳанда дар ин вазъ ба шумораи сатҳи ҳаддиҳӣ ва ҷамъи 1 
баробар аст; намунаи чунин системаҳо, усули ташхиси амнияти иқтисодӣ 
мебошад. 

Бо истифода аз интикаторҳо, ташаккули арзишҳои ҳаддиро дар 
доираи ин равиш барои нишондиҳандаҳои муҳимтарини амнияти иқтисодӣ 
нисбат ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ менамоем. 
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Ҳангоми ташаккули сатҳҳои ҳадди ақал ҳамаи нишондиҳандаҳои 
амнияти иқтисодии давлатро ба ду гурӯҳи калон тақсим мекунем: 
истеҳсолӣ-молиявӣ ва иҷтимоӣ-демографӣ. 

 Нишондиҳандаҳои асосии истеҳсолӣ ва молиявӣ инҳоянд: 
1. Рушди иқтисодӣ. Ин нишондиҳанда дорои нишондиҳандаҳои 

зерин мебошад: 
1) суръати рушди иқтисодӣ. Суръати муқаррарии афзоиши ММД 

барои кишварҳои дорои иқтисоди бозорӣ пешрафта 1,5 - 4% дар як солро 
ташкил медиҳад, ки онро метавон ҳамчун арзиши ҳадди ниҳоии худ 
гирифт. Дар давраҳои ташаккули иқтисоди бозорӣ ва ислоҳоти куллӣ 
арзишҳои манфии нишондод ё афзоиши андаке аз 0,5 - 1,5% дар як сол 
қобили қабул дониста мешаванд;  

2) ҳаҷми ММД дар муқоиса бо ҳар давраи базавӣ. Дар асоси 
таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ метавон гуфт, ки коҳиши ММД набояд аз 30-
40% зиёд бошад, вагарна оқибатҳои ғайричашмдошти иҷтимоӣ-иқтисодӣ 
ба вуҷуд меоянд. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон соли базавии 
нишондиҳандаҳои истеҳсолии соли 1991 қабул карда шуд, яъне соле, ки 
иктисодиёти мамлакат дар хайати иктисодиёти СССР ва ташаккули 
иктисодиёти мустакил кор мекард. Аз ин рӯ, сатҳи ҳадди пастшавии ММД 
нисбат ба соли 1991 барои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабабҳои дар боло 
зикршуда 50 дарсад муайян карда шудааст.  

Дар Точикистон дар солњои 1991—1996. камшавии ММД ба амал 
омад. Ҳаҷми ММД дар соли 1996 нисбат ба соли 1991 83,3 фоизро ташкил 
дод, яъне. 17,7 дарсад кам шуд. Пас аз соли 1997 дар кишвар рушди 
иқтисодӣ шакл гирифт. Масалан, дар соли 1997 суръати афзоиши ММД 
1,7%, дар соли 2001 - 6,7% ва соли 2010 - 6,6%, 2021- 9,2% буд, ки ин 
нисбат ба аксари давлатҳо хеле баланд аст (ҷадв.1).  

Албатта, муқоисаи иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мамолики 
пешқадами ҷаҳон на он қадар воқеист, вале муаллиф мақсади таҳқиқи 
қолаби рушди ин нишондодро дар назди худ гузоштааст. 

2. Ҳаҷми ММД дар муқоиса бо “кишварҳои G7” ва сатҳи миёнаи 
ҷаҳонӣ. Монанди нишондиҳандаи рушди иқтисодӣ ин нишондиҳанда ба ду 
ва зиёда қисмҳо ҷудо мешавад. 

A. Таносуби ММД ба ҳар сари аҳолӣ барои кишварҳои G7. Дар 
мамлакатҳои номбаршуда ин рақам ба 50% баробар аст. Бояд гуфт, ки дар 
солҳои 90-ум ҳадди нишондиҳандаи таносуби ММД ба ҳар сари аҳолӣ ба 
барои кишварҳои G7 аз ҷониби аксари муҳаққиқон 50% муайян карда шуда 
буд. Ҳангоми баҳодиҳии ин сатҳ онҳо асосан аз коҳиши фалокатовари 
истеҳсолот ва зуҳуроти буҳронии иқтисодиёт, ки дар ин давра ба амал 
омада буданд, асос ёфтаанд. Гузариши кишвар ба консепсияи рушди 
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иқтисодӣ моро водор мекунад, ки ба ташаккули сатҳҳои ҳадди ақали 
нишондиҳандаи индикативӣ аз нигоҳи нав нигоҳ карда, онро то 75 фоиз 
расонем. Дар оянда, агар стратегия бомуваффақият амалӣ шавад, он бояд 
ба 100% расонида шавад. 

Ин нишондиҳанда ба муқоисаҳои байналмилалие, ки Созмони 
ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд (OECD) ва Бонки Ҷаҳонӣ анҷом додаанд, 
асос ёфтааст. Асос ин табдил додани ММД-и кишварҳои гуногун ба як 
пули ягона (одатан доллари ИМА) тавассути паритетҳои қобилияти 
харидорӣ мебошад. 

B. Таносуби ММД ба ҳар сари аҳолӣ. Арзиши ҳадди ниҳоии ин 
нишондиҳанда 100% аст. 

Аз рӯйи натичахои мукоиса дар соли 2020 ММД ба ҳар сари аҳолӣ 
дар 146 кишвари иштирокчии он 8972 доллар ба як нафарро ташкил дод, ки 
нисбат ба нишондиҳандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 10,5 маротиба зиёдтар 
аст. Аммо, агар шумо гиред танҳо кишварҳои OECD, яъне. кишварҳои аз 
ҷиҳати иқтисодӣ пешрафтатарин, пас дар ин ҷо Тоҷикистон хеле пасттар 
аст: аз рӯйи натиҷаҳои соли 2020, ММД ба ҳар нафар аҳолӣ дар кишварҳои 
узви ОЭСР 26404 долларро ташкил додааст. Дар Тоҷикистон ин 
нишондиҳанда ба 851,5 доллари ИМА баробар аст. [7] 

Суръати рушди маҷмуи маҳсулоти дохилӣ дар солҳои 2016–2021 дар 
ҷадвали 1 оварда шудааст. 

Ҷадвали 1. Суръати рушди маҷмуи маҳсулоти дохилӣ дар солҳои 
2016-2021 

Нишон-диҳанда 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ММД, млрд сомонӣ 54,5 64,4 68,8 77,4 82,5 98,9 

Суръати рушд, % 6,9 7,1 7,3 7,5 4,5 9,2 

Ба 1 нафар аҳолӣ, 
сомонӣ 6336,3 7291,4 7870,2 8580,1 8788,9 10052,0 

Суръати рушд, % 5,0 15,1 7,9 9,0 2,4 14,4 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллифон аз рӯи Тоҷикистон: 30 соли 
истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2021, -С.10-21 

3. Таносуби касри бучет ба ММД. Касри буҷет нишонаи зуҳуроти 
бӯҳронӣ дар иқтисодиёт мебошад, ки аз як тараф, ба кам будани (аз нақшаи 
пешбинишуда) аз шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ситонидани андозҳо вобаста ба 
паст шудани нишондиҳандаҳои фаъолияти онҳо ва ҳатто кам шудани хачми 
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истехсолот. Аз тарафи дигар, ин падидаҳо афзоиши кисми харочоти 
бюджет нисбат ба план, ки дар шароити афзоиши инфляция ба амал меояд. 

 Ба эътиқоди коршиносон таносуби касри буҷет ба ММД аз нигоҳи 
амнияти иқтисодӣ набояд аз 3-5% зиёд бошад. Дар ин ҳолат, арзиши 
миёнаи 4% одатан ҳамчун сатҳи ҳадди аксар гирифта мешавад. Дар 
Тоҷикистон ин рақам дар соли 2020 ба 0,8% баробар буд.[7] 

1. Нишондиҳандаҳое, ки қарзи берунӣ ва дохилиро тавсиф мекунанд, 
ба монанди ду нишондиҳандаи аввал, ин нишондиҳанда ба се қисман 
тақсим мешавад. 

2. Таносуби карзи беруна ба ММД. Барои рушди устувори иқтисоди 
давлат зарур аст, ки қарзи беруна ба дӯши он бори зиёд нагузорад. Дар 
шароити Тоҷикистон ҳаҷми оқилонаи қарзи хориҷӣ нисбат ба ММД то 25 
дарсадро ташкил медиҳад. Дар Тоҷикистон бошад, ин нишондиҳанда дар 
соли 2020-ум 3,7 млрд долл. ИМА-ро ташкил медод, ки ба 46,2% ММД 
баробар буд.  

Тибқи консепсияи дигар, сарҳади хатарзо вазъиятест, ки қарзи 
беруна аз ҳаҷми содирот ду маротиба зиёд аст. Дар соли 2020 ҳаҷми 
содирот дар Тоҷикистон 1406,9 млн. долл. ИМА ташкил медод ва қарзи 
берунӣ нисбат ба содироти хориҷи 2,6 баробар зиёд буд. 

Ба ибораи дигар метавон гуфт, ки аз ҷиҳати таносуби қарзи хориҷӣ 
ба ММД дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳадди ниҳоии он гузаштааст. 

B. Таносуби пардохтҳои ҷорӣ аз рӯйи қарзи беруна ба ҳаҷми 
содирот. Ин нишондиҳанда сарбории ҷории давлатҳо ва субъектҳои 
хоҷагидориро (корхонаҳоро) дар хизматрасонии қарзи беруна тавсиф 
мекунад. Ба гуфтаи коршиносон, ҳадди ниҳоии ин нишондиҳанда 15-20% 
аст. Дар шароити иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дар назардошти 
вазъи хеле хатарнок ва вобастагӣ аз муҳити берунии нархҳо, тавсия дода 
мешавад, ки сатҳи поёнии диапазони зикршуда, яъне 15 фоиз ҳамчун 
арзиши ҳадди ниҳоӣ гирифта шавад. Дар соли 2020 ин нишондиҳанда дар 
Тоҷикистон ба 63,1% баробар буд, ки нисбати индикатор 48,1 дарсад зиёд 
аст. 

C. Таносуби эҳтиёҷоти ҳозира ба маблағҳои буҷетӣ барои адои 
қарзи давлатии дохилӣ ва берунӣ ба қисмати харочоти буҷет. Тибқи як 
қатор консепсияҳо, агар беш аз 30%-и хароҷоти буҷет барои хизматрасонии 
қарзи берунӣ ва дохилии давлатӣ сарф шавад, он гоҳ расман кишварро 
муфлис донистан мумкин аст. Дар баробари ин, вазъиятро ба дараҷаи 
муфлисшавӣ овардан ғайриимкон аст, бинобар ин, ҳадди муқарраршуда 
арзишаш талаботи масъалаи халшавандаро конеъ намегардонад ва дар амал 
бояд камтар бошад. Аз сӯйи дигар, як зумра пажӯҳишгарон барои як 
нишондиҳандаи мушобеҳи саҳми хидматрасонии қарзи давлатӣ дар 
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хароҷоти буҷет дар сатҳи 20 дарсад ҳадди ниҳоиро муқаррар кардаанд. 
Хизматрасони қарзи дохилию хориҷи дар кишвар дар соли 2020 тахминан 
ба 36,9 дарсад баробар буд. 

2. Дараҷаи монетизатсияи иқтисод (таносуби маблағи пул М2 ба 
ММД). Пеш аз гузаштан ба ташаккули арзишҳои ҳадди ақали 
нишондиҳанда, зарур аст, ки маълумоти мухтасар дар бораи сохтори 
пешниҳоди пул дода шавад. Пешниҳоди пулии ҳама гуна давлат ҷузъҳои 
(унсурҳои) асосии зеринро дар бар мегирад: 

1. Маҷмуи пулии М0 қисми пардохтпазиртарини ҳаҷми пул 
мебошад, ки барои истифодаи фаврӣ ҳамчун воситаи пардохт дастрас аст. 
Банкнота ва тангаи дар муомилот бударо дар бар мегирад. 

2. Маблағҳои ғайринақдӣ бақияи маблағҳои ташкилотҳои 
ғайримолиявӣ ва молиявӣ (ба истиснои кредитӣ) ва шахсони воқеӣ дар 
суратҳисобҳои ҳисоббаробаркунӣ, ҷорӣ, пасандозӣ ва дигар суратҳисобҳои 
талабшаванда (аз ҷумла суратҳисобҳои ҳисоббаробаркуниҳо бо истифода 
аз кортҳои бонкӣ) ва суратҳисобҳои муҳлатдоре, ки дар ташкилотҳои 
қарзии амалкунанда кушода шудаанд. бо асъори Чумхурии Точикистон, 
инчунин, фоизхои хисобшуда аз руи онхо. 

Якҷоя агрегати пулии М0 ва фондҳои ғайринақдӣ массаи пули М2-
ро ташкил медиҳанд, яъне навиштан мумкин аст: 

М2 = М0 + маблағҳои ғайринақдӣ 
3. Маблағи пул М1, ки маблағи М0, пасандозҳои аҳолӣ дар бонкҳо 

аз рӯйи талабот ва маблағҳои аҳолӣ ва корхонаҳо дар ҳисоббаробаркуниҳо 
ва суратҳисобҳои ҷориро дар бар мегирад. Дарвоқеъ, пешниҳоди пулии М1 
қисми маҷмуи пули М2 буда, аз он бо ҳаҷми пасандозҳои кушодамӯҳлат 
фарқ мекунад. 

4. Маблағи пул М3 маҷмуи пулҳои М2, сертификатҳои амонатии 
бонкӣ ва вомбаргҳои давлатӣ мебошад. 

Барои баҳо додан ба вазъи иқтисод, аз ҳамаи унсурҳои дар боло 
зикршуда пешниҳоди пул, намояндагӣ аз ҳама ҳаҷми пул М2 мебошад, 
бинобар ин ин нишондод барои муайян кардани сатҳи монетизатсияи 
иқтисодиёт истифода мешавад. 

Ба муайян кардани арзиши ҳаддие, ки барои нишондиҳандаи сатҳи 
монетизатсияи иқтисодиёт мегузарад, бояд аз маълумоти давлатҳои 
мутараққӣ истифода шавад. Дар аксари кишварҳои пешрафта сатҳи 
монетизатсия 60-80% ММД ва дар баъзе аз онҳо 100% ва ҳатто бештар аз 
он аст. Иктисодиёти СССР-ро ба хотир орем, ки соли 1991. арзиши 
нишондихандаи мавриди назар ќариб 60 дарсадро ташкил дод. Аз ин лиҳоз, 
ба сифати ҳадди ниҳоии иқтисоди муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи 60 
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фоиз қабул кардан бамаврид аст ва дар охири соли 2020 он 22 дарсадро 
ташкил дод. 

3. Дараҷаи (суръати) таваррум. Барои рушди муътадили иқтисод 
бояд ҳамеша сатҳи пасти таваррум вуҷуд дошта бошад, зеро болоравии 
нархҳо ҳамеша истеҳсолкунандаро барои зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли 
мол ё хизмат ҳавасманд мекунад. Дар баробари ин, сатҳи таварруми 
солонаи 1-3% оптималӣ ҳисобида мешавад ва ҳадди иҷозатдодашуда сатҳи 
таварруми солонаи 5-6% мебошад, ки ҳадди ниҳоии ин нишондиҳандаи 
индикативӣ мебошад. 

Илова мекунем, ки барои нишондиҳандаи индикативии 
баррасишаванда сатҳҳои нишондодашуда кофӣ нестанд, зеро чунин падида, 
ба монанди таваррум, якчанд сатҳҳои хос дорад. Таваррум дар сатҳи аз 6 то 
10% баланд ҳисобида мешавад ва дар кишварҳое, ки ин сатҳ таваррум 
доранд, барои ҷилавгирӣ аз он чораҳои махсус истифода карда мешаванд. 

Таваррум зиёда аз 10% баланд ҳисобида мешавад. Дар ҳолати 50% 
сатҳи таваррум, бояд чораҳои фавқулода андешида шаванд. Кишварҳое, ки 
ба чунин сатҳи таваррум муддати тӯлонӣ роҳ додаанд, баъдан, чун қоида, 
бо коҳиши он муборизаи дарозмуддат (ва на ҳамеша бомуваффақият) 
мебаранд. Дар Тоҷикистон сатҳи таваррум дар соли 2020 ба 9,4 дарсад 
баробар буд (ҷадв. 2). 

Ҷадвали 2. Сатҳи таваррум дар солҳои 2016-2021 
Нишондиҳанда 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Хӯрокворӣ 3,8 4,2 2,8 6,0 7,0 3,9 

Ғайрихӯрокворӣ 1,7 1,3 2,0 1,3 1,8 2,3 
Хизматрасонӣ 0,6 1,1 0,7 0,8 0,6 1,8 

Таварруми солона 6,1 6,7 5,4 8,1 9,4 8,0 
Сарчашма: Ҳисобҳои муаллифон аз рӯйи Тоҷикистон: 30 соли 

Истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2021, -С.10-21 

 
4. Нишондиҳандаҳое, ки сатҳи хароҷотро ба илм, маориф ва 

тандурустӣ тавсиф мекунанд. Инҳо нишондиҳандаҳои муҳимтарин 
мебошанд, ки қобилияти давлатро ба рушд ва пешравии инноватсионӣ, 
инчунин қобилияти нигоҳ доштани сифати мақбули зиндагӣ, ҳифз ва 
густариши сармояи инсонӣ инъикос менамояд. Онҳо ба се нишондиҳандаи 
алоҳида тақсим карда мешаванд. 

A. Таносуби хароҷот барои илм ва хизматрасонии илмӣ ба ММД 
(ин нишондиҳанда метавонад номи дигар дошта бошад: хароҷоти дохилӣ 
барои таҳқиқот ва конструкторӣ нисбат ба ММД). Нишондиханда дар 
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амалияи љахонї ба таври умум ќабул карда шудааст, ки арзиши њадди он ба 
андозаи зиёд дар асоси тачрибаи љахонї, инчунин тачрибаи СССР муайян 
карда мешавад. Гумон меравад, ки агар хароҷот барои илм аз 2%-и ММД 
зиёд набошад, пас ҷомеа таназзул аст, аз ин рӯ, ин арзишро метавон ҳамчун 
арзиши ҳадди ақал гирифт. 

Бояд гуфт, ки дар аксари давлатҳо харољоти дохилї барои тадќиќот 
ва конструкторї аз 2 дарсад зиёд аст. Дар ҳамин ҳол, пешсафони ҷаҳон 
Исроил, Шветсия, Финландия, Ҷопон ва Ҷумҳурии Корея мебошанд, ки ин 
нишондод аз 3% гузаштааст. Пешрафти Чин низ равшан аст, ки дар давоми 
дањ сол дараљаи маблаѓгузорї барои тадќиќоти илмї ва конструкторї 
ќариб 3 баробар афзуд. Дар Тоҷикистон ин нишондиҳанда дар соли 2020 ба 
0,1% баробар буд. 

B. Таносуби хароҷоти давлатӣ барои маориф ба ММД. Тибқи 
таҷрибаи кишварҳои пешрафта, барои таъмини воридшавии кадрҳои 
баландихтисос ба иқтисодиёт ва нигоҳ доштани сатҳи кофии миёнаи 
маълумотнокии аҳолӣ талаб карда мешавад, ки хароҷоти давлатӣ ба 
маориф (барои ҳамаи сатҳҳои маориф) на камтар аз 5 дарсади ММД-ро 
ташкил диҳад. Маълумоти соли 2020 нишон медиҳанд, ки дар Тоҷикистон 
ин нишондод дар сатҳи 19,2 фоиз (2004; Фаронса - 5,7 (2005), Британияи 
Кабир - 5) буд. 6 (2005), Шветсия – 7,1 (2005), Финляндия – 6,4 (2005), 
ИМА – 5,3 (2005). 

B. Таносуби хароҷоти давлатӣ ба соҳаи тандурустӣ ба ММД. Ин 
нишондиханда аз бисьёр чихат ба нишондихандаи пештара шабохат дорад: 
вай аз тарафи давлат иҷро шудани вазифаи мухимтарини иҷтимоиро, ки бо 
таъмини саломатии аҳолӣ алокаманд аст, инъикос мекунад. Ҳадди ақал он 
на камтар аз 5% бошад.  

Вазъи Ҷумҳурии Тоҷикистонро тавсиф намуда, қайд мекунем, ки 
дар айни замон хароҷоти давлатӣ ба соҳаи тандурустӣ (аз ҷумла хароҷоти 
буҷети маҷмуии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва буҷетҳои фондҳои ғайрибуҷетии 
давлатӣ) нисбат ба ММД тақрибан 13,2% -ро ташкил медиҳад. Дар аксари 
кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ пешрафта ин нишондод аз 6 дарсад зиёд ва 
дар баъзе давлатҳо арзиши он аз 7-8 фоиз, дар Русия аз 4 дарсад гузашт. 

4. Нишондиҳандаҳои амният ва суботи бахши молиявӣ. Баъзе 
нишондиҳандаҳои марбут ба бахши молиявӣ дар боло баррасӣ шуданд 
(масалан, нишондиҳандаҳое, ки андозаи касри буҷети маҷмуӣ ё сатҳи 
монетизатсияро тавсиф мекунанд иқтисод). Ин нишондиҳандаҳо ҷузъҳои 
алоҳидаи бахши молиявиро арзёбӣ мекунанд ва бештар ба самаранокии 
фаъолияти он алоқаманданд. Дар зер мо таркиби нишондињандањои 
молиявиро тартиб дода, се нишондињандаи муњимтаринро пешнињод 
мекунем. 
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A. Таносуби захираҳое, ки дар иқтисоди ниҳонӣ нисбат ба ММД 
ҷалб шудаанд. Ин нишондиҳанда сатҳи паҳншавии иқтисодиёти ниҳонӣ ва 
аз ин рӯ, идорашавандагӣ ва амнияти иқтисоди кишварро тавсиф мекунад. 

Миқёси фаъолияти иқтисоди ниҳониро дақиқ муайян кардан душвор 
аст, зеро он пинҳон аст ва аксари тадқиқотҳо оид ба ин масъала ба 
андозагирии нишондиҳандаҳои ғайримустақим, тахминҳои эҳтимолӣ, 
моделсозии математикӣ ва ғайра асос ёфтааст. Аммо, сарфи назар аз ҳама 
мушкилот, имрӯз таҷрибаи ғании ҷаҳонӣ ва ватанӣ ҷамъ оварда шудааст, 
ки дар асоси он метавон мизони паҳншавии иқтисоди ниҳониро дар 
кишварҳои гуногуни ҷаҳон, инчунин, вазъи корҳоро тахминан арзёбӣ кард.  

Масалан, тибқи таҳқиқоти иқтисодшиносони ғарбӣ дар солҳои 90-
ум миқёси паҳншавии иқтисоди ниҳонӣ дар кишварҳои пешрафта ба 
ҳисоби миёна 12 дарсад ММД-и истеҳсолшударо ташкил медиҳад. Тибқи 
маълумоти дигар, дар миқёси ҷаҳонӣ ҳиссаи иқтисодиёти ниҳонӣ 5-10 
фоизи ММД-ро ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, сатҳи ҳадди ақали 
нишондиҳандаи таносуби захираҳои ба гардиши пинҳонӣ ҷалбшуда ба 
ММД нисбат ба Ҷумҳурии Тоҷикистонро метавон сатҳи 25 дарсадро 
гирифт. 

B. Таносуби арзиши дороиҳои низоми бонкӣ ба ММД. 
Дар кишварҳои пешрафтаи иқтисодӣ арзиши дороиҳои низоми 

бонкӣ 200-300% ММД-и истеҳсолшударо ташкил медиҳад. Метавон гуфт, 
ки чунин арзиши нишондиҳандаи индикативии баррасишаванда ҳолати 
муқаррарии амнияти иқтисодиро тавсиф мекунад. Дар мавриди арзиши 
ҳадди ақалл, дар бораи ташаккули он консенсус вуҷуд надорад. Аммо бо 
дарназардошти таҷрибаи давлатҳои гуногун ва низоми бонкии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон арзиши ҳадди барои нишондиҳанда «таносуби арзиши 
дороиҳои низоми бонкӣ нисбат ба ММД» метавонад дар марҳилаи кунунии 
рушди иқтисоди кишвар 100 дарсад  муқаррар карда шавад. 

Аз маълумоти овардашуда хулосаҳои зерин баровардан мумкин аст: 
1) таносуби арзиши дороиҳои низоми бонкии Тоҷикистон ба ММД 

дар охири соли 2020 баробар 31,1 фоиз арзёбӣ шуд, ки ин аз хадди хадди 
нишон додашудаи нишондод (100 дарсад) хеле паст аст. Илова бар ин, 
Тоҷикистон дар ин ҷиҳат аз иқтисодҳои пешрафтаи ҷаҳон хеле пасттар аст; 

2) барои солҳои 2016-2021. арзишҳои индикаторҳо қариб 5,7 % зиёд 
шуданд, ки ин худ як далели мусбат аст (ҷадв. 3). Дороиҳои низоми бонкӣ 
дар интиҳои соли 2021 - 22,4 млрд. сомониро ташкил дода, нисбат ба соли 
2020 - 14,8 дарсад коҳиш ёфтанд.  
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 Ҷадвали 3. Шарҳи мухтасари нишондиҳандаҳои асосии низоми 
бонкӣ 

Номгӯй 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Воситаҳои асосӣ 3,1 4,2 4,2 4,1 4,6 1,8 

Пули нақд ва суратҳисобҳои 
муросилотӣ 6,6 4,6 4,8 4,1 5,6 7,5 

Сармоягузорӣ 2,0 2,6 3,4 3,3 3,4 1,2 
Дигар 1,4 2,8 2,0 2,7 3,7 1,4 

Сандуқи қарзӣ 8,2 6,8 6,6 7,8 9,0 10,5 
Дороиҳо ҳамагӣ 21,2 20,9 21,2 22,0 26,3 22,4 

Сарчашма: Ҳисобҳои муаллифон аз рӯйи Тоҷикистон: 30 соли 
Истиқлолияти давлатӣ. Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

  
B. Хуруҷи сармоя нисбат ба ММД. Воридоти сармоя ба кишвар аз 

вазъи иқтисоди кишвар ва низоми молиявии он шаҳодат медиҳад. 
Дохилшавии сармоя факат равандњои ба амаломадаро тезонда, боиси 
баланд шудани суръат ва сифати тараккиёти иктисодиёт мегардад. Бинобар 
ин метавон гуфт, ки вуруди сармоя аз солимии нисбии иқтисоди кишвар 
шаҳодат медиҳад ва албатта, ба амнияти иқтисодии он таҳдид намекунад. 

Дар бораи вазъияти баръакс, яъне дар бораи проблемањои 
иќтисодиёти мамлакат аз хуруҷи сармоя шаҳодат медиҳад. Хуруҷи сармоя 
боиси аз кишвар хориҷ шудани захираҳои молиявӣ мегардад, ки 
мушкилоти онро боз ҳам шадидтар мекунад. Аз ин рӯ, барои таъмини 
амнияти иқтисодӣ миқёси хуруҷи сармоя муҳим аст, ки он дар 
нишондиҳандаи индикативии мавриди баррасӣ қарор мегирад. 

То имрӯз барои ташаккули арзишҳои ҳадди ақали нишондиҳандаи 
индикативии хуруҷи сармоя ба хориҷа дар муқоиса бо ММД муносибати 
ягона вуҷуд надорад. Зиёда аз он, барои давлатхои гуногун чунин 
муносибат бояд хусусияти инфиродї бо дар назардошти хусусиятхои 
инкишофи иктисодиёт ва соҳаи иҷтимоӣ, сохтори иқтисодиёт, ҷиҳатҳои 
таърихии инкишоф ва ташаккули он, љалби љањонишавии байналмилалӣ ва 
ѓайра, ба назар гирифта шавад. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки сатҳи 
пасти иштирокаш дар равандҳои байналмилалӣ дида мешавад, барои 
нишондиҳандаи хуруҷи сармоя ба хориҷ дар муқоиса бо ММД дар сатҳи 5 
дарсад меъёри ҳадди муқаррар дониста мешавад. 

Ҳамчунин, бояд қайд намуд, ки дар маълумотҳои тавозуни пардохт 
хориҷи пинҳонии сармояи ба қайд гирифта намешавад, ки баҳисобгирии 
онҳо, бешубҳа, боиси афзоиши нишондиҳандаҳо мегардад. 



МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА АМНИЯТ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ - INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY 

144 
 

5. Нишондиҳандаҳои фаъолияти сармоягузорӣ. Ин гурӯҳи 
нишондињандањо, пеш аз њама, ба сармоягузории иќтисодиёт вобаста аст. 

Ду нишондиҳандаи асосие мавҷуданд, ки фаъолияти сармоягузориро 
тавсиф мекунанд. 

A. Таносуби сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ ба ММД. Бисёре аз 
муаллифони ватанӣ арзиши ҳадди ақали нишондиҳандаи 
баррасишавандаро 25% муайян мекунанд. Ба андешаи мо, ин барои 
иқтисодҳои кишварҳои пешрафта, ки қаламравашон кайҳо тараққикарда, 
сохтори иқтисод устувор ва инфрасохтор ва иншооти он хуб рушд 
кардааст, бештар мувофиқ аст. 

Имрӯз як қисми зиёди захираҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз азхуд 
карда нашудааст, ки маблағгузориҳои зиёди асосӣ ва ҷалби онҳоро тақозо 
мекунад. Аз ин рӯ, аз нуқтаи назари мо таносуби маблаѓгузорї ба фондњои 
асосй нисбат ба ММД барои иќтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд на 
камтар аз 40—50 дарсад бошад. Ин рақамро маълумотњои оид ба 
маблаѓгузорї ба хочагии халки РСС Точикистон дар њайати иќтисодиёти 
СССР тасдиќ мекунанд. Масалан, соли 1990 дараҷаи сармоягузорӣ ба 
иқтисодиёт 38,7 дарсадро ташкил дод. Ҳамин тариқ, метавон хулоса кард, 
ки арзиши ҳадди ниҳоии нишондиҳандаи таносуби сармояи асосӣ ба ММД 
нисбат ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд на камтар аз 40% бошад. 

Вазъи кунунии иқтисоди кишвар аз рӯи нишондиҳандаи 
баррасишуда барои солҳои 2016-2021. арзиши он дар сатҳи 14,3% буд. 

B. Ҳаҷми қарздиҳӣ ба бахши воқеии иқтисодиёт нисбат ба ММД. 
Дар давоми соли 2020 ҳаҷми қарзҳои додашуда аз рӯйи навъҳои 

фаъолияти иқтисодии марбут ба бахши воқеии иқтисодиёт 12,0 млрд 
сомонӣ ё 14,5 % ММД, ки нисбат ба яъне аз хадди зарурӣ дар ҳолати ба 
50% баробар будан, 3,4 баробар кам шуд.  

6. Вазъи фондњои асосї ва иќтидорњои истењсолӣ. 
 A. Дараҷаи фарсудашавии воситаҳои асосӣ. 
Нисбат ба шароити Ҷумҳурии муосири Тоҷикистон арзиши ҳадди 

нишондиҳандаи баррасишаванда сатҳи фарсудашавии фондҳои асосӣ ба 
35% баробар дониста мешавад. Айни замон иктисодиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба меъёрхои нишондода ҷавоб дода наметавонад. Аз рӯйи 
навъҳои фаъолияти иқтисодӣ, ки бахши воқеии иқтисодиётро ташкил 
медиҳанд, дараҷаи фарсудашавии фондхои асосй дар охири соли 2020 аз 45 
дарсад ва дар бисьёр мавридњо њатто 80 дарсад (хољагии ќишлоќ) гузашт. 

Дар охири соли 2020 дарачаи фарсудашавии мошину таљњизот дар 
хољагии халки Тољикистон аз 74,1 дарсад гузашт ва чї тавре, ки динамикаи 
вазъият шањодат медињад, дар солњои охир дигаргунии ҷиддие ба амал 
наомадааст. 
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C. Ҳиссаи фондҳои асосии комилан фарсудашуда дар ҳаҷми 
умумии онҳо.  

Вазъи дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бавуҷудомада бо зиёд 
будани ҳиссаи фондҳои асосии пурра фарсудашуда дар ҳаҷми умумии 
арзиши ҳаддиашон ба 40% тавсиф мешавад (ниг. ҷадв. 4). 

Ҷадвали 4. Нишондиҳандаҳои вазъи фондҳои асосӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (дар охири сол), % 

 Арзиши 
тавозунӣ 

Арзиши 
боқимонда 

Сатҳи хӯрдашавӣ 8,4 4,1 35,1 74,1 
Аз ҷумла: саноат 8,4 2,2 61,3 178,2 

сохтмон 4,8 2,1 7,0 20,8 
кишоварзӣ 1,1 3,1 2,2 16,0 

хоҷагии ҷангал 1,4 2,6 16,7 30,0 
нақлиёт 12,9 16,3 60,0 90,3 
алоқа 17,9 1,4 132,4 194,9 

савдо ва хӯроки умумӣ 4,8 4,9 16,8 43,4 
тандурустї, варзиш ва таъмини 

иҷтимоӣ 
12,0 3,2 26,1 16,0 

маориф 8,4 3,6 20,6 19,8 
илм 1,8 3,1 56,7 313,3 

Фарњанг ва санъат 2,1 4,8 12,3 44,2 
Сарчашма: Ҳисобҳои муаллифон аз рӯйи Тоҷикистон: 30 соли 

истиқлолияти давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 
6. Вазъ ва фаъолияти соҳаи илмию инноватсионӣ. Тибқи ҳисобҳои 

мавҷуда, дар кишварҳои мутараққӣ аз 50 то 90% афзоиши ММД аз ҳисоби 
пешрафти инноватсия ва технологӣ муайян карда мешавад. 

A. Синну соли миёнаи муҳаққиқони дорои унвони илмӣ. Тибқи 
назари коршиносони варзидаи ватаниву хориҷӣ, ҳадди ниҳоии ин 
нишондиҳанда 48 сол аст. Мањз дар њамин (ё љавонтар) синни миёнаи олимон, 
аз як тараф, сифати баланди тадќиќоти илмї таъмин карда мешавад, аз тарафи 
дигар, раванди таѓйирёбии наслњо халалдор нашуда, пайвастагии тадќиќот 
нигоњ дошта мешавад, ки барои соњаи илм ањамияти аввалиндарача дорад. 
Масалан, синни миёнаи муҳаққиқони дорои унвони илмӣ дар кишварҳои 
пешрафта дар соли 2020-ум 44 сол буд. 

 B. Синну соли миёнаи таљњхизоти илмї. Ҳадди умумии қабулшудаи ин 
нишондиҳанда њафт сол аст. 

С. Таносуби арзиши навовариҳои технологӣ ба ҳаҷми умумии 
маҳсулоти саноатӣ. Арзиши ниҳоии ин нишондиҳанда барои ҳар як давлат 
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фардӣ буда, пеш аз ҳама ба сохтори истеҳсолоти саноатӣ вобаста аст. Масалан, 
бо таҳлили маълумоти солҳои 2002-2004 метавон гуфт, ки дар Шветсия ин 
нишондод 5,57 фоиз, дар Олмон 4,63, дар Фаронса 3,39 дарсад, дар Русия 2,5 
дарсадро ташкил додааст. Барои Тоҷикистон низ 2,5% низ муайян намудан 
мумкин аст. Дар Тоҷикистон соли 2020 ин нишондиҳанда ба 75,3 млн сомонӣ 
баробар буд, ки ба 0,2 дарсади маҳсулоти саноатӣ баробар аст. 

 Ҳамин тавр, ба хулоса омадан мумкин аст, ки баҳои индикаторҳои 
ҳолати иқтисодиёти Тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад, ки барои ба меъёрҳо 
қабулшуда мувофиқ шудан ҳадафҳои стратегии миллиро ба иҷро расонидан 
зарур аст.  
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основе общепринятых норм и оценивается их положение в Таджикистане по 
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сардори Раёсати таҳлили масъалаҳои соҳибкорӣ ва рушди бахши  

хусусии МТС-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
734025, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 89; 

 тел.(+992) 988-55-26-90; e-mail: o-amin@mail.ru 
 
Дар мақола низоми рушди бозори қарздии ипотекӣ дар кишвар 

мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор гирифта, дар ин замина, масъалаҳои 
ҳалталаби ҷойдошта бо дарназардошти омӯзиши таҷрибаи мамлакатҳои 
муввафақ дар ин самт муаяйн гардидааст.  

Калидвожаҳо: ипотека, худмаблаггузорӣ, қарзҳои дарозмуддати 
бонкӣ, сохмон, низоми бонкии, ҷалби пасандоз, захираҳои қарзӣ–молиявӣ. 

 
Дар «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030» масълаҳои ташаккули муҳити мусоид барои зиндагӣ тавассути 
баланд бардоштани дастрасӣ ба манзил, ташаккули низоми дастгирии ин 
раванд, аз ҷумла барои оилаҳои ҷавон ва мутахассисони ҷавон, рушди бозори 
манзил, мусоидат ба сохтмони амволи ғайриманқули манзилӣ, инчунин, 
инкишофи бозори ибтидоии қарздиҳӣ барои манзил (ипотека) ҳамчун афзалият 
муайян шудаанд.  

Дар ин замина, то соли 2030 сатҳи миёнаи таъминот бо манзил ба ҳар 
сари аҳолӣ на кам аз 17 м2 ва харидори на кам аз 30 дарсади манзил дар бозори 
ибтидоӣ бо истифода аз воситаҳои қарзии ипотека дар назар дошта шудааст [1]. 
Илова бар ин, мувофиқи индикаторҳои мақсадноки Стратегияи мазкур дар 8 
соли оянда шумораи аҳолии мамлакат ба 11 580 ҳазор нафар мерасад. Ин вазъ, 
бешубҳа ба афзоиши мунтазами талаботи аҳолӣ ба манзили зист оварда 
мерасонад. 

Ҳамин тавр, аз мақсаду вазифаҳои гузошташуда хулоса кардан мумкин 
аст, ки таъмини талаботи аҳолӣ ба манзили зист, аз ҷумла таввасути қарзҳои 
ипотекӣ ҳамчун масъалаи муҳим ба ҳисоб рафта, зарурати объективии 
дастрасии ахолӣ ба қарзҳои дарозмуддатро барои сохтмони манзил ба миён 
мегузорад. 

Таҷрибаи бисёре аз кишварҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки дар сурати 
дуруст ташкилу ба роҳ мондани сиёсати муносиби давлат дар самти ипотека, 
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низоми ботадриҷи худмаблаггузорӣ ба вуҷуд меояд, ки ба андозаи зиёд 
фаъолнокии бозори манзилро таъмину муайян месозад.  

Зикр кардан ба маврид аст, ки хариди хонаи шахсии худ вазифаи 
аввалиндараҷа барои ҳар як оила, махсусан, оилаҳои ҷавон мебошад. Дар 
шароити иқтисоди бозоргонӣ дар баробари дигар бахшҳо рушди соҳаи сохтмон 
ва дар ин замина таъмини аҳолӣ бо манзили зист низ аз бисёр ҷиҳат ба сармояи 
худӣ ва махсусан, қарзҳои дарозмуддати бонкӣ вобаста буда, ҳамчун манбаи 
асосӣ дар ин самт ба ҳисоб меравад.  

Ҳоло дар кишвар барои пешниҳоди қарзҳои ипотекӣ ё қарз барои 
хариди манзил санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи ипотека» мавриди татбиқ қарор дорад. Дар ин замина, 
солҳои зиёд аст, ки муассисаҳои қарздиҳанда барои хариди манзил маҳсулоти 
қарзии худро (ипотека) ба муштариён пешниҳод менамоянд. 

Аммо аз таҳлилҳо мушоҳида мегардад, ки сарфи назар аз он, ки ҳоло 
қарзи ипотекӣ барои хариди манзил дар кишвар мавҷуд бошад ҳам, аммо дар 
амал истифодаи он аз ҷониби ниёзмандон бо сабабҳои гуногун, ки поёнтар 
онҳоро ба таври алоҳида баён хохем кард, қариб ғайриимкон мебошад. Аз ин 
нуқтаи назар, то кунун мушкили дастрасии аҳолӣ ба қарзҳои ипотекӣ ва дар ин 
асос хариди манзили зист, ҳамчун масъалаи ҳалталаб боқӣ мемонад. 

Бо вуҷуди он, ки солхои охир мунтазам рушди соҳаи сохтмон, махсусан 
сохтмони биноҳои истиқоматӣ ба назар расад ҳам, вале, ниёзмандон бо 
сабабҳои арзиши баланд доштани хонаҳои сохташуда ба онҳо дастрасӣ 
надорад. Бинобар ин, масъалаи дастрасӣ ба манзили зист аз ҷумлаи мушкилоти 
ҳасос барои кишвари мо боқӣ мемонад. Дар чунин шароит, ягона роҳи воқеии 
хариди манзили зист барои ниёзмандони кишвар ипотека метавонад бошад. 

Таҷрибаи кишварҳои пешрафта нишон медиҳанд, ки қарздиҳии ипотекӣ, 
агар аз як тараф, ба рушди бахши воқеии иқтисод таъсири мусбат расонад, аз 
ҷониби дигар, ба фурӯши хонаҳои сохташуда, инчунин, тараққиёти соҳаи 
сохтмон ва дар ин замина, ба рушди истеҳсоли масолеҳи бинокорї, 
конструксияҳои бахши бинокорӣ ва ғайра мусоидат хоҳад кард. Илова бар ин, 
ипотека дар баланд бардоштани устуворӣ ва самаранокии низоми бонкии 
кишвар низ метавонад аҳамияти калон дошта бошад.  

Рушди қарздиҳии ипотекӣ ба рафъи ноустувории иҷтимоӣ дар ҷомеа 
таъсири мусбат мерасонад, зеро ипотека ба таъсиси ҷойҳои нави кории иловагӣ 
дар сохтмон ва дигар соҳаҳои ҳаёти ҷомеа мусоидат хоҳад кард. 

Дар саросари ҷаҳон, қарздиҳии ипотекӣ кайҳо боз як самти классикии 
фаъолияти бонкдорӣ буда, то зиёда аз 1/3 ҳиссаи дороиҳои умумии 
ташкилотҳои қарзиро ин навъи қарздиҳӣ ташкил медиҳад. Аммо ҳоло бозори 
қарздиҳии ипотекаи кишвар, аз ҷумла аз лиҳози ҳаҷм, меъёр ва муҳлат натанҳо 
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бо кишварҳои аз лиҳози иқтисодӣ пешрафта, балки бо баъзе аз кишварҳои 
ҳамсоя низ то андозае қиёс кардани он ғайри имкон аст. 

Масалан, ҳоло меъёри солонаи муқарраршудаи ипотека ба ҳисоби миёна 
дар баъзе аз кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ва Иёлоти Мутаҳидаи Амрико аз 3 то 
3,6 дарсадро ташкил дода, муҳлати қарз 30 сол ва ҳаҷми маблағи қарзӣ бошад, 
60–80 фоизи арзиши амволи харидашавандаро дар бар мегирад. 

Дар дигар кишварҳо, аз ҷумла Олмон қарзи ипотекиро ҷиҳати хариди 
хонаи истиқоматӣ бо меъёри 1 фоизи солона барои 10 сол дастрас намудан 
мумкин аст. Аммо пардохти ибтидоӣ бояд то 50 дарсади арзиши манзилро 
ташкил дода, набояд аз 35 дарсади даромади моҳона зиёд бошад[2]. Сарфи 
назар аз чунин қарзгузориҳои имтиёзноки ипотекӣ, танҳо 46 фоизи олмониҳо 
соҳиби хона мебошанд, ки ин нишондиҳанда дар қиёс бо кишварҳои Иттиҳоди 
Аврупо ба ҳисоби миёна 69 дарсад камтар аст.  

Ҳамин тавр, соли 2021 меъёри миёнаи фоизи ипотека барои хариди хона 
бетағйир муқараргардида дар Ҷопон аз 0,1–0,65 дарсад, Финландия–0,8, 
Люксенбург ва Итолиё–1,6, Фаронса–1,1, Шветсия 1,5–2, Испания–1,1, 
Словакия–1,1, ИМА 3–3,6, Австрия–1,2 Шветсария–1,4, Малдавия–6,7, 
Қазоқистон–8,1, Федератсияи Россия, 7–8, Арманистон–11, Ҷумҳуриҳои 
Украина ва Гурҷистон бошанд–12 дарсадро ташкил додааст[3]. 

Дар Ҷумҳурии Туркманистон қарзи ипотекиро бо пастарин меъёр дарёф 
карда мумкин аст. Дар ин кишвар сокиноне, ки хоҳиши хариди манзили зистро 
доранд, метавонанд аз бонкҳо ба андозаи 1 дарсади солона қарз гиранд. Ин 
қарзҳо, ба муҳлати то 30 сол, бо имтиёзи пардохти карзи асосӣ то панҷ сол 
пешниҳод мешаванд. Яъне муштарии бонк дар 5 соли аввал танҳо дарсади қарз 
ва дар 25 соли минбаъда бошад, қарзи гирифтаашро мепардозад, ки ин як 
шароити хуби имтиёзнок барои хариди манзили зист барои ниёзмандон ба 
ҳисоб меравад[4]. 

Қарзҳои дарозмуддати ипотекӣ ба сокинони кишвар аз ҷониби Бонки 
давлатии тиҷоратии Туркманистон (БДТТ «Туркманистон»), «Халкбонк», 
«Дайхонбонк» ва «Туркманбошӣ» ба андозаи то 90 дарсади арзиши манзил 
дода мешаванд. Худи манзили истиқоматӣ бошад, ҳангоми бастани шартнома 
ҳамчун гарав баромад мекунад. 

Навхонадороне, ки никоҳи худро расман сабти ном кардаанд, ҳақ доранд 
аз ин бонкҳо дар ҳаҷми то 100 дарсади арзиши манзил, қарзи якфоиза ба 
муҳлати то 30 солро дарёфт намоянд. Илова бар ин, дар се бонкҳои саҳҳомии 
тиҷоратии кишвар, аз ҷумла «Сенагат», «Рисгал» ва Бонки саҳҳомии 
Туркманию Туркӣ, шаҳрвандон метавонанд қарзи ипотекиро бо меъёри аз 1–10 
фоизи солона аз ба муҳлати то 10 сол дастрас намоянд[5]. 

Дар Ҷумҳурии Узбекистон бо мақсади рушди минбаъдаи бозори 
қарздиҳии ипотекӣ, қонеъ гардонидани талаботи рӯзафзуни аҳолӣ ба манзил, 
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идома додани корҳо доир ба пешниҳоди субсидия аз ҳисоби буҷети давлатӣ, ба 
таври васеъ ҷалб намудани пудратчиёни хусусӣ ба сохтмони биноҳои муосири 
бисёрошёнаи истиқоматӣ, инчунин, таъмини фармони Президенти Ҷумҳурии 
Узбекистон аз 9 декабри соли 2021№ УП-32 «Дар бораи таъмини рушди 
иҷтимоиву иқтисодии минтақаҳо» амал мекунад[6]. 

Дар доираи фармони мазкур шахсоне, ки дар бораи субсидия огоҳинома 
гирифтаанд, як қисми пешпардохти қарзи ипотекаро ба андозаи на камтар аз 5 
дарсади арзиши манзил аз ҳисоби худ пардохт менамоянд. Дар ин кишвар, 
қарзҳои ипотекиро аз 32 адад бонки фаъолияткунанда, дар 19 бонк метавон 
дарёфт намуд. Аз ин шумора, танҳо 14 ададаш тибқи барномаи давлатӣ қарзҳои 
ипотекиро пешниҳод менамоянд. Тибқи ин фармон, ипотека ба муҳлати то 20 
сол бо муҳлати шашмоҳаи имтиёзнок (бо дархости муштарӣ) дода мешавад. 
Дар баробари ин, қарз танҳо барои хариди биноҳои наве, ки ба истифода дода 
шудаанд пешниҳод мешавад. 

Дар шаҳру деҳот ҳаҷми маблағи ибтидоии пардохт бояд на камтар аз 15 
дарсадро ташкил диҳад. Дар баробари ин, ба шаҳрвандоне, ки даромади 
нисбатан паст доранд ба андозаи 10 дарсади арзиши ҳисобшудаи манзил 
субсидия (кӯмакпулӣ) дода мешавад [6].  

Дар ин кишвар, бонкхо барои харидани манзил на танњо дар доираи 
барномаи давлатӣ, балки бонкҳои тиҷоратӣ низ пешниҳод карда мешаванд. 
Ипотекаҳои муқаррарӣ дар фарқият аз барномаи давлатӣ барои хариди манзили 
зист ҳам дар бозорҳои ибтидоӣ ва дуюмдараҷаи амволи ғайриманқул дода 
мешаванд. Чунин қарзҳо аз ҷониби 17 бонк пешниҳод карда мешаванд. Дар 
доираи бонкҳои мазкур меъёрҳо гуногун буда, тахминан 17,5–28 дарсад ва 
муҳлати бозгардонии қарз бошад, аз 3 то 20 солро ташкил медиҳад. Давраи 
имтиёзнок дар муассисаҳои мазкур аз 1 то 24 моҳро дар бар мегирад. Масалан, 
дар «Давр–бонк» дар сурати кушодани пасандоз бидуни пешпардохт ипотека 
гирифтан мумкин аст. 

Ҳисса дар давоми 12 моҳ тавассути пур кардани ҳармоҳаи пасандоз 
ташкил карда мешавад. Қарзи ипотекӣ дар сурати то ба 35 дарсад расидани 
арзиши маблаги пешпардохти ибтидоии манзили зист ҷудо карда мешавад. 
Фоизҳо бошанд, аз рӯйи пасандозҳои ҳармоҳа ҳисоб карда мешаванд. 

Тибқи маълумоти Бонки миллии Қазоқистон, фоизи миёнаи қарзҳои 
ипотекӣ дар соли 2021 8,1 дарсадро ташкил намуда, нисбат ба панҷ соли қабли 
ба андозаи 3,7 банди фоизи зиёд мебошад. Яке аз сабаби асосии паст гардидани 
меъёри қарзҳои ипотекӣ дар таҳия ва тадбиқи як қатор барномаҳои давлативу 
минтақавии марбут ба соҳа мебошад. 

Дар ин кишвар, ипотекаи «арзонтарин»–ро метавон дар доираи 
«Бақытты отбасы» дастрас намуд. Ин барнома барои оилаҳои серфарзанд, 
бепарастор ва дигар оилаҳое равона шудааст, ки кӯдакони маъюб доранд ё ба 
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тарбияи чунин ашхос машғуланд. Ин оилаҳо ҳамчунин метавонанд аз бонки 
мазкур қарзҳои имтиёзнокро бо меъёри ду дарсади солона дар доираи меъёри 
солонаи самарабахши подош (годовая эффективная ставка вознаграждения) 
дарёфт кунанд. Дар ин замина, даромади ҳар як аъзои оила дар шаш моҳи охир 
набояд аз 3,1 ҳадди ақал зиёд бошад. Ҳиссаи ибтидоии пардохти ҳадди ақали 10 
дарсад ва муҳлати бозпардохти қарз бошад, то 19 солро дар бар мегирад. 

Кӯдаконе, ки аз оилаҳои серфарзанд нестанд, инчунин, волидон низ 
метавонанд аз бонки мазкур қарзро ба андозаи 2 дарсади солона ба мухлати аз 6 
моҳ то 10 сол дарёфт кунанд. Барои ин зарур аст, ки давоми аз 10 то 15 сол дар 
пасандози бачагонаи Арнау 50 дарсади арзиши манзили дилхоҳ ҷамъоварӣ 
карда шавад. Барои пасандоз, мисли ҳама гуна дигар бонкҳо дар бонки 
зикргардида низ подош ва мукофотпулии давлатӣ ба андозаи 6 фоизи барои як 
сол пешбинӣ гардидааст. 

Барномаи дигар дар доираи бонки мазкур Барнома бо номи «Хонаи худ» 
ба ҳисоб меравад. Ин қарз дар доираи низоми пасандози сохтмони манзил ба 
роҳ монда шуда, меъёри фоизи солонаи он вобаста ба муҳлат ва маблағи 
пасандоз аз 3,5 то 7 дарсадро ташкил медиҳад. Пардохти ибтидоӣ 20 фоиз ва 
мӯҳлати қарз бошад, то 25 солро дар бар мегирад.  

Дар доираи бонки «Отбасӣ» инчунин, барномаи «Аскери Баспана» амал 
мекунад. Маҳсулоти бонки мазкур аз пешниҳоди қарзҳои ипотекӣ барои 
харидани манзилӣ зист барои кормандони мақомоти махсуси давлатӣ, 
мақомоти корҳои дохилӣ, воҳидҳои оперативӣ–тафтишотии мақоми ваколатдор 
дар самти мубориза бо коррупсия ва хизматчиёни ҳарбӣ иборат буда, меъёр 
фоизи қарз аз 3,5 то 8 дарсад дар як солро ташкил медиҳад. 

Дар Ҷумҳурии Қазоқистон қарзи ипотекиро дар доираи барномаҳои 
давлатӣ низ пайдо карда мумкин аст. Яке аз чунин барномаҳо «Нұрлы жер» бо 
меъёри 5–5,2 дарсади солона ба ҳисоб меравад. Қарз танҳо дар доираи 
барномаи манзилҳои истиқоматии сохташаванда пешниҳод гардида, пардохти 
ибтидои қарз ба 20 дарсад баробар мебошад. Дар ин кишвар ҳамзамон барои 
онҳое, ки оилаи нав бунёд менамоянд барномаи қарзии ипотекӣ зери унвон 
«Жас Отбасы» амал менамояд, ки меъёри солонааш ба 6 дарсад ва муҳлати 
ҷамъ кардани маблағ дар пасандоз аз 1 сол бо пардохти 50 дарсади арзиши 
манзили дархостшуда ба муҳлати аз 6 то 9 солро дар бар мегирад. Ин қарз 
барои издивоҷ на бештар аз 5 сол пешниҳод карда мешавад. 

Дигар барномаи қарзӣ дар ин самт барномаи 7–20–25 дар доираи Фонди 
устувории Қазоқистон фаъолияткунанда бо меъёри 7 дарсад, саҳми ибтидоӣ 20 
дарсад ва муҳлаташ то 25 сол мебошад. Қарзро танҳо қазоқоне гирифта 
метавонанд, ки умуман соҳиби манзил нестанд [7].  
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Дар Ҷумҳурии Қирғизистон, ки аз бисёр ҷиҳат бо Тоҷикистон наздикӣ 
дорад, шарту шароити дастрасӣ ба қарзҳои ипотекӣ бо меъёрҳои нисбатан 
пастар дар муқоиса бо кишвари мо бартарӣ дорад. 

Ҳоло ипотекаро дар Қирғизистон ҳам дар бонкҳои тиҷоратӣ ва ҳам 
давлатӣ метавон дастрас намуд. Зикр кардан ба маврид аст, ки соли 2015 дар 
Қирғизистон бо мақсади баланд бардоштани дастрасии манзил ва ҳалли 
мушкили таъмини шаҳрвандон бо манзил Ширкати давлатии ипотека (ШДИ) 
таъсис дода шуд.  

Дар доираи ширкати мазкур барномае бо номи «Хонаи ман 2021–2026» 
амал намуда, қарзи ипотекиро барои муштариён ба андозаи 4 дарсади 
пешниҳод менамояд. Маблағи иҷрои барномаи мазкур аз ҳисоби гузоштани 
коғазҳои қиматнок ва ҷалби сармоя таъмин карда мешавад. Дар ин барнома, то 
соли 2026 сохтмони 800 ҳазор метри мураббаъ манзили истиқоматӣ ба маблағи 
30 миллиард сом пешбинӣ шудааст. Дар доираи барномаи нав на танҳо 
хизматчиёни давлатӣ, балки тамоми категорияҳои шаҳрвандон метавонанд 
қарзи ипотекиро дарёфт намоянд. Инчунин, шаҳрвандон метавонанд аз ШДИ 
манзили истиқоматиро таввасути ипотека ба муҳлати то 25 сол ба иҷора гиранд.  

Ҳоло ШДИ ба кормандони ташкилотҳои буҷетӣ ба андозаи 6–8 дарсад 
қарзҳои ипотекиро барои хариди манзил пешниҳод менамояд. Ин рақам, дар 
банкҳои тиҷоратӣ ба ҳисоби миёна 17 дарсадро ташкил медиҳад. 

Ҳиссагузории ибтидоии дар бонкҳои тиҷоратӣ 30 дарсади маблағи 
умумии қарзро ташкил медиҳад. Яъне, агар шумо хоҳед, ки 35 ҳазор доллари 
амрикоиро барои харидани хона бигиред, пас аввал бояд 10,5 ҳазор доллар ба 
пасандоз гузоред. Баъдан дар давоми 5–15 сол ҳар моҳ маблағи боқимондаро бо 
фоизи солона пардохт кунед. 

Дар доираи ШДИ бошад, ҳиссагузории ибтидоӣ ба андозаи 10 дарсад 
баробар аст. Яъне ҳангоми ба гарав гирифтани манзили якҳуҷрагӣ бо арзиши 20 
ҳазор доллар, шумо бояд 2 ҳазор долларро ба пасандоз гузоред. Дар ин ҳолат 
фоизи шумо 8 дарсад дар як сол хоҳад буд.  

Аммо ҳар қадаре, ки ҳаҷми пешпардохт зиёд бошад, ҳамон андоза фоиз 
камтар мешавад (ҳадди аққал 6%). Муҳлати ипотека 15 сол аст ва пардохти 
ҳармоҳа ба андозаи 8 дарсад дар як сол 182 долларро ташкил медиҳад. Дар тӯли 
15 сол маблағи умумии пардохт ба бонк ҳудуди 33 ҳазор доллари амрикоиро 
ташкил хоҳад дод. Аз ин маблағ, 19 ҳазораш арзиши манзил ва ҳудуди 14 
ҳазораш бошад маблағи ҳисобшудаи фоизро ташкил медиҳад. Илова бар ин, аз 
охири соли 2019 сокинони Ҷумҳурии Қирғизистон имкон пайдо намуданд, ки 
маблағҳои ҷамъшудаи худро аз суратҳисоби шахсии суғуртавӣ дар Фонди 
давлатии нафақавӣ барои пардохти аввалияи ипотека истифода баранд. Аммо 
барои ин, дар суратҳисоб бояд на камтар аз 50 ҳазор сом (590 доллари амрикоӣ) 
дошта бошад [8]. 
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Мавзуи дастрасӣ ба қарзи ипотекӣ воқеан ҳам дар кишвари мо боис ба 
нигаронист, чунки сатҳи даромаднокии аксари шаҳрвандон имкон намедиҳад, 
ки онҳо аз ипотека истифода баранд. Аз таҳлилҳо мушоҳида мегардад, ки 
бисёре аз кишварҳои ҷаҳон масъалаи таъмини ниёзмандон ба манзилҳои 
истиқоматиро аз бисёр ҷиҳат таввасути қарзи ипотекӣ ҳаллу фасл менамоянд, 
вале, мутаассифона, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аксари сокинон дар бораи ин 
намуди қарз ҳатто маълумот надоранд. Ҳатто пас аз ташкили заминаи 
муфассали ҳуқуқӣ низ, бозори ипотека дар кишвар амалан кор накард. Тавре, 
болотар гуфта гузаштем, ҳоло аксари аҳолии мамлакат на танҳо ба гирифтани 
қарзи ипотекӣ ҳавасманд нестанд, балки ба мафҳуми он сарфаҳм намераванд ва 
бонкҳо бошанд, дар навбати худ ба масъалаҳои ҷорӣ ва таблиғи ин навъи 
қарздиҳии дарозмуддат ҳавасманд нестанд, зеро маблағҳои кофӣ дар ихтиёр 
надоранд Дар даҳ соли охир амалан танҳо ду бонк, аз ҷумла, Аввалин Бонки 
Маблағгузории Хурд, Спитаменбонк ва чанде аз ташкилоти қарзии хурд (ТАКХ 
«Ҳумо» ва ТАҚХ «Имонитернешнл») ба пешниҳоди қарзҳои ипотекӣ машғул 
буданд, ки ба талоши оммавии истифодаи ипотека то кунун ноил нагардиданд, 
зеро фоизи он барои аҳолӣ хеле баланд буду ҳаст. 

Амалан, тағйиру иловаҳо ба Қонун «Дар бораи ипотека» шумораи 
ташкилоту муассиса ва ҳаҷми пешниҳоди чунин қарзгузориро ба таври ҷиддӣ 
тағйир надод, танҳо боз чанд ташкилоту муассисаҳои қарздиҳанда дар ин 
самтро зиёд намуд, аз ҷумла Бонки Эсхата, Алиф Бонк, Бонки Арванд ва Бонки 
Осиёро дар ин самт метавон ном бурд.  

Тибқи маълумоти Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати то 
аввали соли 2021 ҳаҷми қарзҳои ба тариқи ипотека пешниҳод гардида, беш аз 
441 миллион сомониро ташкил намудааст, ки ин тақрибан, 4 дарсади сандуқи 
қарзии бонкҳои кишварро дар бар мегирад. Илова бар ин, ҳарчан, ки 
қарзгузории ипотекӣ барои харидани хона дар кишвар беш аз 10 сол боз 
инҷониб амал кунад ҳам, вале меъёри (ставкаи) пешниҳоди қарз баланд ва 
имкониятҳои бонкҳое, ки фаъолият мебаранд, қариб ки якхела ба назар 
мерасад[9].  

Аз рӯйи арзёбиҳо ҳоло меъёри миёнаи фоизи қарзҳои ипотекӣ дар 
мамлакат ба ҳисоби сомонӣ аз 12 дарсад оғоз шуда, дар бархе аз дигар 
ташкилоту муассисаҳои қарздиҳанда бошад, то ба 35 дарсадро ташкил медиҳад. 
Маблағи ибтидоии пешпардохт бошад, ба ҳисоби миёна 30 дарсадро дар бар 
мегирад, ки ин дар муқоиса бо сатҳи даромаднокии аҳолӣ ниҳоят гарон аст. 
Бинобар ин, аксари ашхоси ниёзманд бо далели мувофиқат накардани даромади 
моҳонаашон вобаста ба пардохти фоизи қарз аз истифодаи ипотека барои 
хариди манзили зист худдорӣ мекунанд [10]. 
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Ҳамин тавр, дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлилу арзёбии масъалаи 
гузошташуда баъзе аз сабабҳои асосии рушди бозори ипотека ва дастрасии 
аҳолӣ ба он дар таъсири омилҳои зерин метавон хулоса намуд, аз ҷумла: 

─ бо дарназардошти сатҳи даромаднокии аҳолӣ мувофиқ набудани 
меъёру муҳлати фоизи натанҳо қарзи ипотекӣ, балки дигар маҳсулоти қарзие, 
ки аз ҷониби ташкилоту муассисаҳои қарздиҳанда барои хариди манзили зист 
пешниҳод карда мешаванд;  

─ имкониятҳои маҳдуд, ҳаҷми нокифояи захираҳои қарзӣ–молиявии 
ташкилоту муассисаҳои қарздиҳанда дар самти пешниҳоди намудани қарзҳои 
ипотекӣ. Бояд зикр намуд, ки ипотека қарзии дарозмуддат буда, одатан ба 
муҳлати зиёда аз 10 сол дода мешаванд. Барои пешниҳоди чунин қарзгузорӣ 
манбаъҳои карзҳои дарозмуддат зарур аст. Аммо барои муассисаҳои 
қарздиҳанда ин танҳо дар сурате метавонад имконпазир бошад, ки агар 
пасондозҳоро ба чунин муҳлат дарёфт кунанд; 

─ љалби нокифояи натанҳо пасандозҳои кӯтоҳмуддат, балки 
пасандозҳои дарозмуддат низ ба бонкҳо. Аз ин сабаб, муассисаҳои 
қарздиҳданда ба пешниҳоди қарзҳои ҷанбаи дарозмуддатдошта ҳавасманд 
нестанд. Мувофиқи оморӣ расмӣ, ҳоло муҳлати 80 дарсади пасандозҳои 
гузошташуда, махсусан дар Амонатбонк як солро ташкил медиҳад. Албатта, дар 
чунин вазъ чїгуна метавон қарзгузории ипотекиро ба роҳ монд; 

─ номувофиқ будани меъёри миёнасолонаи фоизи қарзгузории 
ипотекӣ нибат ба фоизи пасандозгузориҳо. Тавре болотар гуфта гузаштем, ҳоло 
меъёри миёнасолонаи фоизи ипотека дар кишвар аз 12–35 дарсад ва қарзҳои 
бонкӣ бошанд, тақрибан, аз 26 то 27 дарсадро ташкил медиҳанд. Ҳол он ки 
фоизи миёнаи амонатҳои қабулшудаи бонкҳо бо асъори миллӣ 10–11 фоизро 
ташкил медиҳад1; 

─ љалби нокифояи пасандозгузории шахсони воқеӣ дар ташкилоту 
муассисаҳои қарздиҳанда. Яке аз сабабҳои асосии ин ҳолат дар коҳиши 
эътимоди мардум ба бонкҳо арзёбӣ мегардад. Ин вазъ, соли 2016 яъне баъди 
муфлис гаштани баъзе аз бонкҳои фаъоли кишвар ва дар ин замина ба вуҷуд 
омадани мушкилии бозпасгирии пасандозҳо, эътимоди мардумро ба 
ташкилотҳои қарздиҳанда боз ҳам заифтар гардонд; 

─ њавасманд набудани ташкилоту муассисаҳои қарздиҳданда дар 
самти пешниҳоди қарзҳои дарозмуддат нисбат ба қарзҳои кӯтоҳмуҳлат. Баъзе аз 
сабабҳои асосии ин вазъро дар таъсири омилҳои зерин хулоса намудан мумкин 
аст, аз ҷумла, бозгашти ҳарчи зудари даромад, хавфи хатари нисбатан камтар; 

─ Дар сатҳи зарурӣ ҷалб нагардидани захираҳои қарзӣ–молиявӣ бо 
фоизҳои нисбатан камтар. Албатта ҷалби қарзҳои имтиёзнок аз ҷониби 

                                                 
1 Бюллетени омори бонкӣ, №12, С-71,73 
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созмонҳои ташкилоту созмонҳои байналмилалии молиявӣ имконпазир аст, 
аммо на ҳар муассисаи қарздиҳанда имкони ҳамасола ҷалби чунин маблағҳоро 
дорад. Бинобар ин, андешидани тадбирҳои муассир ҷиҳати боз ҳам зиёд 
кардани шумораи бонкҳо, тақвият бахшидани низоми идоракунии хавфҳо ва 
баланд бардоштани ҳаҷми сармояи ойинномавии ташкилотҳои қарзӣ, 
солимгардонӣ ва ҷалби ҳарчи бештар сармояи дохиливу хориҷӣ ба низоми 
бонкии кишвар ва дар ин замина бо фоизҳои нисбатан пастар пешниҳод 
намудани қарзҳои ипотекӣ ва дастрасии аҳолӣ ба он мувофиқи мақсад 
шуморида мешавад; 

─ рушди нокифояи бозори дуюмдараҷаи қарзҳои ипотекӣ. Бояд 
таззакур дод, ки дар ташкили қарздиҳии ипотекӣ ташкили низоми бозтамвили 
қарзҳои ипотекии дарозмуддат аз ҷумлаи масъалаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. 
Таҷрибаи ҷаҳонӣ ҳадди аққал се модели бозтамвилро нишон медиҳад: ҷалби 
воситаҳои молиявӣ тавассути барориши коғазҳои қиматноки қарзии ташкилоту 
бонкҳои ипотекӣ, низоми андухти (сбережения) шартномавӣ ва бозтамвил аз 
ҳисоби рушди бозори дуюмдараҷаи қарзҳои ипотекӣ; 

─ рушди қарздиҳии ипотекӣ таввасути низоми бонкдории исломӣ. Мо 
болотар шартҳои қарздиҳии ипотекаро дар доираи кишварҳои алоҳида қайд 
карда гузаштем. Зикр кардан ба маврид аст, ки ҷумҳурии мо қонуни ипотекаро 
аз Русия дањ сол ва аз Қазоқистон бист сол дертар қабул кардааст. Муқоисаҳо 
бешубҳа, ба фоидаи мо нестанд. Имкониятҳои дар ин давра аз даст рафта, ҳам 
аз рӯи фоизҳо ва ҳам дар шароити додани ипотека таъсири манфӣ расонд. Ҳоло 
дар Ҷумҳурии Қазоқистон қарзгузории ипотекӣ тавассути низоми бонкдории 
исломӣ «тибқи нақшаи ҳалол» амал мекунад. Тавре маълум, аст шариат фоизи 
ҳар гуна қарзро ҳаром медонад. Бинобар ин, рушду равнақи ин чунин низоми 
бонкдорӣ ва дар ин замина пешниҳоди қарздиҳии ипотекӣ ба мақсад мувофиқ 
мебошад; 

─ дар сатҳи зарурӣ мавҷуд набудани низоми тарғибу ташвиқ ва ҷорӣ 
намудани механизҳои ҳавасмандгардонӣ, аз ҷумла дар самти ҷалби 
пасандозгузорӣ, пешниҳоди қарзҳои дарозмуддат аз ҷониби ташкилоту 
муассисаҳои қардиҳанда. 

Ҳамин тавр, ҳаллу фасли мушкилоти қарздиҳии ипотекӣ ин як масъалаи 
комплексиест, ки ба соҳаи макроиқтисодии кишвар, сиёсати иҷтимоиву 
иқтисодӣ, муҳоҷират, бахши сохтмон, рушди маҳсулоти бонкӣ ва ғайра таъсири 
ҳалкунанда мерасонад. Фавран ё якбора расидан ба чунин ҳадафҳо ғайриимкон 
аст, зеро ин масъала муддати зиёд тақозо мекунад. Аммо дер ё зуд иқтисоди 
кишвар ҳатман ба дараҷае мерасад, ки қарздиҳии ипотекӣ барои бонкҳо ва 
доираи васеи муштариёни онҳо як хел фоидаовар хоҳад буд. Вале, ба андешаи 
мо, ин танҳо дар сурате метавонад амалӣ гардад, ки агар дар самти ҷорӣ 
намудани механизҳои ҳавасмандгардонӣ вобаста ба ҷалби пасандозҳои аҳолӣ 
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бо фоизи нисбатан баланд, тақвияти бардоштани эътимоди мардум ба бонкҳо, 
ҷалби ҳарчи бештар сармояи дохиливу хориҷӣ ва дигар маҳсулотҳои қарзӣ бо 
меъёрҳои нисбатан паст ба бонкҳо, дарёфти роҳу усулҳои навини 
солимгардонии низоми бонкӣ, таъсиси муассисаҳои нави бонкӣ, самаранокии 
низоми идоракунии хавфҳо ва баланд бардоштани ҳаҷми сармояи оинномавии 
ташкилотҳои қарзӣ мунтазам тадбирҳои қатъӣ андешида шавад. 

Гарчанде дар самти пешниҳоди қарзгузориҳои низоми бонкӣ ва дигар 
ташкилотҳои қарздиҳанда тамоюлҳои мусбат ба назар расад ҳам, вале бо 
вуҷуди ин меъёри фоизи қарзҳо на танҳо барои хариди манзили истиқоматӣ 
таввасути ипотека, балки ба дигар соҳаҳо пешниҳодшаванда то ҳанӯз хеле 
баланд, муҳлати бозгардонии қарз кутоҳ ва шароити пешниҳоди қарз бошад, 
мураккаб мебошад. Аз ин нуқтаи назар, ҳоло масъалаи дарёфту дастрасӣ ба 
захираҳои қарзӣ–молиявии дарозмуддат ва рушди бозори қаргузории ипотекӣ 
аз ҷумлаи мушкилоти ҳалталаб боқӣ мемонад. 

Дар маҷмуъ, аз омӯзиш ва таҳлилу арзёбии вазъи бозори қарздиҳии 
ипотекӣ хулоса намудан мумкин аст, ки ниҳоди мазкур ҳамчун воситаи 
самараноки молиявӣ дар иқтисодиёти кишвар ҳоло бо сабабҳои гуногун, аз 
ҷумла то андозае ноустувории низоми бонкӣ, вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ, 
мушкилоти кафолатдиҳи ва таъмини шароити ҷалби пасандозҳои дарозмуддат, 
эътимоднокии пасти аҳолӣ ба бонкҳо, мавҷуд набудани барномаҳои мушаххас, 
нокифоя будани механизҳои ҳавасмандгардонӣ, муқоиса бо таҷрибаи 
кишварҳои хориҷӣ низоми суст инкишофёфтаи ҷуброни иҷтимоӣ ва ғайра дар 
марҳилаи рушд қарор дорад. 
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ЗИЁӢ ХУРШЕД МАХШУЛЗОДА 
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мудири шуъбаи фалсафаи иҷтимоии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва 
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Дар мақола моҳияти хиёнат аз нигоҳи ҳуқуқшиносӣ, фалсафа ва 

ахлоқ мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор дода шуда, оид ба таъсири он ба 
амният аз таърих ва даврони муосир мисолҳои мушаххас пешниҳод 
гардидааст. Муаллиф масъалаи мазкурро таҳқиқ карда, хулоса менамояд, 
ки имрӯз махсусан мубориза бо шаклҳои муосири хиёнат, аз қабили 
иғовагарӣ барои ҷорӣ кардани таҳримҳо ё санксияҳо бар зидди давлати 
худ, паст бурдани имиҷи мусбати давлат тавассути туҳмату буҳтон, 
паҳнсозии афкори дурӯғин, нафратпарокании интернетӣ ва таҳқир дар 
фазои иттилоотии маҷозӣ ва амсоли он мубрам буда, дар ин самт барои 
тақвияти амният бояд ба қонунгузории  дахлдори ҷумҳурӣ тағйиру 
иловаҳои зарурӣ ворид карда шавад.  

Калидвожаҳо: хиёнат, амният, танқид, туҳмат, таҳқир, ахлоқ, 
ҳаракати террористӣ, ҳаракати экстремистӣ, таҳрим, воситаҳои ахбори 
омма, фазои иттилоотии маҷозӣ, меҳанпараст. 

 
Хиёнат ҳамчун калима дар забони тоҷикӣ аз забони арабӣ иқтибос 

шуда, тибқи шарҳу тафсири дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» омада 
маънии нақзи аҳду паймон, аҳдшиканӣ, бевафоӣ бар амонату мол, дуруст 
нигоҳ надоштани чизи барои нигоҳдорӣ супурдашуда, инчунин нисбат ба 
касе, вазифае, ё ватани худ бевафоӣ ва аҳдшиканӣ карданро дорад. Муродифи 
ин калима дар луғатномаи мазкур калимаи «хоинӣ» дониста шуда, ҳамчун 
фурӯхтани манфиатҳои Ватан ва мамлакат ба душман тафсир шудааст [9; 
451]. Вале хиёнат ва хоинӣ на ҳамчун калима, балки ҳамчун мафҳум муҳтавои 
васеътаре дошта, онро мутахассисону коршиносон аз нигоҳи ҳуқуқӣ ва 
фалсафӣ-ахлоқӣ ба таври хеле густурда шарҳу эзоҳ додаанд. 

Аз нигоҳи ҳуқуқӣ мафҳуми хиёнат асосан дар шакли «хиёнати 
давлатӣ» ё «хиёнат ба давлат» корбаст мегардад. Агар мухтасаран бо таърихи 
пайдоиши ин мафҳум дар кишварҳои гуногун ва тафсири ҳуқуқии он дар 
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баъзе давлатҳои гузаштаву муосир ошноӣ пайдо намоем, маълум мегардад, ки 
дар асрҳои миёна дар кишварҳои ғарбӣ мафҳуми хиёнат чун таҳқир ба шоҳ – 
монарх ба миён омада, дар худ фаҳмиши ин мафҳумро, ки ҳанӯз дар Рими 
Қадим пайдо шуда буд, яъне ҳама гуна ҷиноятҳо бар зидди давлату 
давлатдоронро низ фаро мегирифт. Дар Шарқ низ дар асрҳои миёна хиёнат ба 
маънии ҷиноят дар нисбати давлатдорон ва эълони ҷанг бо давлат фаҳмида 
мешуд.  

Аз нигоҳи ҳуқуқшиносии муосир хиёнат ба давлат ҷиноятест, ки 
нисбат ба давлат ё давлатдорон аз тарафи шахс ё гуруҳи одамон, ки 
шаҳрванди ҳамин давлат мебошанд, содир карда шудааст. Дар ИМА имрӯз 
ҷанг кардан бо ин давлат, ҳамроҳ шудан бо душманони ин давлат дар рафти 
ҷанг ва кумаку мусоидат кардан ба онҳо аз нигоҳи ҳуқуқӣ ҳамчун хиёнат 
шинохта шуда, бо ҳамин маънӣ он дар Конститутсияи ИМА сабт гардидааст 
[7]. Дар қонунгузории Канада ҳам ин мафҳум ба шакли мушобеҳи ИМА, бо 
иловаи маҳдудсозии ҳуқуқи шоҳ (монарх) ё қасд бар ҷони ӯ, инчунин кушиши 
сарнагун сохтани ҳокимияти давлатӣ тафсир карда мешавад. Тибқи 
қонунгузории Федератсияи Россия бошад, дар муҳтавои мафҳуми хиёнат ба 
давлат се унсури асосӣ вуҷуд дорад: ҷосусӣ, фош кардани сирри давлатӣ, 
кумак ба зараррасониҳо ба амнияти давлат (тавассути кумаки техникӣ, 
молиявӣ ва машваратӣ ба хориҷиёне, ки мехоҳанд ба давлат зарар расонанд). 

Дар моддаи 305 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон хиёнат ба 
давлат ҳамчун «ҷосусӣ, додани сирри давлатӣ, ё расонидани дигар хел ёрӣ ба 
давлати хориҷӣ, ташкилоти хориҷӣ ё ба намояндагони онҳо дар фаъолияти 
душманонаашон ба зарари истиқлолият, дахлнопазирии арзӣ, иқтидори 
мудофиавӣ ва ё амнияти берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон содир шудааст» [6], муайян гардидааст. 

Инҷо бояд таъкид намуд, ки хиёнат тибқи қонунгузории кишвари мо 
ҳамчун падидаи зараррасон ба амният низ шинохта шудааст. Амният бошад, 
“ҳамчун вазъи ҳифз шудани манфиатҳои муҳимми шахсият (ҳуқуқ ва 
озодиҳои ӯ), ҷамъият (арзишҳои моддию маънавии он) ва давлат (сохтори 
қонститутсионӣ, мустақилият ва томмияти арзии он) аз таҳдидҳои берунию 
дохилӣ фаҳмида шуда, чунин навъҳои он муҳим дониста мешаванд: амнияти 
байналмилалӣ, амнияти миллӣ,  амнияти глобалӣ, амнияти минтақавӣ, 
амнияти коллективӣ ва ғайра. Аз ҷумла,  амнияти коллективӣ фаъолияти 
якҷояи давлатҳоро барои пешгирӣ ва барканорсозии таҳдидҳо ба сулҳу 
амният дар назар дорад” [5; 181]. 

Чунонки мебинем, фаҳмиши ҳуқуқии мафҳуми хиёнат дар тамоми 
давлатҳои ҷаҳон қариб якхела буда, ҳамчун омили манфии таъсиррасон ба 
амнияти давлат эътироф гардидааст. Вале дар замони муосир на танҳо 
ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, балки сиёсӣ, фалсафӣ-ахлоқӣ ва ғайра дар фаҳмиш ва 



МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА АМНИЯТ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ - INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY 

161 
 

муносибат ба мафҳуми хиёнат мақоми муҳим касб кардаанд. Аз дидгоҳи 
ахлоқӣ мафҳуми хиёнат ба давлатро бо ҳиссу эҳсоси меҳанпарастӣ, ки унсури 
муҳимми ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ба шумор меравад, рабт дода, онро «хиёнат 
ба Ватан» мегӯянд. Аз ин рӯ дар раванди ташаккул ва рушди ҷомеа, махсусан 
дар шароити таҳдидҳо ба амнияти миллӣ тавассути муборизаҳои иттилоотӣ ва 
ҷангҳои зеҳнӣ ба масъалаи моҳияти хиёнат аз дидгоҳи мафкуравӣ, арзишҳои 
миллию ахлоқӣ ва ғайра бештар аз пештар таваҷҷуҳ карда мешавад.  

Мусаллам аст, ки ҳар амале, ки аз нигоҳи ҳуқуқӣ хиёнат ҳисобида 
мешавад, аз тарафи ҳар як давлат танзим ва мавриди муҷозоти қонунӣ қарор 
мегирад. Вале нисбат ба амалҳое, ки аз нигоҳи ахлоқӣ, ҳифзи манфиату 
арзишҳои миллӣ ва амнияти давлат дар ҳамин поя қарор доранд, чӣ бояд 
кард? Дар ин росто қобили зикр аст, ки мафҳуми хиёнат аз нигоҳи фалсафӣ-
ахлоқӣ ҳамчун амали ғаддоронаю кӯрнамакӣ ба касе ё чизе, ё худ ба ягон 
ақида ё принсипҳо фаҳмида шуда, дар баробари ин ба муҳтавои ин мафҳум 
аҳдшиканӣ нисбат ба шахси маҳбуби худ, дӯстону ҳамсаффон ва амсоли он 
низ дохил карда мешаванд. Яъне байни фаҳмиши ҳуқуқӣ ва ахлоқии ин 
масъала то андозае тафовут вуҷуд дорад, вале дар ҳар сурат ҷанбаҳои ҳуқуқию 
ахлоқии муносибат ба хиёнат ва хиёнаткор бо ҳамдигар робитаи ногусастании 
зиёд доранд. 

Оид ба муносибати ахлоқӣ ба масъалаи хиёнат дахл намуда, чанд 
мисолеро мехостем ҳамчун намуна ёдовар шавем. Аввалан, ҳамон мисоли 
машҳуреро зикр менамоем, ки академик Бобоҷон Ғафуров дар шоҳкитоби худ 
«Тоҷикон» аз таърихи миллатамон овардааст ва он имрӯз ба ҳамагон маълум 
аст. Чунонки дар ин китоб омадааст, шахсе бо номи Ҳилол-ас-Сабӣ, ки 
шоҳиди воқеаи заволи давлати Сомониён аз ҷониби Қарохониён (дар матн бо 
номи Хониён зикр гардидааст) будааст, чунин гуфтааст: «Вақте, ки лашкари 
хон сар даровард, ки ман дар Бухоро будам. Он вақт хатибони  Сомонӣ ба 
минбари масҷидҳои ҷомеъ баромада, мардумро ба ҷиҳод даъват мекарданд ва 
аз номи Сомониён мегуфтанд: “Охир шумо медонед, ки мо чӣ тавр ба шумо 
муносибати хуб доштем ва чӣ тавр бо нармӣ муомила мекардем. Инак, акнун 
душман ба мо таҳдид мекунад, шуморо лозим аст, ки ба мо ёрӣ кунед ва барои 
мо биҷангед. Барои ба мо мадад расондан ва пуштибонӣ кардан аз Худо 
баракат бихоҳед“. Қисми зиёди аҳолии Бухоро ба мисли (умуман) сокинони 
Мовароҳуннаҳр бо худ силоҳ доранд. Мардум инро шунида, ба назди онҳое, 
ки фақеҳ мехонанд, рафтанд ва хоҳиш карданд, ки дар бобати ҷанг кардан ё 
накардан ба онҳо фатво диҳанд. Лекин онҳо  ҷангиданро манъ карда, гуфтанд: 
“Агар Хониён (бо Сомониён)  дар роҳи дину мазҳаб низоъ медоштанд, бар 
зидди онҳо ҷангидан савоб мебуд. Чун ҳоло байни онҳо дар талоши неъмати 
дунё задухӯрд ба амал омадааст, худро нобуд кардан ва сар ба теғ додани 
мусулмон гуноҳ аст. Тариқи зиндагии ин   мардум (яъне Хониён. - Б.Ғ.) хеле 
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хуб ва эътиқоди  онҳо  бенуқс  аст, (бинобар ин ) беҳтар аст (аз ҳама гуна 
мудохила) худдорӣ кард”. Ин буд яке аз сабабҳои асосии ҳокимиятро ғасб 
кардани Хониён ва фирору нузули Сомониён» [4; 462-463].   

Чунонки аз муҳтавои матн бермеояд, фақеҳони он даврон мардумро аз 
муқобилат ба Қарохониён боз дошта, сабабгори нобудии давлати бузурги 
миллати мо – давлати Сомониён гаштанд. Ин рафтори фақеҳон аз нигоҳи 
ахлоқӣ хиёнат ба Ватан аст, зеро онҳо хеле хуб медонистанд, ки ҳатто аз 
нигоҳи динӣ ҳам муҳаббат Ватан гӯшае аз имондорист. Агар аз нигоҳи 
қонунгузории муосири инсоният ба амали фақеҳони фавқуззикр баҳо диҳем, 
он ҷиноят – хиёнат ба давлат ё хиёнати давлатӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар замони муосир низ чунин мисолҳо хеле зиёданд, махсусан дар 
фазои пасошӯравӣ. Дар ин росто бояд таъкид намуд, ки ҷомеаҳои муосир ба 
таври хеле босуръат тағийр мекунанд, аз ин рӯ фаҳмиши мафҳуми хиёнат низ 
дар ин раванд тағйир мепазирад. Масалан, солҳои охир бо сабаби зиёд 
гаштани таҳримҳо ё санксияҳои давлатҳо дар нисбати ҳамдигар аз ҷониби 
баъзе шахсони алоҳида ё ташкилоту созмонҳо дар нисбати давлатҳои худ дар 
ҳамкорӣ бо давлатҳои бегона чунин амалҳое содир карда мешаванд, ки аз 
нигоҳи ахлоқи ҳамида ҳамчун хиёнат баҳогузорӣ карда мешаванд. Ин вазъро 
ба эътибор гирифта, дар Федератсияи Россия як соҳибкори маъруф дар 
нисбати чунин ашхос пешниҳод намудааст: «Амалҳои он шаҳрвандонеро, ки 
мустақиман ё ба таври ғайримустақим иғвоандози ҷорӣ кардани таҳримҳо 
мегарданд, аз назари мантиқӣ ҳамчун хиёнат ба Ватан бо оқибатҳои дахлдори 
ҷиноятӣ баҳогузорӣ кардан мумкин аст. Воқеан, аллакай зарур аст, ки ба 
Кодекси ҷиноятии Федератсияи Руссия дар ин масъала тағйирот ворид карда 
шавад» [2]. 

Дар Беларус бошад, каме пештар рафта, аллакай даъвату 
иғвоандозиҳоро барои ҷорӣ кардани таҳримҳо нисбат ба давлат, ташкилоту 
идораҳо ва шаҳрвандони алоҳида ҳамчун «ҷавоби мувофиқ ба кушишҳо барои 
расонидани зарар ба амнияти миллӣ аз ҷониби неруҳои харобкор» [3] 
баҳогузорӣ карда, нисбати чунин иғвогарон аз лиҳози қонунӣ ҷавобгарии 
қатъӣ муайян намудаанд. 

Ин ду мисоли боло ба таври аёнӣ нишон медиҳанд, ки дар замони 
муосир баъзе ашхос ё ташкилоту созмонҳо воқеан ҳам тамоми меъёрҳои 
ахлоқии ватандӯстию меҳанпарастиро пушти по зада, барои расидан ба 
ҳадафҳои худ аз тамоми воситаҳо истифода мекунанд, ки зарурати тақвияти 
қонунгузорӣ ва тавсеаи фаҳмишу тафсири мафҳуми хиёнат ба Ватан, миллат 
ва давлатро ба миён меоранд. Зеро амали чунин иғвоандозонро ҳам аз нигоҳи 
ҳуқуқӣ, ҳам аз дигоҳи фалсафию ахлоқӣ ва ҳам дар асоси арзишҳои 
умумиқабулшудаи башарият ҷуз хиёнат баҳогузорӣ кардан ғайриимкон аст. 
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Дар баробари даъвати хориҷиён барои ҷорӣ кардани таҳримҳо нисбати 
давлати худ, дар замони муосир баъзе шаҳрвандон ба амалҳое даст мезананд, 
ки на камтар аз чунин манфиатфурӯшиҳо тавассути ҷорисозии таҳримҳо 
баҳогузорӣ карда мешаванд. Чунонки маълум аст, ҳар як давлати муосир 
барои рушди иқтисодию иҷтимоии худ аз сармоягузориҳои кишварҳо ва 
ширкатҳои хориҷӣ истифода мекунад. Бо ин мақсад дар давлат аз нигоҳи 
қонунгузорӣ ва молиявӣ шароити мусоид фароҳам сохта шуда, барои ҷалби 
сармоягузорон имиҷ ё симои давлат баланд бурда мешавад. Вале баъзе 
шаҳрвандони ватанфурӯш, ки асосан аз ҷониби хоҷагони хориҷии худ 
маблағгузорӣ карда мешаванд, бо истифода аз туҳмату буҳтон нисбат ба 
давлат, миллат ва мақомоти расмии ҳокимияти давлатӣ ва роҳбарони онҳо 
имиҷи мусбати давлатро паст намуда, бевосита сабабгори рад гаштани 
пешниҳодҳо аз ҷониби сармоягузорон мегарданд. Ин гуна ашхос ё созмонҳо 
ҳатман туҳматномаҳои худро ба забонҳои хориҷӣ интишор месозанд ё 
аксияҳои чанднафарае берун аз кишвар ташкил намуда, ба имиҷи давлати худ 
таъсири хеле манфӣ мерасонанд. Ин амали онҳо бадтар аз рафтори фақеҳони 
даврони Сомониён аст, ки бо хиёнати худ давлати бузурги миллии моро ба 
Қарохониён фурӯхтанд. 

Вобаста ба ин масъала бояд таъкид намуд, ки аз нигоҳи хуқуқӣ ва 
ахлоқӣ ду мафҳум вуҷуд дорад, ки аз ҳамдигар фарсахҳо дуранд. Инҷо сухан 
аз танқид ва тухмату буҳтон меравад. Танқид муҳокимаронии манфӣ дар 
нисбати касе ё чизе бо истифода аз далелу таҳлилҳои воқеӣ мебошад [10]. 
Тӯҳмат бошад, дидаву дониста паҳн кардани маълумоти бардурӯғест, ки 
шаъну шарафи шахс ё мақомеро паст зада, обрӯю нуфузи онҳоро коста 
месозад ва ба ягон далелу таҳлили воқеие такя намекунад [11]. Вале, 
мутаассифона, имрӯз на танҳо шахсони алоҳида, балки ҳатто расонаҳои 
хабарие, ки гӯё дар фазои иттилоотии ҷаҳони муосир мақоми баланд доранд, 
аз танқиди конструктивӣ ё созанда даст кашида, рӯ ба тухмату буҳтон 
овардаанд. Маҳз бо ҳамин сабаб имрӯз ба мубориза бо «фейк», маълумоти 
бардурӯғ, туҳмату таҳқир ва амсоли он дар тамоми давлатҳо таваҷҷуҳи махсус 
зоҳир карда мешавад. Аз ҷумла, як гурӯҳи коршиносон ва дипломатҳои ИМА 
ба роҳбарияти давлаташон пешниҳод кардаанд, ки "Эҷоди стратегияи таҷдиди 
эътимод ба фазои иттилоотӣ ва муқобила бо иттилои дурӯғин, 
нафратпарокании интернетӣ ва таҳқир»-ро [1] ба ҳайси яке аз рукнҳои 
муҳимми сиёсати давлатӣ қарор диҳанд.  

Вазъи бамаломадаро оид ба зиёдшавии туҳмату буҳтон нисбат ба 
давлат, миллат ва мақомоти расмии ҳокимияти давлатӣ ва роҳбарони онҳо, 
хусусан бо истифода аз кишварҳои хориҷӣ ва расонаҳои хабарии онҳо ба 
назар гирифта, имрӯз бояд муносибати ҳуқуқӣ ба чунин амалҳои 
шаҳрвандони алоҳида, баъзе ташкилоту созмонҳо ва расонаҳои хабарӣ 
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таҷдиди назар карда шавад. Аз дидгоҳи ахлоқӣ танқиди беасоси Ватани худ, 
яъне туҳмату буҳтон ба он хиёнат ба ҳисоб меравад. Ҳуқуқ бошад, дар тӯли 
таърихи инсоният ҳамчун шуури ҷамъиятӣ ҳамеша дар робитаи мутақобила 
бо навъҳои дигари шуури ҷамъиятӣ ва пеш аз ҳама, дар асоси ахлоқ ва бо 
дарназардошти меъёрҳои ахлоқӣ рушд кардааст. Маҳз ҳаминро ба эътибор 
гирифта муҳаққиқон бар он ақидаанд, ки қонун бе ахлоқ ва ахлоқ бе қонун 
нотавонанд. 

Дар баробари ин, бояд таъкид намуд, ки баъзе ашхос ва ташкилоту 
созмонҳо, ки ба қадри давлат, миллат ва Ватани худ намерасанд, имрӯзҳо 
инчунин ҳамкориро бо тамоми созмону ташкилоти бегона бар зидди халқи 
худ як амри муқаррарӣ меҳисобанд ва на танҳо оид ба оқибатҳои ахлоқии 
чунин амалҳои худ, балки ҳатто дар бораи паёмадҳои ҳуқуқии онҳо, ки ба 
амнияти давлат таҳдиди бевосита мекунанд, ягон заррае намеандешанд. 
Чунонки маълум аст, дар замони муосир дар тамоми кишварҳои олам баъзе 
созмону ҳаракатҳоро террористию экстремистӣ эълон намуда, ҳамкорӣ бо 
онҳоро ҷиноят меҳисобанд, ё баъзе ниҳодҳо ё воситаҳои ахбори оммаро 
тарғибгари ақидаҳои ин ё он давлати бегона, агенти хориҷӣ ва амсоли он 
шинохта, ҳамкориро бо онҳо ғайриқобили қабул медонанд. Дар чунин вазъ 
дар тамоми давлатҳо, аз ҷумла дар кишварҳои пешрафтаи олам, шаҳрвандон 
ва ташкилоту созмонҳое, ки миллатдӯстанд, ба қадри Ватан ва давлати худ 
мерасанд, кӯшиш мекунанд, ки ҳамкориҳоро бо онҳо қатъ созанд. Вале, 
мутаассифона, баъзе ашхос ва ташкилоту созмонҳо инро нодида мегиранд, ки 
чунин амалашон аз нигоҳи мантиқӣ ва ахлоқӣ боз ҳамон хиёнатро ба ёд 
меорад – хиёнат ба арзишҳои миллати худ, хиёнат ба Ватану сарзамини 
аҷдодӣ ва амнияти он. 

Дар анҷоми сухан як гуфтаи мутафаккири шинохтаи рус Н.Г. 
Чернишевскийро ёдовар мешавем, ки дар замони худ гуфта буд: «Барои 
хиёнат кардан ба Ватан бояд инсон рӯҳи ба таври хориқулода пасте дошта 
бошад» [8]. Вале, мутааасифона, чунин инсонҳои пастфитрату пасттинат дар 
ҳар давру замон ва дар ҳама ҷову макон вуҷуд доштаанд ва вуҷуд хоҳанд 
дошт. Муборизаи беамон бурдан бо чунин ашхос ва бо хиёнатҳои онҳо ба 
Ватан бояд ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи ҳар як шаҳрванди меҳанпарасту 
миллатдӯст ҷиҳати тақвияту пойдории амнияти давлату миллати худ қарор 
дошта бошад. Дар ин росто ворид намудани тағйиру иловаҳои зарурӣ ба 
қонунгузории дахлдори ҷумҳурӣ низ як тадбири муассир дар самти таъмини 
амнияти миллӣ хоҳад буд. 
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этики, приводятся конкретные примеры ее влияния на безопасность из 
истории и современности. Автор исследует данный вопрос и приходит к 
выводу, что сегодня особенно актуально бороться с современными 
формами государственной измены, такими как подстрекательство к 
введению санкций в отношении своей страны, снижение положительного 
имиджа страны посредством клеветы, распространение ложных мнений, 
разжигание ненависти в сети Интернета. и оскорбления в виртуальном 
информационном пространстве и тому подобное, и в этом направлении 
должны быть внесены необходимые изменения и дополнения в 
соответствующее законодательство республики в целях усиления 
безопасности. 

Ключевые слова: государственная измена, безопасность, критика, 
клевета, оскорбление, этика, террористическое движение, 
экстремистское движение, санкции, СМИ, виртуальное информационное 
пространство, трудолюбие. 
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issue and comes to the conclusion that today it is especially important to fight 
modern forms of treason, such as inciting sanctions or sanctions against one's 
country, reducing the country's positive image through slander, spreading false 
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Дар мақола авзои сиёсӣ ва ҷамъиятии Тоҷикистон дар солҳои 90- 

уми асри гузашта,кӯшишҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар 
истиқрори сулҳ ва Ваҳдати миллӣ, аҳамияти ин сулҳ барои минтақа ва 
ҷаҳон, зарурати омӯхтани ин таҷруба ва ҳифзи дастовардҳои 
умумимиллии халқи тоҷик дар шароити ҷаҳонишавии муосир  баррасӣ 
шудааст. 

Калидвожаҳо: Созишномаи умумии истиқрори сулҳ, ваҳдати миллӣ, 
қонунҳои диалектика, Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон, С.Айнӣ, В.Сотиров, 
СММ, Афғонистон.  

 
Имсол бисту панҷ сол аз имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ 

ва ризояти миллї дар Тољикистон сипарї гардид. Албатта суоле ба вуҷуд 
меояд, ки дар ин муддат мардуми Тоҷикистон ба чи дастовардҳое ноил 
шуданд. Оё он ҳадафҳо ва орзуҳое, ки халқи тоҷик дошт амалӣ гаштанд? 
Дар он солҳои фоҷиабори 90-уми асри гузашта ва солҳои мушкили оғози 
асри ХХ1 мо чиро мехостем? Агар маводи матбуот, мулоқотҳо бо мардум, 
гуфтугузорҳои радиоӣ ва телевизионии он солҳоро ба ёд орем, пас ба 
вазоҳат маълум мегардад, ки мардум ду орзуи асосӣ доштанд: яке зудтар 
хомӯш шудани оташи ҷанги шаҳрвандӣ ва ба эътидол омадани вазъи 
сиёсию амниятӣ ва дувум, бемалол, бидуни навбатҳову интизориҳо дарёфт 
кардани нону маводи зарури зиндагӣ.  

Ба назарам, бо гузашти солҳо ва дигар шудани шароити зиндагӣ ва 
ба саҳнаи ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ бештар зуҳур 
кардани насли ҷавони кишвар он азобҳои сахту орзуҳои падару модарон то 
ҳадде ба фаромӯшӣ меравад. Ин аз як ҷиҳат хуб аст, ки ҷавонони мо он 
саҳнаҳои фоҷеабори зиндагиро аз нақлҳо медонанд, гоҳе аз порчаҳои 
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филмҳои мустанад мебинанд ва тассаввури он рӯзҳо барояшон чандон 
равшан нест. Ҳаёти осуда ва амнияти саросарӣ дар кишвар орзую омол ва 
ҳадафҳоро тағйир медиҳанд, талаботи одамон рӯзафзун аст, ба хотироти 
гузашта дар ин марҳала чандон аҳамият намедиҳанд, зеро онҳо акнун дар 
бораи имрӯз ва фардои худ фикр мекунад, монеаҳои мавҷудаи дар 
наздашон бударо рафъ кардан мехоҳанд. Ин хосси табиати инсон аст, вале 
донистани таърихи ҳодисаҳои мудҳиши Ватани худ ба ҳар фарди кишвар 
зарур аст.  

Сулҳи тоҷикон ва аҳаммияти он барои минтақа ва ҷаҳон аз тарафи 
Созмонҳои байналмилалӣ ва шахсиятҳои бонуфузи давлатҳо ҳамчун 
дастоварди бузург арзёбӣ шудааст. Масалан, Муншии умумии ҷомеаи 
ҷаҳонии ислом, доктор Убайди Абдулло 30 июни соли 1997 ҳангоми 
мулоқот бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
“дар Маскав имзо шудани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти 
миллӣ дар Тоҷикистонро барои барқарор сохтани Ваҳдати миллӣ ва 
мустаҳкам кардани давлати Тоҷикистон воқеаи дорои аҳаммияти бузурги 
таърихӣ ва сиёсӣ”  номида буд [1,147]. 

Намояндаи Муншии умумии СММ дар Тоҷикистон Владимир 
Сотиров бамаврид таъкид кардааст: «Насли нави тоҷикистониён танҳо 
вақте вазифаи ташаккули Тоҷикистони соҳибистиқлол ва озодро ҳамчун 
давлати воқеии муосири қодир ба таъмини шароити зарурии сиёсӣ ва 
ҳуқуқӣ барои тараққиёти тадриҷии кишвар ва зиндагии шоистаи 
шаҳрвандон бо муваффақият метавонад иҷро намояд, агар таърихи худро аз 
даврони қадимтарин то имрӯз бидонад ва донад, ки мардуми сокини 
ҷумҳурӣ то имкон пайдо кардан барои зиндагӣ ва кор дар шароити ҳозираи 
орому босубот чӣ душвориҳоро паси сар намудаанд»[2,3]. 

Вобаста ба ин масъала, руҷуи мухтасаре ба пасманзари таърихии 
воқеаҳо ва таҳлили илмии онҳо дар марҳалаи кунунӣ ба назар зарур 
менамояд. Бояд қайд кард, ки намояндагони ҳаракати исломӣ ва 
демократии Тоҷикистон низ худро ватанпараст ба қалам медоданд. Воқеан 
ҳам дар байни неруҳои мухолифин баъзе зиёиёни миллатдӯст ва 
ватанпараст буданд, ки ҷаҳонбиниашон бо оппозитсияи динӣ муқобил буд, 
вале мутаассифона, онҳо ихтиёран худро асири идеологияи ҳизби сиёсии 
динӣ намуда, иродаи роҳбарони онро амалӣ мекарданд ва ҳатто дар 
муқовиматҳои мусаллаҳона ширкат варзиданд. Бинобар ин, Ҳизби 
Демократии Тоҷикистон, Ҳаракати Растохез, Лаъли Бадахшон дар итоати 
Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон қарор гирифта, дар давраи хеле 
ҳассоси таърихи истиқлоли давлатии Тоҷикистон нақши манфӣ бозиданд.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ таъкид карда буданд: 
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«Ватанпарастие, ки бе дониши амиқ ва бе зиракии сиёсӣ ташаккул меёбад, 
дар бештари мавридҳо ба як эҳсосоти қалбакӣ ва ифротгароёна табдил 
мешавад. Дар муддати кӯтоҳи муборизаҳо барои Истиқлолияти давлатӣ ва 
бунёди давлатдории навин мо шоҳиди чунин эҳсосот ва ба истилоҳ 
ватанпарастӣ будем, ки ба миллату давлат зарари ҷуброннопазир овард». 

Бисёре аз файласуфону донишмандони гузашта ва муосир зарурати 
шуури таърихиро барои дарки саҳеҳи имрӯзу оянда таъкид мекунанд, 
чунки он чи ҳар насле эҷод мекунад, дар заминаи наслҳои пешин аст. 
Бинобар ин Нютон гуфта буд, ки агар аз дигарон ман дуртар дидаам, сабаб 
ин будааст, ки дар китфи бузургон қарор доштаам. Ин чунин маънӣ дорад, 
ки физики бузург бе донишҳои пешин ва кашфиёти олимони бузурги 
гузашта наметавонист дар ҷойи холӣ кашфиёти илмӣ кунад. Дар илмҳои 
ҷомешиносӣ ҳам чунин аст.  

Ҳар назарияе, ки ба вуҷуд меояд, ҳатто бар зидди таълимоти 
гузаштагон бошад ҳам, аз онҳо баҳравар мегардад. Яъне тараққиёт ва 
пешравӣ маҳсули амали қонуни диалектикии инкори инкор мебошад. 
Тараққиёти ҷамъият низ дар натиҷаи амали ногузири қонунҳои муайяни 
диалектикӣ сурат мегирад. Ин қонунҳоро файласуфи бузурги олмонӣ Ҳегел 
кашф карда, мутааллиқ ба олами рӯҳ медонист, вале Карл Маркс онро бар 
пояи материализм гузошт ва амали ин қонунҳоро дар ҷомеа кашф намуд.  

Вале набояд аз ин хулосаи қатъӣ баровард, ки ҷангу хунрезӣ ва 
қатлу ғорат нишонаи амали чунин қонунҳо бошанд. Ҳаргиз чунин нест. 
Омили зеҳнӣ, яъне субъективӣ, бо дарки амали қонунҳои мазкур метавонад 
роҳҳои ҳалли оқилона ва мусоидро пайдо намуда, ҷомеаро ба ҳадафҳои 
олии тараққиёти моддӣ ва маънавӣ ҳидоят намояд. Неруҳое, ки дар сиёсат 
аз дарки амали ин қонунҳо ва донишҳои воқеъӣ дур ҳастанд, аз эътирозҳои 
мардум сӯистифода намуда, мақсадҳои худро ҷорӣ карданӣ мешаванд. Дар 
сурати пирӯзии чунин қувваҳо ҷомеа ба фоҷиаҳои нав ба нав гирифтор 
шуда, ҳамон вазъи пешинаи худро низ аз даст медиҳад ва қурбони дасисаҳо 
мегардад. Дар таърих мисолҳои зиёде ҳастанд, ки дар натиҷаи гумроҳсозии 
аҳолӣ иродаи издиҳом фарогир мешавад ва боиси табаддулотҳо ва 
таҳавулоти манфӣ мегардад.  

Масалан, дар солҳои пеш аз Инқилоби Бухоро, чунонки устод Айнӣ 
муфассал навиштааст, қувваҳои иртиҷоӣ зери шиорҳои «Во ислом», «Во 
Қуръон» ва ғайра издиҳоми ҷоҳилонро бар зидди зиёиёни бедор қарор дода, 
онҳоро ҷадид эълон намуданд ва куштори бесобиқаро ҷорӣ карда буданд. 
Таассуб оғози ҳаракатҳои маорифпарварӣ ва тамаддунофарии навро қурбони 
маҷрои носолим намуда буд. Яе аз сабабҳои пирӯзии Инқилоб дар Бухоро ва 
Осиёи Миёна бо роҳбарии Ҳизби Коммунистии (болшевикон), асрҳо дар 
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асорати карахтии мафкуравӣ ва тассуби мазҳабию хурофот нигоҳ доштани 
мардум будааст.  

Сабаби дигар ин буд, ки аз хориҷ империализми Англия ва Русияи 
подшоҳӣ ҳавасманди ҳамин вазъи сиёсӣ ва фикрӣ буданд ва бо марзбандиҳои 
маснуии худ намехостанд ин минтақа ба шоҳроҳи тамаддуни пешрафта ворид 
шавад. Дар давраи Шӯравӣ низ кишварҳои империалистии Ғарб, бахусус баъд 
аз пирӯзии Иттиҳоди Шӯравӣ дар Ҷанги дувуми ҷаҳонӣ, ҳам ба воситаи 
«ҷанги сард» ва ҳам дар кишварҳои исломӣ фаъол кардани қувваҳои ифротии 
динӣ мехостанд бо истифода аз унсурҳои мансабхоҳ ва ифротӣ низоъ ба вуҷуд 
оваранд. Солҳо ба истилоҳ «бо зӯрию зар» харидани ватанфурӯшонеро орзу 
мекарданд. Дар шахсияти Яковлев, Горбачёв, Елтсин, Шеварнадзе ва 
ҳамдастони онҳо хоинони разилро пайдо карданд ва бо дасти онҳо ба нобуд 
кардани Иттиҳоди Шӯравӣ муваффақ шуданд. Чунончи, Михаил Горбачёв дар 
бораи аз роҳи хиёнат ва авомфиребӣ ба мақсад расидани худро дар вохӯриаш 
дар мактаби ҳарбии ИМА дар Туркия чунин баён карда буд: «Мақсади тамоми 
ҳаёти ман маҳв кардани коммунизм буд. Маҳз баҳри ноил шудан ба ин мақсад 
ман аз мақоми худ дар ҳизб ва мамлакат истифода намудам. …Аммо барои 
комёб шудан ба ин муддао ба ман зарур буд, ки тамоми роҳбарияти КПСС ва 
СССР, умуман ҳамаи мамлакатҳои сотсиалистиро иваз намоям».[7,308] 

Неруҳои амалисози нақшаҳои барои инсоният хатарнок дар 
ҷумҳуриҳои собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ низ қувваҳоеро бавосита ё бевосита 
дастгирӣ намуда, ба манзури расидан ба ҳадафҳои стратегӣ, аз ҷумла нест 
кардани қисме аз аҳолии ҷаҳон ва соҳиб шудан ба сарватҳои табии ин 
кишварҳо ба воситаи эҷоди ҳар гуна оппозитсияҳо нооромиҳоро ба роҳ андхта 
буданд ва ин кор ҳанӯз ҳам идома дорад. Масалан, дар Афғонистон ба сари 
қудрат овардани “Толибон” ва мусоидат ба ҷорӣ кардани қабеҳтарин амалҳои 
қурунивустоӣ чӣ маънӣ дорад? Маълум аст, ки ин идомаи ба дасти 
«мусалмонҳои ҳақиқӣ» ва аморати исломисоз нобуд кардани аҳолии 
мусалмонҳои мутамаддин аст. Агар чунин намебуд чаро “Толибон” барои 
таҳсили духтарон дар мактабҳо, кори занон дар идораҳои давлатӣ ва 
ҷамъиятӣ, фаъолияти озоди рӯзноманигорӣ монеа эҷод кардаанд? Ё худ 
духтарони ноболиғро зӯран ба сарбозону ҳамҷиҳодони худ ба шавҳар 
медиҳанд? Ин амалҳо ҳама хилофи тамаддуни умумибашарии асри ХХ-ХХ1 
аст, ки кишварҳои мутамаддин ба худ раво намедоранд. Ин амалҳоро ҷуз 
барбарият чизи дигаре гуфтан нашояд. 

Дар солҳои пурошӯби 90-уми асри гузашта мехостанд Тоҷикистонро 
ба ҳамин аҳвол гирифтор кунанд. Ҳатто аз кишварҳои дигар зархаридон дар 
сафи муҷоҳидини тоҷик сари тоҷиконро мебуриданд. Сарварони наҳзат 
муаллимону духтурон, олимону равшанфикронро «кофир» эълон карда 
буданд. Яъне дар Тоҷикистон воқеан хавфи вазъияте, ки имрӯз дар 
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Афғонистон аст, ба вуҷуд омада буд. Бесабаб нест, ки Президенти Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон ин ҷангро таҳмилӣ номида буд. 

Барои берун омадан аз вазъи ҳалокатбор чанд омил сабаб шуд. Якум, 
хушбахтона, дар симои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсияти сиёсие арзи 
вуҷуд кард, ки ба лидери умумимиллӣ табдил ёфт ва барои муттаҳид кардани 
қувваҳои солими ҷомеа тамоми имкониятҳои мавҷудро истифода намуд. 
Дувум, дар Тоҷикистон дар давраи шӯравӣ мардуме тарбия ёфта буд, ки дорои 
ҷаҳонбинии дунявӣ ва зидди қонуншиканиҳо ва бебандубориҳо буд. Аз ин 
ҷиҳат аксари мардуми кишвар идеологияи ифротгароёнаеро, ки зери шиори 
дини ислом ҷорӣ кардан мехостанд, қабул надошт ва муқобили он буд. Ғайр аз 
ин, зери шиорҳои исломгароёна ақидаҳои маҳалгароёна роҳандозӣ мешуд, ки 
нафрати як қисми ахолии ҷумҳуриро ба ҳаракатҳои ифротӣ ба вуҷуд оварда 
буд. Сеюм, Русия ва кишварҳои тозаистиқлоли минтақаи Осиёи Миёна хатари 
ин раванди харобкоронаро барои худашон низ эҳсос карданд ва барои хунсо 
намудани он дар Тоҷикистон ҳамкорӣ намуданд.  

Ниҳоят, пеш аз ҳама, бо кӯшишҳои хастагинопазири Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар Иҷлосияи ХУ1 Шӯрои Олӣ раиси Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуда буданд), музокироти байни Ҳукумат ва 
Иттиҳоди неруҳои мухолифини Тоҷикистон оғоз шуд. Дар ҳашт давраи 
музокирот, ки баъзан дар чанд марҳала идома меёфт, бо иштироки бевоситаи 
Сарвари давлати тоҷикон дар баъзеи ин музокираҳо ва сиёсатмадорони 
ботаҷриба дар тамоми марҳилаҳо бо дастури Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок карда, барои расидан ба 
мақсади ниҳоӣ, яъне анҷом додани ҷанги шаҳрвандӣ ва барқарории сулҳ саъю 
талош меварзиданд. Дар ин раванд аз тарафи Ҳукумат шахсони боэътиборе 
чун академик Т.Назаров, М.Убайдуллоев, А.Достиев, Ш.Зуҳуров, А. Азимов, 
С.Салимов, И.Усмонов, У. Холдоров, З. Алиев, Ш.Оромбекзода ва дигарон 
саҳми боарзиш доштанд. Роҳбари Иттиҳоди неруҳои мухолифин Сайид 
Абдуллоҳи Нурӣ низ зарурати сулҳро дарк намуда, оштии миллиро бар ҷанг 
афзал донист. Хидмати лидерҳои сиёсии Афғонистон Бурҳониддин Раббонӣ 
ва Аҳмадшоҳи Масъудро бояд зикр намуд, ки барои ба ҳам наздик кардани 
мавқеи ҷонибҳои муқобил хидмати арзандаи миллиро иҷро намуданд. 
Мутаассифона, худашон қурбони дасисаҳои кишварҳои хориҷӣ ва ҳамдинони 
террористи таассупешаи кишварашон шуданд. 

Ниҳоят, баъд аз мулоқоти Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо сарварони мухолифин дар Хусдеҳи Афғонистон, 27 июни соли 1997 дар 
шаҳри Маскав Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллї дар 
Тоҷикистон ба имзо расид. Ин санади сарнавиштсоз натиҷаи пирӯзии 
дипломатияи давлати соҳибистиқлолу соҳибихтиёри Тоҷикистон буд ва иҷрои 
протоколҳои ба имзо расидаи он намунаи таҷрибаи нодир дар таърихи 
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сулҳсозии ҷаҳонӣ маҳсуб гардид. Иҷрои санадҳои Созишнома ба Комиссияи 
Оштии Миллӣ (КОМ), ки аз ҳар ду ҷониб 13 нафарӣ ва дар маҷмуъ аз 26 
нафар иборат буд, вогузор мегардид. 

То имзои ин Созишнома, ҳанӯз дар мулоқоти сатҳи олӣ дар Маскав, 23 
декабри соли 1996 протокол дар бораи Комиссияи Оштии Миллӣ ба имзо 
расида буд ва дар он вазифаҳои асосии ин њайат муайн карда шуданд. Амалӣ 
кардани қарорҳои дар музокироти тоҷикон ба имзо расида ва дар натиҷаи он 
расидан ба оштии миллӣ, ба вуҷуд овардани фазои боварӣ ва муколимаи васеи 
созмонҳои гуногуни сиёсии ҷумҳурӣ ба мақсади барқарор кардан ва таҳкими 
ризояти ҷомеа вазифаи Комиссия буданд. КОМ бояд иҷрои нуктаҳои дар 
Созишнома зикр шударо бо мақомҳои марбут ба он назорат мекард. Яке аз 
вазифаҳои муҳим ба Ватан баргардондани гурезаҳо ва ба ҳаёти ҷамъиятию 
сиёсӣ ва иқтисодӣ ҷалб намудани онҳо буд. Ҳамчунин, барои фаъолияти 
ҳизбҳои сиёсӣ ва воситаҳои ахбори омма дар ҷиҳати ворид намудани тағйирот 
дар қонунгузорӣ пешниҳод ироа менамуд. Дар мулоқоти сатҳи олӣ, ки 21-22 
феврали соли 1997 дар шаҳри Машҳади ҶИЭ доир гардида буд, Протоколи 
иловагӣ «Дар бораи вазифаҳо ва салоҳиятҳои асосии КОМ» ба имзо расида 
буд ва баъзе тағийрот дар он ворид гардид. Дар ҳамин мулоқот низомномаи 
Комиссияи Оштии Миллӣ қабул шуда буд, ки барои фаъолияти ояндаи он 
санади муҳим ба ҳисоб мерафт. бинобар ин, дар ин бора ҷонибҳо зикр 
карданд, ки «1.Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов ва Роҳбари 
Итињодияи мухолифини тоҷик манфиатҳои олии халқҳои Тоҷикистонро дар 
кори ба даст овардани сулҳи пойдор ва ризояти миллӣ дар кишвар ба назар 
гирифта, дар бораи таъсиси Комиссияи Оштии Миллӣ қарори сиёсӣ қабул 
намуда, Мувофиқатнома ва Протоколро 23 декабри соли 1996 дар Маскав ба 
имзо расонданд». 

Комиссияи Оштии Миллӣ фаъолияти худро 7 июли соли 1997 дар 
Маскав оғоз карда, лоиҳаи ду санади муҳимро таҳия карда буд. Яке санади 
ҳамдигарбахшӣ ва дувум лоиҳаи қонун оид ба авфи иштирокчиёни 
муқовиматҳои сиёсӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки онро 
баъдан Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул намуд. 

Идомаи маҷлисҳои КОМ дар шаҳри Душанбе аз нимаи дуюми моҳи 
сентябри соли 1997 дар чор зеркомисияи КОМ, ки ба ҳалли масъалаҳои 
ҳуқуқӣ, сиёсӣ, низомӣ ва гурезагон вобаста буданд, корҳо идома ёфтанд. 
Фаъолияти КОМ дар ҳамкорӣ бо Гурӯҳи тамос, ки дар он намояндагони 
СММ, САҲА, кишварҳои кафили сулҳ–Русия, Эрон, Афғонистон, Покистон, 
Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон шомил буданд, ҷараён 
дошт.  

Бояд гуфт, ки дар ҷараёни кори КОМ, ки раиси он Сайид Абдуллоҳи 
Нурӣ ва муовин Абдулмаҷид Достиев буданд, баҳсҳои шадид ва масъалаҳои 
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душвори ҳалталаб зуд-зуд ба вуҷуд меомаданд. Вале, хушбахтона, масъалаҳои 
душвор бо мадади Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳалли 
худро меёфтанд. Бо вуҷуди душвориҳои объективию субъективӣ вазифаҳои 
сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва низомӣ, ки дар Созишномаи истиқрори сулҳ ва 
ризояти миллї дарҷ гардида буданд, батадриҷ иҷро шуданд. Истиқрори сулҳ 
дар кишвар боварии кишварҳои донор ва созмонҳои байналмилалиро ба сулҳи 
Тоҷикистон қавӣ намуд ва дар баъзе кишварҳо Конфронсњо оид ба сулҳи 
Тоҷикистон баргузор шуданд мавқеи байналмилалии давлати 
соҳибистиқлоламон ҳар чи бештар таҳким меёфт. Дар натиҷаи тағйиру 
иловаҳо ба Конститутсияи Тоҷикистон Маҷлиси дупалатагӣ–Маҷлиси 
намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣ таъсис ёфтанд ва баъд аз 
интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тикистон Комиссияи Оштии Миллӣ, ки 
ҳамаи вазифаҳои худро иҷро кард ва 31 марти соли 2000 Қарори Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қатъ шудани фаъолияти КОМ ба имзо расид. 

Асарҳои зиёде дар бораи аҳаммияти Созишномаи истиқрори сулҳ ва 
ризояти миллӣ дар шароити муосир, ки ҷаҳонишавӣ (дақиқтараш ҷаҳонисозии 
иҷборӣ) мушкилоти зиёдро ба вуҷуд овардааст, аз тарафи муҳақкиқони тоҷик 
ва хориҷӣ навишта шудааанд, ки гувоҳи таҷрибаи нодир ва муҳимми таърихи 
муосир будани ин сулҳ ва оштии миллӣ мебошад. 

Ҳамин тавр, мардуми мо ба шоҳроҳи сулҳу ваҳдати миллӣ ворид шуда, 
аз як кишвари дар асари низоъҳои мансабхоҳию маҳалпарастӣ ва таҳрики 
неруҳои беруна ба њаробию парокандагӣ рӯ оварда, имрӯз ба кишвари ободу 
осуда ва узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Бояд хотирнишон 
кард, ки ҷаҳони муосир тазодҳои зиёде дорад ва кишвари мо аз хатарҳову 
таҳдидҳои гуногун, аз ҷумла терроризм ва экстремизм озод нест. Танҳо 
ваҳдати устувор, ҳисси амиқи худогоҳӣ ва дарки масъулияти баланди 
шаҳрвандӣ барои зиндагии озоду осоиштаи наслҳои ояндаи миллат ва 
пойдории давлат василаи асосии эмин будан аз ин хатарҳо мебошад.  
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В статье рассматривается политическая и общественная 
обстановка Таджикистана в 90-х годах прошлого века, усилия Основателя 
мира и национального единства–Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по установлению мира и 
национального единства, значение этого мира для региона и мира, 
необходимость изучения этого опыта и защита общечеловеческих 
достижений таджикского народа в условиях современной глобализации. 

Ключевые слова: общее соглашение об установлении мира, 
национального единства, законы диалектики, Таджикистан, Эмомали 
Рахмон, С.Айни, В.Сотиров, ООН, Афганистан. 
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The article examines the political and social situation of Tajikistan in the 
90s of the last century, the efforts of the Founder of Peace and National Unity-



МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА АМНИЯТ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ - INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY 

175 
 

the Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan his Ex. Mr. 
Emomali Rahmon to establish peace and national unity, the importance of this 
world for the region and the world, the need to study this experience and protect 
the universal achievements of the Tajik people in the conditions of modern 
globalization. 

Keywords: general agreement on the establishment of peace, national 
unity, laws of dialectics, Tajikistan, Emomali Rahmon S.Aini, V.Sotirov, UN, 
Afghanistan.  
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Дар мақолаи мазкур таҳлили фалсафӣ-иҷтимоии ҷойгоҳи эътимоди 

байниқавмӣ дар таъмини суботи ҷамъиятии кишварҳои Осиёи Марказӣ ба 
амал бароварда шудааст. Муаллиф нишон додааст, ки дар заминаи чунин 
эътимоди байниқавмьӣ дар ҷомеа метавон сиёсати умумии дохилии 
кишварро бо риояи эҳтиром ба ҳуқуқу озодиҳои сокинон новобаста аз 
мансубияти иҷтимоияшон муваффақона роҳандозӣ намуд. Дар шароити 
давлати сермиллат ҳамзистии мусолиҳатомези намояндагони умумиятҳои 
этникӣ дар рӯҳияи дӯстӣ ва ваҳдати онҳо ба рукнҳои одилонаю 
демократии рушди ҷомеа аз масъалаҳои асосӣ дар идоракунии оқилонаи 
ҷомеа мебошад.  

Қайд карда мешавад, ки Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ, 
дунявӣ ва ҳуқуқбунёд кафили ҳаёти осоиштаи ҳам аксарият ва ҳам 
ақаллиятҳои миллӣ гардида, барои таъсиси созмонҳои ақаллиятҳои миллӣ 
мусоидат менамояд, то ки онҳо дар амал ҳуқуқу манфиатҳои худро дар 
тамоми соҳаҳои хаёти ҷамъиятӣ татбиқ намоянд. Рушди муносибатҳои 
миллӣ дар Тоҷикистон, пеш аз ҳама, аз дараҷаи рушди муносибатҳо ва 
ҳамбастагиҳои байни ақаллиятҳои миллии муқими кишвар, ҷойгоҳ ва 
мавқеи онҳо дар ҳаёти сиёсии ҷамъият вобаста мебошад, қайд менамояд 
муаллиф. 

Калидвожаҳо: субот, эътимод, ақаллият, аксарият, ҳамзистии 
мусолиҳатомез, умумияти этникӣ, ҳамбастагӣ, амният, ваҳдати миллӣ  

 
Дар олами муосир таъмини суботи ҷамъиятӣ барои ҳар як кишвар аз 

ҷумлаи мақсадҳои асосӣ ба шумор меравад, зеро танҳо дар заминаи дарк ва 
татбиқи чунин зарурият рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ба даст 
меояд. Шароити мазкур бо такя ба омилҳои гуногун муҳайё карда мешавад, 
ки дар ин радиф муносибатҳои мусолиҳатомези қавмӣ низ нақши босазоро 
ишғол мекунанд. Ҳамзамон, имконияти ноил шудан ба истеҳкоми чунин 
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шароити муносиботи мусолиҳатомези қавмӣ дар ҷомеа ба якчанд омили 
гуногун вобастагӣ дорад. Барои равшан нишон додани таъсири омилҳои 
заминасози мусолиҳати ҳамгироёнаи қавмӣ ба таҳкими суботи ҷамъиятӣ 
пеш аз ҳама зарурати такя ба зарфияти равиши таҳлилии омилҳои гуногуни 
воқеиятсоз судманд ба чашм мерасад. Чунин равиш барои таҳлили 
воқеияти марбут ба ташаккули мусолиҳати қавмӣ дар ҷомеаҳои гуноугн 
якхела натиҷа ба бор меорад. Бинобар ин, мо дар ин ҷо зарурати руҷуи 
кӯтоҳеро ба хусусият ва мавқеи равиши мазкур дар таҳлили падидаҳои 
ҷамъиятӣ муносиб медонем.  

Доир ба мавқеъ ва нақши равиши мутанавъияти омилҳо 
ҷомеашиносони гуногун ибрози андеша кардаанд. Бахусус Гобозов И. А. 
дар осори ба баррасии масъалаҳои иҷтимоии имрӯза бахшидааш ба ин 
масъала таваҷҷӯҳи зиёд кардааст [5]. Ба андешаи ӯ: «Раванди таърихӣ – 
маҷмуи арзишҳои моддию маънавӣ ва амалу рафтори одамон мебошад. 
Ҳамзамон ин раванд ягонагии омилҳои объективию субъективиро дарбар 
мегирад. Таҳти омилҳои объективӣ дар ҷомеа омилҳоеро дар назар доранд, 
ки новобаста аз иродаю хоҳиши одамон мавҷуданд... Таҳти омилҳои 
субъективӣ онро донистан лозим аст, ки он аз худи одамон, аз фаъолияти 
огоҳонаи онҳо, дараҷаи рушди фарҳангияшон ва сатҳи маълумотнокияшон 
вобаста аст»[5, с. 349]. Дар баробари ӯ зумраи олимони ҷомеашинос, ба 
монанди Керимов Т.Х., Конев В.А., Барулин В. С., инчунин муҳаққиқони 
ватанӣ Пулотов А.Ҳ., Усмонзода Х.У., Саидов А.С. ва Ҷононов С. оид ба 
заминаи истифодаи ин равиш дар таҳқиқи масъалаҳои умдаи ҳаёти 
ҷамъиятӣ ибрози ақида кардааанд. 

 Ин равиш самти дар соҳаи методологияи илмҳои гуманитарӣ муҳим 
ба шумор меравад. Асоси ин ақида аз он иборат аст, ки далелҳои иҷтимоӣ 
бояд ба таври мураккаб тафтиш карда шаванд. Нақши асосӣ аз ҷониби 
маҷмуи таҳлили иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба роҳ монда мешавад. 
Мутахассисони соҳаҳои мухталифи дониш–ва ин яке аз тамоюлҳои 
пешбари асри ХХ аст–кӯшиш мекунанд, ки аз ин равиши методологӣ ҳарчи 
васеътар истифода намоянд. Масъалаи синтези таърихӣ, ки он дар заминаи 
алоқамандии ҳаёти иҷтимоӣ ва маънавӣ муттаҳид мешавад, аз ҷониби 
намояндагони маъруфи мактаби машҳури «Анналҳо» татбиқ гардиааст ва 
аз ин равиш пайравӣ менамоянд. Дар натиҷаи истифодаи ин равиш 
фаъолияти инсон дар бисёрҷонибаҳои худ пайдо мешавад, ки манзараҳои 
гуногуни ҳолатҳои фаъолияташон мавриди таҳлил қарор мегиранд. Дар 
омӯзиш, як ё якчанд ҷонбаи ҳаёти ҷамъиятиро фаро гирифтан мумкин аст, 
зеро ҳар яке аз ин «ҷаҳон» дар бисёр маврид инъикоси оламҳои дигар 
буданаш мумкин аст.  
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Ҳар як фард новобаста аз мансубияти қавмии хеш барандаи маҷмуи 
анъанаву арзишҳо аст, ки аз мероси фарҳангӣ сарчашма мегирад. Бо такя аз 
ин анъанаву арзишҳо намояндагони қавмҳои гуногуни дар муҳити 
давлатҳои миллӣ сукунатдошта зиндагии худро пеш мебаранд ва дар 
мавриди гузаронидани маъракаҳои хонаводагияшон бидуни мамониат аз 
урфу одат ва анъанаҳояшон истифода мекунанд.  

Аммо дар олами имрӯз баъзан ҳолатҳое вуҷуд доранд, ки низомҳои 
сиёсии алоҳида барои пайравии мардумон аз урфу анъанаҳои миллияшон 
монеа эҷод мекунанд. Масалан, пас аз ба сари қудрат омадани “Толибон” 
дар Афғонистон таҷлили ҷашни Наврӯз барои мардум манъ карда шуд, чун 
он бо арзишҳои мафкуравии онҳо гӯё ҷавобгӯ намебошад. Чунин амалҳои 
эҷоди маҳдудиятҳо барои арзишҳои миллии қавмҳои алоҳида имрӯзҳо 
ҳатто дар кишварҳои пешрафтаи аврупойӣ ҳам баъзан пас аз шуруи 
амалиёти ҳарбии Русия ба Украина ба чашм мерасад.  

Аз ин ҷиҳат ҷаҳони муосир новобаста аз таҳаввулоти чашмгири дар 
шукуфоии ҳаёти иқтисодии аксар ҷомеаҳо доштааш, мутаасифона 
натавонист низоми амнияти онҳоро росихтару бештар аз пештар 
устувортар созад. Таҳдидҳои амниятӣ зарурати эътимоди инсонро ба 
ҳамдигар коҳиш медиҳад ва ҷойгоҳи арзишҳои фарҳангӣ дар фазои 
равобити иҷтимоӣ маҳдудтар мегардад. Бо дидани зуҳури коҳиши зарфияти 
эътимоди инсонҳо ба ҳамдигар, шикасти саросари низоми зист ва муҳити 
иҷтимоии кишварҳои алоҳидаро ба миён овард. Дар ин замина мантиқи 
амали иҷтимоӣ ба худ ду самтро интихоб намуд, ки яке ба кашидани 
ҳисорҳои амниятӣ, ки дар шакли девору симхорҳои марзӣ ва дигаре ба 
самти ба вуқӯъ овардани фазои некбинонаи самараноки ҳамкориҳои сатҳи 
расмию ғайрирасмӣ нигаронида шудааст. Дар ин равандҳо нақши 
иштирокдорон дар ҷомеаҳо аз ҳам фарқ мекунанд. Дар баъзе аз ҷомеаҳо 
агар ибтикори роҳандозии ин тамоюлот агар ба дӯши давлат вогузор шуда 
бошад, дар ҷомеаҳои дигар ба зиммаи ниҳодҳои ҷамъиятӣ ва ғаридавлатӣ 
гузошта шудааст. 

Зуҳури ҳодисаҳои олами иҷтимоӣ чун соири падидаҳои олам бидуни 
робитаҳои устувори сабабиву натиҷавӣ сурат намегирад. Таҳаввули онҳо аз 
як ҳолат ба ҳолати дигар на аз рӯйи майлу ифодаи афроди соҳиби 
мақолаҳои гуногун балки бар асари натиҷаи зарурии сабабҳои муайян ба 
вуқӯъ меояд. Аз ин рӯ, барои дарку кӯшиши идораи самараноку 
мақсадноки ин падидаҳо зарурати фурӯ рафтан ба умқи робитаю сабабҳои 
моҳият дар ҳаёти ҳар як ҷомеа муҳим аст. Аз рӯйи дарки ҳодисаҳои 
муҳимми тӯли соли равон дар ҳаёти ҷамъиятӣ кишвари мо ба вукӯъ 
пайваста аз ин дидгоҳ хеле ҷолиб ба назар мерасад.  
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Аз дидгоҳҳои қаблан зикршуда назар андохтан ба вазъ ва ҳолати 
таъмини ҳамбастагии қавмии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва таъсири он ба 
суботи ҷамъиятияшон ҷолиби таваҷҷӯҳ аст. Мубрамияти ин масъала 
бахусус дар давраи инкишофи онҳо ҷолиби таваҷҷӯҳ мебошад. 
Мубрамияти ин масъала бахусус дар давраи имрӯзаи инкишофи онҳо, ки 
ҷаҳон бо зиддияту танишҳои рӯзафзун пеш меравад, хеле арзишманд 
гаштааст. Зеро таркиби худи аҳолии ин кишварҳо гуногун буда, он дар 
аксари мавридҳо дар сурати хусусияти идоранашавандагӣ касб карданаш 
метавонад таҳти таъсири омилҳо гуногун таъсирпазир бошад. Паёмади 
чунин таъсирпазириҳо метавонад на ҳама вақт мусбат зоҳир шавад, балки 
дар аксари ҳолат ҷанбаи манфӣ касб карданаш аз эҳтимол дур нест.  

Яке аз дидгоҳҳои барҷастаи таҳлилие, ки паёмади манфӣ касб 
кардани равандҳои қавмиро дар кишварҳои Осиёи Марказӣ дар ҳолати 
хусусияти идоранаванда доштанашон ба миён мегузорад ин бардоштҳои 
ояндабинонаи З. Бжезинский мебошад. Ӯ ба ин масъала дар асари 
маъруфаш «Тахтаи бузурги шоҳмот» таваҷҷуҳ намудааст ва 
гуногунтаркибии аҳолии кишварҳои Осиёи Марказиро яке аз омилҳои 
суботзудояндаи ҳаёти ҷамъиятии ин кишварҳо медонад. Ба андешаи ӯ: 
«Дар Аврупо калимаи «Балкан» фикран дар зеҳнҳо бо маънои низоъҳои 
қавмӣ ва рақобати қудратҳои бузург дар ин минтақа фаҳмидаю мутаносиб 
дониста мешавад. Авруосиё ҳам бо худ «Балкан»-ҳои худашро дорад, вале 
«Балкани Авруосиё» аз ҷиҳати миқёсаш бузургтар аст, аҳолиаш зичтар ва 
гуногунтаркиб мебошад. Онҳо дар миқёси васеъ ҷойгиранд, ки минтақаи 
марказии нооромии глобалиро бо фарогирии навоҳии Аврупои Ҷанубу 
Шарқӣ, Осиёи Миёна, навоҳии Форс ва Шарқи Наздикро дарбар мегирад» 
[2, С.149]. Аммо чунин бардошт аз талоши тасвири манзараи дурнамои 
ҳамгироии қавмии кишварҳои Осиёи Марказӣ аз замон ва ҳолати ба сатҳи 
солҳои 90-уми асри гузашта хос дар ин кишварҳо бармеояд. Воқеан он даврон 
зиддиятҳо ва нобасомониҳо дар ташаккули муносибатҳои байниқавмӣ дар ин 
кишварҳо ҷой дошт ва он аксар маврид боиси нигаронию таассуфи 
таҳлилгарон мегардид.  

Зуҳури падидаи ваҳдати миллӣ аслан марбут ба ташаккули давлатҳои 
миллӣ аст, зеро маҳз дар доираи давлати миллӣ зарурати ба даст овардани 
эҳсоси умумияти ягонаи сиёсии мардум, ки дар як воҳиди маъмурӣ зиндагӣ 
доранд, боло меравад. Бинобар ин, ҳам Ваҳдат хусусияти миллиашро танҳо 
дар доираи ташаккули давлати миллӣ пайдо мекунад ва мавриди татбиқ қарор 
мегирад. Дар ин маврид нақши давлат дар таҳкими Ваҳдати миллӣ меафзояд, 
зеро он баҳри таъмини рушд ва суботи иҷтимоӣ, равнақи фарҳанги миллӣ 
манфиатдор аст. Ваҳдати миллӣ воқеан ҳам марбут ба омилҳои 
гуногунҷанбаест, ки дар он нақши муассирро ҳамоҳангсозии фаъолияти 
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ниҳодҳои давлатӣ мебозад. Ҳаёти ҷамъиятии баъзе аз кишварҳои пасошӯравӣ, 
ки бар асари ихтилофи байниҳамдигарии ниҳодҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ 
мубталои муноқишоти дохилӣ гаштанд, собит карданд, ки дар доираи қонунҳо 
ҳамоҳанг сохтани ниҳодҳои давлатӣ, ки дар кишварамон ба вуқуъ пайваст, 
барои амалияи ҷомеасозиамон комилан дуруст буд. Зеро яке аз вазифаҳои 
муҳимми ниҳодҳои давлатӣ ин худ танзими муносибатҳои нави ҷамъиятӣ ва 
баланд бардоштани сатҳи эътимоди аъзои ҷомеа ба дурустии арзишҳои дар 
заминаи ин муносибатҳо қарордошта мебошад. Қобили зикр аст, ки 
ҳамоҳангии фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ дар ин самт заминаи мусоидро дар 
ҷомеа барои ташаккули Ваҳдати миллӣ муҳайё сохт. 

Дар қатори созмонҳое, ки барои таҳкими Ваҳдати миллӣ ва оромии 
вазъи сиёсию иҷтимоӣ дар ҷумҳуриамон саҳми намоён доранд, Шурои 
ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи махсус дорад. Шӯрои ҷамъиятӣ 
созмони бонуфуз ва минбари муколамаи ҳизбҳои сиёсӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ 
ва ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ мебошад. Шӯрои мазкур яке аз бозёфтҳои 
сиёсии давраи Истиқлолияти давлатӣ ва ниҳоди нодири демократӣ дар миқёси 
минтақа ва собиқ давлатҳои Иттиҳоди Шуравӣ буда, кори муттаҳидсозанда ва 
таҳкимбахшандаи Ваҳдатро иҷро намуд ва онро идома дода истодааст. Усули 
асосии фаъолияти Шӯрои ҷамъиятӣ ризояти ҷомеа дар ҳалли масъалаҳои 
муҳимтарини сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ, маънавию фарҳангии мамлакат 
мебошад, ки дар айни ҳол ҳамкории ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи 
шаҳрвандиро низ таъмин менамояд. Мақоми ҳизбҳои сиёсӣ, созмонҳои 
ҷамъиятӣ ва созмонҳои ғайриҳукуматие, ки дар кишварамон кору фаъолият 
мекунанд, дар густариши ғояҳои ваҳдатофарини, ки ҷомеаро ба муттаҳидӣ 
расонидааст, бисёр муҳим мебошад. 

Бо мурури тай кардани пайроҳаи пурпечутоби соҳибистиқлолияшон 
аксари кишварҳои Осиёи Марказӣ бо ташкили иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ноил 
ба дарёфти роҳи ҳалли мусолиҳатомези ин масъалаи мураккаб гардиданд. Дар 
ҳайати Шӯрои ҷамъиятӣ намояндагони иттиҳодияҳои ҷамъиятию фарҳангии 
ақаллиятҳои миллии кишварамон шомил гардиданд. Теъдоди онҳо ҳоло ба 21 
расидааст: Ҷамъияти туркманҳои Тоҷикистон», «Иттиҳоди халқҳои 
камшумори Кавказ», «Байтерек» – ҷамъияти қазоқҳо, «Ассосиатсияи 
уйғурҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Маркази миллӣ-фарҳангии тоторҳо ва 
бошқирдҳо «Дӯстлик, «Ҷамъияти қирғизҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Шӯрои 
ҳамватанони Русия дар Тоҷикистон», «Ҷамъияти ӯзбекони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», «Ассосиатсияи корегияҳои Тоҷикистон» ва ғ, ва онҳо аъзои 
фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ буда, дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва иқтисодии 
кишвар фаъолона иштирок ва ҳамкорӣ менамоянд[3]. Дар ин ниҳоди 
машваратӣ намояндагони иттиҳодияҳои ҷамъиятию фарҳангии ақаллиятҳои 
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миллии кишварамон имконияти мавриди баҳсу андеша ва зарурати ҷустуҷӯи 
роҳҳои ҳалли масъалаҳои рӯзмарраи онҳо фароҳам оварда шуд. 

Масъалаи дастёбӣ ба тавофуқи байниқавмии Афғонистони имрӯза пас 
аз руйи кор омадани ҳокимияти толибонӣ назар ба дигар кишварҳои Осиёси 
Марказӣ ба мушкилоте дучор шудааст, ки хатар ба амнияти ҳамсоягони худро 
низ дар пай дорад. Сиёсати такқавмӣ дар ташкили низоми идоракунии 
мамлакат боиси дар ҳошияи ҳаёти сиёсии ҷомеа қарор гирифтани мардуми 
бумии ин сарзамин шудааст. Зарурати ба инобат гирифтани масъалаи мазкур 
дар ташкили низоми сиёсии ҷомеаи Афғонистон айни замон ба яке аз шартҳои 
муҳимми эътирофи ҳокимияти муваққатии толибонӣ аз ҷониби ҷомеаи 
байналмилалӣ табдил ёфтааст. Зарурати риояи ин масъаларо ҳамчун шарти 
таомули сиёсӣ Президенти Ҷуҳурии Тоҷикистон низ дар Паёми соли 2021 
ироакардаашон баён намуданд: «Мо чунин мешуморем, ки сарҷамъ сохтани 
тамоми мардум ва таъсис додани ҳукумати фарогири манфиатҳо ва 
намояндагони ҳамаи қавму миллатҳо ва неруҳои сиёсӣ ягона роҳи расидан ба 
суботу оромӣ дар Афғонистон мебошад. ....Мардуми Афғонистон бо 
имконияту иқтидори бузурги сиёсӣ, тамаддунӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва 
иҷтимоие, ки доранд, бояд тақдири имрӯзу ояндаи худро ба даст гиранд. Яъне 
сохти давлатдорӣ ва тарзи идораи давлат бо майлу ирода ва райъи худи 
мардуми ин кишвар муайян ва муқаррар карда шавад»[4]. 

Мавқеи Тоҷикистон аз пуштибонии рӯйи кор омадани як низоми 
сиёсии ҳамашумул аз он бармеояд, ки ҳанӯз дар солҳои 90-уми асри гузашта 
нашриёти бонуфузи ғарбӣ–«Энсиклопедияи Британика» теъдоди умумии 
аҳолии кишварро бештар аз 18 млн. нафар муайян намуда, таносуби байни 
миллату халқиятҳоро чунин нишон дода буд: пуштунҳо – 6,86 млн. человек 
(38%); тоҷикон – бештар аз 4,5 млн. (25%); ҳазора – бештар аз 3,4 млн. (19%); ӯзбекон – бештар аз 1 млн. (6%); чораймоқ, туркманҳо, балуч ва ғ. – бештар аз 
2 млн. нафар (12%) [8]. Аксари муҳаққиқони ғарбӣ дар таҳлили масъалаҳои 
этникии Афғонистони муосир ба муайян намудани теъдоди умумии миллату 
халқиятҳои асосӣ аҳаммият надода, танҳо таносуби онҳоро дар таркиби аҳолӣ 
нишон медиҳанд: масалан, муҳаққиқи амрикоӣ Томас Барфилд (Thomas 
Barfield) таносуби паштунҳоро 40%, тоҷиконро 30%, ҳазораҳоро 15%, ӯзбеку 
туркманҳоро 10%, аймоқҳоро 2% ва ақаллиятҳои боқимондаро 3% муайян 
карда аст[7]. Сарчашмаи дигари ғарбӣ, ки манбаи истидлоли худро нишон 
намедиҳад, таносуби паштунҳоро 38%, тоҷикон 25%, ҳазораҳо 19%, ӯзбекон 
6% ва ақаллиятҳои боқимондаро 12% нишон медиҳад [6].  

Манбаъҳои русӣ аз нишондодҳои муҳаққиқони ғарбӣ тафовут дошта, 
бештар таҳаввулоти вазъи демогарфиро дар мадди аввал мегузоранд: 
мутобиқи маълумоти онҳо дар ибтидои соли 2000 шумораи умумии аҳолии 
Афғонистон 21-22 млн. нафарро ташкил медод, аз чумла паштунҳо 10-11 млн. 
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нафар (47- 48% аҳолии кишвар), тоҷикон – 4,5-5 млн. (24%), ҳазораҳо 1,9-2 
млн. (9-10%), ӯзбекон 2 млн. (10%), туркманҳо буштар аз 0,5 млн. (2,5%) ва 
ақаллиятҳои боқимонда бештар аз I млн. (4,5%)-ро ташкил дода буд [1]. Яке аз 
вижагии маълумоти сарчашмаҳои русӣ дар бораи таркиби этникии аҳолии 
Афғонистон аз он иборат аст, ки онҳо теъдоди паштунҳоро бештар нишон 
медиҳанд ва ин вижагӣ ба даврони Шӯравӣ низ хос буд, зеро эътирофи 
аксарият доштани миллату халқиятҳои ғайрипаштуни Афғонистон ба 
ҳадафҳои сиёсати хориҷии ИҶШС созгор набуд. Ба ақидаи сиёсатмадорони 
шӯравӣ чунин вазъият метавонист ба рӯҳияи миллатҳои ҷумҳуриҳои шуравии 
Осиёи Марказӣ таъсири манфӣ гузошта, таваҷҷӯҳи онҳоро бештар ба масоили 
халқҳои ҳамҷавори Шарқи Миёна ва ҳамрайъӣ бо онҳо ҷалб намояд. Имрӯз 
ҳам Русия минтақаи Осиёи Марказиро доираи нуфузи низоми-сиёсӣ, иқтисодӣ 
ва тамаддунии худ шуморида, барои рушди ҳамаҷонибаи халқҳои Осиёи 
Марказӣ бо Афғонистону Эрон ва кишварҳои дигар манфиатдор нест ва 
чунин мавзеъгирӣ наметавонад ба доираҳои илмӣ таъсир нагузорад.  

Як чизро дар нисбати мавқеи таърихии тоҷикон дар ҳаёти ҷамъиятии 
Афғонистон қайд кардан зарур аст, ки тоҷикон дар Афғонистон ва дар 
минтақа нисбат ба ҳувияти этникӣ бештар ҳувияти фарҳангӣ доранд. Роҳи 
ҳалли мушкилоти қудрати сиёсӣ бояд аз мавқеи ҳувияти фарҳангии тоҷикон 
мавриди баррасӣ қарор гирад. Он чиро ки аз нигоҳи ин ҳувият роҳи ҳалли 
аслӣ ва пойдор барои ҷомеа ва кишвари Афғонистон дар соҳаҳои мухталифи 
ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ маънидод метавон кард, ҳаракат ба сӯйӣ ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ва миллат–шаҳрванд аст, на миллат–ақвом. Роҳи ҳалли мушкилоти 
қудрати сиёсӣ дар Афғонистон барои ҷомеаҳои этникӣ ва гурӯҳҳои сиёсии 
ҳимоятгари ин гурӯҳҳои этникӣ, тақвияти ҷомеаи шаҳрвандӣ ва сиёсисозии 
қудрат ба ҷойӣ қавмисозии сиёсат ва қудрат бо мақсади шаклгирии миллат ва 
ҷомеаи маданӣ ва шаҳрвандӣ аст.  

Шояд ин дидгоҳ бо таваҷҷуҳ ба қавмӣ будани сиёсат дар Афғонистони 
муосир аз тарафи афрод ва гурӯҳҳои мухталиф ҳамчун сиёсат ва тақвияти 
ҷомеаи қавмӣ ба ҷойи ҷомеаи шаҳрвандӣ, як дидгоҳи ғайривоқеӣ ва 
ғайриилмӣ маънидод шавад. Илова бар ин, мумкин аст ин дидгоҳро касоне, ки 
табъиз, ситам ва бартариҷӯйии қавмиро дар Афғонистон омили муҳимми 
беадолатӣ ва бесуботӣ ва бар хилофи тараққии иҷтимоӣ медонанд, ҳимоят аз 
идомаи беадолатӣ ва табъиз арзёбӣ намоянд. Ҳатто агар ин арзёбӣ яке аз 
воқеиятҳои Афғонистони имрӯзаро инъикос намояд ва қавмисозии қудрати 
сиёсӣ ҷиҳати таъмини адолат ва субот, ногузир бошад, пас ин як роҳи ҳалли 
нодуруст, кӯтоҳмуддат ва нопойдор хоҳад буд. 

Ҳамин тавр, эътимоди қавмиро дар ҷомеа метавон дар заминаи сиёсати 
умумии дохилии кишвар бо риояи эҳтиром ба ҳуқуқу озодиҳои сокинон 
новобаста аз мансубияти иҷтимоияшон мувафаққона роҳандозӣ намуд. Дар 
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шароити давлати сермиллат ҳамзистии мусолиҳатомези намояндагони 
умумиятҳои этникӣ, дӯстӣ ва ваҳдати онҳо ба рукнҳои одилонаю демократии 
рушди ҷомеа, ки масъалаи асосӣ дар он масъалаи ҳокимият, иштироки 
ақаллиятҳои миллӣ дар идоракунии ҷомеа мебошад. Ин мушкилот, аз назари 
сиёсӣ, дар тамоми Осиёи Марказӣ, махсусан, дар Тоҷикистон шадидтар шуда 
истодааст. 

Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ, дунявӣ ва 
ҳуқуқбунёд кафили ҳаёти осоиштаи ҳам аксарият ва ҳам ақаллиятҳои миллӣ 
гардида, барои таъсиси созмонҳои ақаллиятҳои миллӣ мусоидат менамояд, то 
ки онҳо дар амал ҳуқуқу манфиатҳои худро дар тамоми соҳаҳои хаёти 
чамъиятӣ татбиқ намоянд. Бо итминон метавон гуфт, ки рушди муносибатҳои 
миллӣ дар Тоҷикистон, пеш аз ҳама, аз дараҷаи рушди муносибатҳо ва 
ҳамбастагиҳои байни ақаллиятҳои миллии муқими кишвар, ҷойгоҳ ва мавқеи 
онҳо дар ҳаёти сиёсии ҷомеа вобаста аст. 

 Дар ҷаҳони муосир ақаллиятҳои миллӣ субъектҳои сиёсӣ буда, аз ин 
рӯ, барои рушду тазаккури фарҳангии онҳо дар миқёси байналмилалӣ асосҳои 
сиёсию ҳуқуқӣ тадриҷан коркард карда шудаанд. Принсипҳо, усулҳо, 
тафсирҳо, номгӯи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мавҷудаи давлат нисбат ба 
ақаллиятҳои миллӣ, пеш аз ҳама, метавонанд ба ҳалли низоъҳои дар 
заминаҳои миллӣ, забонӣ ё мазҳабӣ дар дохили давлат, ба вуҷуд омада 
инчунин ба ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ, низоми механизмҳои 
байналмилалӣ, ки шаффофият ва ҳисоботдиҳии давлатро дар арсаи 
байналмилалӣ таъмин мекунанд, мусоидат менамояд. Дар ин бора санадҳои 
умумиҷаҳонӣ, минтақавӣ ва дуҷонибаи сиёсӣ ва ҳуқуқии солҳои 2000-2020 
равшан гувоҳӣ медиҳанд. 

Таҳлили воқеияти ҷомеаи тоҷикистонӣ нишон медиҳад, ки вазифаҳои 
асосии сиёсати миллии Тоҷикистон бояд ин имконияти таъмини ба амал 
баровардан ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии намояндагони тамоми гурӯҳҳои 
этникӣ ва ақаллиятҳо дар соҳаҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ 
мебошад, ки ба қадри имкон механизмҳои дастгирии давлатиро дар назар 
доранд.  
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В данной статье проводится социально-философский анализ места 

межэтнического доверия в обеспечении социальной стабильности в 
Центральной Азии. Автор показал, что на основе такого межэтнического 
доверия в обществе можно успешно проводить общую внутреннюю политику 
правительства страны с соблюдением прав и свобод жителей, независимо от 
их социальной принадлежности. В условиях многонационального государства 
мирное сосуществование представителей этнических общностей, их дружба и 
единство являются столпами справедливого и демократического развития 
общества, главным вопросом которого является вопрос власти, участия 
национальных меньшинств в управлении обществом. 

Отмечается, что Таджикистан как демократическое, светское и 
правовое государство гарантирует мирную жизнь как всего общества в целом, 
так и национальных меньшинств и способствует созданию организаций 
национальных меньшинств, чтобы они могли на практике осуществлять свои 
права и интересы во всех сферах общественной жизни. Развитие 
национальных отношений в Таджикистане зависит, прежде всего, от уровня 
развития отношений и солидарности между проживающими в стране 
национальными меньшинствами, их места и положения в политической жизни 
общества, отмечает автор. 
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In this article provides a social and philosophical analysis of the place of 

interethnic trust in ensuring social stability in Central Asia. The author showed that 
on the basis of such interethnic trust in society, it is possible to successfully carry out 
the general domestic policy of the country with respect for the rights and freedoms of 
residents, regardless of their social affiliation. In the conditions of a multinational 
state, the peaceful coexistence of representatives of ethnic communities, their 
friendship and unity are the pillars of a fair and democratic development of society, 
the main issue of which is the issue of power, the participation of national minorities 
in the management of society. 

It is noted that Tajikistan, as a democratic, secular and legal state, guarantees 
the peaceful life of both the majority and national minorities and promotes the 
creation of organizations of national minorities so that they can exercise their rights 
and interests in practice in all spheres of public life. The development of national 
relations in Tajikistan depends, first of all, on the level of development of relations and 
solidarity between national minorities living in the country, their place and position in 
the political life of society, the author notes. 
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