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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН,
АСОСГУЗОРИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ-ПЕШВОИ МИЛЛАТ
МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР МУЛОҚОТ БО РОҲБАРОНУ
ФАЪОЛОН ВА НАМОЯНДАГОНИ СОКИНОНИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ,
15.02.2017
Ҳамватанони арҷманд!
Ҳозирини гиромӣ!
Ҳадафи мулоқоти мо бо шумо, вакилони мардумӣ, роҳбарону
фаъолон ва намояндагони сокинони шаҳри Душанбе, ҳамчунин, аъзои
Ҳукумати мамлакат, роҳбарони сохтору мақомоти назди Президент ва
Ҳукумат, ташкилоту муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, бонкҳои давлативу
тиҷоратӣ ва соҳибкорону тоҷирон баррасии вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ,
мушкилоти мавҷудаи пойтахт ва дарёфти роҳҳои ҳалли онҳо мебошад.
Ҳарчанд ки Ҳукумати мамлакат дар замони истиқлолият доир ба
масъалаи ободу зебо гардонидани шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти
Ватани маҳбубамон ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ гардонид, вале
марҳалаи нави рушди иқтисодиву иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақозо
7

Президент
менамояд, ки ба рафъи мушкилот ва ҳалли масъалаҳои маркази кишвар
минбаъд низ эътибори аввалиндараҷа дода шавад. Зеро шаҳри Душанбе
ҳамчун маркази маъмурии мамлакат ва ойинаи миллати соҳибтамаддуни
тоҷик бояд ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонида шавад.
Маҳз ба ҳамин хотир, дар давоми бисту панҷ соли истиқлолияти
давлатӣ Ҳукумати мамлакат ба ҳалли масъалаҳои вобаста ба рушди шаҳри
Душанбе эътибори доимӣ дода истодааст. Дар натиҷа пойтахти
кишварамон бо дастгириву ғамхориҳои давлату Ҳукумат ва албатта, ба
шарофати заҳмати созандаву ташаббусҳои ватандӯстонаи сокинони он
хеле ободу пешрафта гардонида шуд.
Дар баробари ин, бояд гуфт, ки ҳанӯз аз оғози солҳои 90-уми асри
гузашта шаҳри Душанбе маркази нооромиву бесуботӣ ва макони
амалигардонии мақсадҳои ғаразноки душманони дохиливу хориҷӣ гардид.
Дар он солҳо шаҳр ҳатто рисолати худро ҳамчун пойтахти мамлакат гум
карда буд, зеро сохторҳои идоракунии давлат пурра фалаҷ гардида,
тамоюли марказгурезӣ авҷ гирифт.
Фикр мекунам, ки сокинони шаҳри Душанбе он рӯзҳои вазнину
фоҷеабор, яъне айёмеро, ки мардум аз тарси ҷони худ ва аҳли оилаашон
ҳатто ба кӯчаи шаҳри хеш ва ба ҷойи корашон баромада наметавонистанд,
ҳаргиз фаромӯш намекунанд. Вазъият чунон мураккабу буҳронӣ шуда буд,
ки ҳатто имкони дар пойтахт гузаронидани иҷлосияи Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд надошт ва мо маҷбур шудем, ки иҷлосияи XVI
таърихии Шӯрои Олиро дар шаҳри Хуҷанд баргузор намоем.
Дар зарфи солҳои баъдӣ зарурати барқарор намудани фаъолияти
ҳамаи зинаҳои фалаҷшудаи сохтору мақомоти давлатӣ пеш омада, низоми
самарабахши мақомоти ҳокимият ва ислоҳоти куллии идораи давлатӣ маҳз
дар пойтахти кишвар ба роҳ монда шуд.
Ҳанӯз аз ҳамон давраҳо рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳр таҳти
назорати бевосита ва доимии Роҳбари давлат қарор дошта, дар ин муддат
аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва фондҳои марказонидашудаи ҷумҳуриявӣ
барои пешрафти соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти шаҳри Душанбе 18,6
миллиард сомонӣ сарф гардид ва танҳо соли 2016 ба ин мақсад 2,1
миллиард сомонӣ хароҷот карда шуд. Илова бар ин, аз ҳисоби маблағҳои
буҷети ҷумҳуриявӣ тавассути Дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии
Дастгоҳи иҷроияи Президент дар зарфи солҳои 2006-2016 дар ҳудуди
шаҳри Душанбе корҳои сохтмону азнавсозӣ ва таъмири асосии 32 иншооти
иҷтимоиву хизматрасонӣ ба маблағи умумии якуним миллиард сомонӣ ба
анҷом расонида, мавриди истифода қарор дода шуд, аз ҷумла 18 иншооти
навбунёд ба маблағи 1,2 миллиард сомонӣ ва 14 иншоот ба маблағи 242
миллион сомонӣ таҷдиду азнавсозӣ гардид.
Дар давраи зикршуда бонкҳо ва ташкилотҳои маблағгузории хурд ба
корхонаву муассисаҳо, соҳибкорон ва аҳолии шаҳр ба маблағи 35
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миллиард сомонӣ қарз додаанд, ки 3,6 миллиард сомонии он ба соли 2016
рост меояд.
Имрӯз шумораи корхонаҳои саноатии шаҳр ба 468 расидааст, ки
нисбат ба соли 1991-ум 273 корхона ё 2,5 баробар зиёд мебошад. Вале бояд
гуфт, ки соли 2016-ум 57 корхонаи саноатӣ бо сабаби фарсудашавии
таҷҳизоти технологӣ ва камбудии молиявӣ аз фаъолият бозмонда, боиси
коҳиш ёфтани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва кам шудани ҷойҳои корӣ
дар шаҳри Душанбе гардидааст. Инчунин, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар
160 корхона паст гардида, дар натиҷа аз 78 намуди маҳсулоти муҳимми
саноатӣ истеҳсоли 31 номгӯй (40 фоиз) назар ба соли 2015 кам, 5 номгӯй
маҳсулот (6,4 фоиз) умуман истеҳсол нашудааст ва дар натиҷа ҳаҷми
содироти корхонаҳои саноатии пойтахт назар ба соли 2015-ум 33 фоиз
коҳиш ёфтааст.
Соли гузашта аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоягузорӣ барои
бунёду барқарорсозии иншооти муҳимми шаҳр 3 миллиард сомонӣ равона
гардид, ки нисбат ба соли 2000-ум 305 баробар зиёд мебошад.
Ҳукумати мамлакат, инчунин, дар даврони соҳибистиқлолӣ ба
иқтисодиёти шаҳри Душанбе беш аз 43 миллиард сомонӣ сармояи
хориҷиро ҷалб намуд, ки қариб 70 фоизи ҳаҷми умумии сармоягузории
хориҷии кишварро ташкил медиҳад.
Дар замони истиқлолият ба иқтисодиёти Тоҷикистон беш аз 63
миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ҷалб карда шудааст.
Бо ташаббус ва дастгирии Ҳукумати кишвар барои ба меъёрҳои
ҷаҳонӣ мутобиқ гардонидани пойтахти кишвар як силсила тадбирҳои
амалӣ андешида шуданд. Аз ҷумла, бо ҷалби сармояи хориҷӣ
меҳмонхонаҳои муосир мавриди истифода қарор гирифта, меҳмонхонаҳои
амалкунанда аз ҳисоби буҷети давлатӣ таъмиру тармим гардиданд. Аммо
таъкид месозам, ки меҳмонхонаҳои таъмиршуда ҳанӯз ҳам ба меъёрҳои
байналмилалӣ ҷавобгӯ набуда, барои қабули меҳмонон аз дохил ва хориҷи
кишвар шароити зарурӣ надоранд.
Дар натиҷаи таҷдиди фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе, аз
ҷумла бунёди терминали нави мусофиркашонӣ, ки арзиши беш аз 400
миллион сомониро ташкил медиҳад, сатҳи қабули меҳмонону мусофирон
беҳтар гардида, барои назорати гумрукӣ ва хизматрасонии замонавӣ ба
мусофирон имконияти мусоид фароҳам оварда шуд.
Дар баробари ин, дар шаҳр бо ҷалби сармояи соҳибкорони ватанӣ ва
хориҷӣ даҳҳо иншооту биноҳои фарҳангиву варзишӣ бунёд гардиданд.
Айни замон, бо ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ лоиҳаи “Диёри
Душанбе” амалӣ шуда истодааст, ки ҳаҷми умумии сармоягузории он
қариб дуюним миллиард сомонӣ мебошад. Тавассути лоиҳаҳои давлатии
сармоягузорӣ дар шаҳри Душанбе қариб ҳафтуним миллиард сомонӣ ҷалб
гардидааст.
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То имрӯз 20 лоиҳа ба маблағи беш аз 3,2 миллиард сомонӣ анҷом
ёфта, татбиқи 7 лоиҳа ба маблағи зиёда аз 4 миллиард сомонӣ идома дорад.
Дар самти беҳтар гардонидани таъминоти аҳолии шаҳри Душанбе бо
оби тозаи нӯшокӣ 4 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ дар ҳаҷми умумии беш
аз 600 миллион сомонӣ амалӣ шуда истодааст, ки то имрӯз се лоиҳа ба
маблағи 360 миллион сомонӣ ба анҷом расида, татбиқи марҳалаи дуюми
лоиҳаи обтаъминкунии шаҳри Душанбе ба маблағи 240 миллион сомонӣ
идома дорад ва муҳлати анҷоми он моҳи сентябри соли 2018 муқаррар
шудааст.
Дар робита ба ин, хотирнишон месозам, ки таъминоти шаҳр бо оби
тоза масъалаи муҳимтарин ва аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад. Вале
мувофиқи таҳлили коршиносон масъалаи бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин
намудани аҳолии шаҳри Душанбе эҳтимол баъди амалӣ шудани лоиҳаи
мазкур низ ҳалли худро намеёбад. Аз ин рӯ, роҳбарону масъулонро зарур
аст, ки ҷиҳати ҳалли ин масъала чораҳои иловагӣ андешанд.
Ҳамзамон бо ин, зарур аст, ки доир ба масъалаи истифодаи
сарфакоронаи оби ошомиданӣ, ки ҳоло масрафи он дар шаҳри Душанбе аз
меъёр хеле зиёд аст, назорат ва корҳои фаҳмондадиҳӣ тақвият бахшида
шаванд.
Дар самтҳои сохтмон ва таҷдиди инфрасохтори энергетикӣ,
нақлиётӣ, хоҷагии манзиливу коммуналӣ ва шабакаҳои обу корез низ
маблағҳои зиёд сарф шудаанд, вале дар масъалаҳои кам кардани талафоти
нерӯи барқ, беҳтар намудани хизматрасонии нақлиётӣ ва манзиливу
коммуналӣ дар шаҳр ҳанӯз камбудиву мушкилоти зиёд мавҷуданд.
Истифодабарии солонаи нерӯи барқ дар ин давра аз 2,3 то ба 3
миллиард киловатт-соат афзоиш ёфтааст.
Бо қарорҳои Ҳукумати мамлакат тайи солҳои охир дар шаҳр аз
ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ ва шарикони рушд як қатор лоиҳаҳои
рушди соҳаи энергетика дар ҳаҷми 6,4 миллиард сомонӣ, аз ҷумла танҳо аз
ҳисоби буҷети давлатӣ 2,2 миллиард сомонӣ амалӣ карда шуданд, ки ба
беҳтар таъмин намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти шаҳр бо нерӯи
барқ, таъсиси иқтидорҳои нав, таҷдиди шабакаҳои интиқоли барқ, кам
кардани талафот ва беҳтарсозии низоми барқрасонӣ равона гардидаанд.
Бо вуҷуди ба кор андохтани иқтидорҳои нави энергетикӣ ва гармӣ
ҷараёни корҳои пайваст кардани хонаҳои истиқоматӣ ва иншооту
корхонаҳо ба шабакаҳои гармидиҳӣ ниҳоят ташвишовар аст ва ин кор
бояд зери назорати қатъӣ қарор дода шавад.
Тавре ки қаблан таъкид карда будам, аз ҳисоби истифодаи гармии
Маркази барқу гармидиҳии “Душанбе - 2” имкони сарфаи қариб 200
мегаватт нерӯи барқ пайдо мегардад, ки ин таъминоти аҳолии кишварро
бо нерӯи барқ боз ҳам беҳтар менамояд.
Вобаста ба ин, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри
Душанбе, роҳбарони корхонаву идораҳо ва аҳолии пойтахт вазифадор
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шуда буданд, ки корҳои таъмиру барқарорсозии шабакаҳои оби гарм ва
пайвастани хонаҳои истиқоматиро ҳарчи зудтар ва бо сифати баланд
анҷом дода, ба масъалаи истифодаи самараноку сарфакоронаи гармии
истеҳсолшаванда ва нерӯи барқ эътибори аввалиндараҷа диҳанд.
Доир ба ин масъала дар қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
27 июли соли 2016 банди алоҳида пешбинӣ шуда буд. Вале маҳз бо сабаби
аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иҷро
нагардидани қарори зикршудаи Ҳукумат мо натавонистем, ки аз аввали
фасли сармо ба сарфаи нерӯи барқ муваффақ шавем ва зиёдатии онро ба
дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат интиқол диҳем.
Хотиррасон менамоям, ки арзиши қувваи барқ дар Тоҷикистон назар
ба аксари кишварҳои олам пасттарин мебошад. Вале бо мурури замон
барои амалигардонии лоиҳаҳои таҷдиди нерӯгоҳҳои барқи обии
амалкунанда ва низоми энергетикии кишвар хароҷоти зиёд лозим мешавад
ва аз ин лиҳоз, арзиши қувваи барқ ба меъёри муайян баланд мегардад.
Бинобар ин, пайвастшавии аҳолӣ ба шабакаи гармидиҳӣ аз ҷиҳати
молиявӣ чандин баробар манфиатовар буда, имкон медиҳад, ки аз буҷети
оилавӣ маблағҳои зиёд сарфа карда шаванд. Ман ин масъаларо рӯзи
ифтитоҳи Маркази барқу гармидиҳии “Душанбе – 2” махсус таъкид карда
будам.
Имрӯзҳо масъалаи талафоти нерӯи барқ, пардохти маблағи барқи
истифодашуда аз ҷониби аҳоливу корхонаҳо ва таъминоти устувори он низ
ташвишовар аст. Ҳарчанд ки мо барои насби ҳисобкунакҳо лоиҳаи
сармоягузориро ба маблағи зиёд амалӣ намудем, вале натиҷаву самараи он
қонеъкунанда нест.
Пардохти ҳаққи нерӯи барқи истифодашуда ҳоло ҳам ташвишовар
буда, аз сокинони пойтахт тақозо мегардад, ки ҷиҳати гирифтани пеши
роҳи истифодаи ғайриқонунии он бо Ширкати “Барқи Тоҷик” ҳамкорӣ
намоянд.
Ҳамдиёрони азиз!
Вазъи роҳҳо дар шаҳри Душанбе таҳти назорати ҷиддии Ҳукумати
мамлакат қарор дорад. Зеро яке аз масъалаҳое, ки дар шаҳр беҳбудӣ
мехоҳад ва боиси ташвиши сокинони пойтахт мебошад, ба талаботи
муосир ҷавобгӯ набудани роҳҳои шаҳр аст. Бо ин мақсад, Ҳукумат чанд
сол пеш азнавсозии роҳи Душанбе – Ваҳдатро ба анҷом расонида, дар
доираи лоиҳаи "Беҳтар намудани ҳолати роҳи минтақавии Душанбе Турсунзода” дар ҳудуди шаҳри Душанбе барқарорсозии қитъаи роҳро аз
чорроҳаи хиёбони Абӯалӣ Сино то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе тибқи
меъёрҳои замонавӣ оғоз намуд ва имсол корҳои таҷдиди қитъаи роҳро аз
бозори “Корвон” то шоҳроҳи Душанбе - Қӯрғонтеппа шурӯъ менамояд.
Умуман, дар доираи сохтмон ва таҷдиди шоҳроҳҳои Душанбе-Чаноқ,
Душанбе – Кӯлоб – Хоруғ - Қулма, Душанбе - Турсунзода, Душанбе –
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Қӯрғонтеппа - Панҷи Поён ва роҳҳои Душанбе – Айнӣ - Ҳисор, Душанбе –
Рӯдакӣ - Лоҳур беш аз 42 километр роҳҳои шаҳри Душанбе ба маблағи 270
миллион сомонӣ азнавсозӣ карда шудаанд.
Бо вуҷуди дар даврони истиқлолият таҷдиду азнавсозӣ гардидани 185
километр хиёбону роҳҳо ва 123 километр роҳҳои пиёдагард боз 550
километр кӯчаву роҳҳо ва 230 километр роҳҳои пиёдагард ба таъмиру
азнавсозии ҷиддӣ эҳтиёҷ доранд ва на ҳамаи роҳҳои шаҳри Душанбе ба
талаботи шаҳри муосир ва пойтахти мамлакат ҷавобгӯянд.
Яке аз омилҳои суст ба роҳ монда шудани азнавсозии инфрасохтори
коммуникатсионии шаҳри Душанбе бесабаб тӯл кашидани ҷараёни
сохтмону таҷдиди роҳҳо, сатҳи пасти касбияти ширкатҳои ғолиби озмунҳо
буда, илова бар ин, сифати корҳои анҷомдодашуда ба талаботи замона
мутобиқ нест.
Дар шаҳр 3 корхонаи коммуналии воҳиди давлатии «Автобус» ва як
корхонаи коммуналии воҳиди давлатии «Троллейбус» фаъолият мекунад,
лекин бо сабаби номукаммалии идораи ин корхонаҳо, фарсуда ва кӯҳна
будани нақлиёти мусофиркашонӣ, ба талаботи санитариву эпидемиологӣ
ҷавобгӯ набудан ва ташкили нодурусти низоми мусофирбарӣ тариқи
хатсайрҳо сокинони шаҳр ба мушкилиҳо дучор мегарданд. Аз 477 автобус
ва микроавтобусҳои ин коргоҳҳо беш аз 200 адади онҳо корношоям буда,
боқимонда дар ҳолати на чандон хуби техникиву санитарӣ қарор доранд.
Аз 166 троллейбусҳои мавҷуда дар 7 хатсайр ҳамагӣ 87 адади онҳо ба
мусофирон хизмат мерасонанд. 79 адад троллейбусҳо корношоям
мебошанд. Бинобар ин, зарур аст, ки роҳу усулҳои истифодаи нақлиёти
замонавӣ бо технологияҳои муосир ҷустуҷӯ карда шаванд, то ки
хизматрасонӣ ба мусофирон сари вақту босифат ва бо харҷи ками
маблағҳои дотатсионӣ ба роҳ монда шавад. Дар баробари ин, шумораи
воситаҳои нақлиёте, ки дар шаҳр ба қайд гирифта шудаанд, қариб 70
ҳазорро ташкил дода, ин рақам мунтазам афзоиш ёфта истодааст.
Бо сабаби аз шаҳри Душанбе гузаштани 160-170 ҳазор нақлиёти
боркашон ва мусофирбар ҳамарӯза ҳолатҳои тамбашавӣ ва садамавӣ ба
амал омада, чунин вазъ ба ифлосшавии муҳити зист ва ҳавои шаҳр боис
гардидааст. Дар баробари ин, зиёд шудани воситаҳои нақлиёти
камғунҷоиш (микроавтобусҳо) ва кам гардидани истифодаи нақлиёти
ғунҷоишаш зиёд (троллейбус ва автобусҳо) боиси пастшавии сатҳу сифати
хизматрасонӣ ба сокинону меҳмонони пойтахт шудааст.
Яке аз масъалаҳои муҳимми шаҳрдорӣ назорати партовҳо ба шумор
рафта, ҳолати имрӯзаи пойтахт дар ин самт ниҳоят ташвишовар мебошад.
Мувофиқи таҳлилҳо аз ҳаҷми умумии партовҳои истеъмолии кишвар
15 фоиз ва аз партовҳои саноатӣ 20 фоиз ба шаҳри Душанбе рост меояд, ки
чунин ҳаҷм зарурати гузаронидани чорабиниҳои аввалиндараҷа ва
фавриро талаб менамояд.
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Тибқи ҳисоботи оморӣ дар пойтахт миқдори сарчашмаҳо ва ҳаҷми
партовҳои ба атмосфера партофташаванда низ сол то сол афзуда
истодааст. Бинобар ин, масъалаи сари вақт баровардан ва бо
технологияҳои муосири ба меъёрҳои экологӣ мувофиқ безарар
гардонидани партовҳо аз ҷумлаи масъалаҳои ҳалталаб мебошад.
Дар ин раванд, баланд бардоштани маърифати экологии сокинони
пойтахт ҳамчун нишонаи маданияти шаҳрнишинӣ аз ҷумлаи роҳҳои
муассири ҳалли масъалаи зикршуда ба шумор меравад.
Ҳозирини гиромӣ!
Самти дигаре, ки дар шаҳр ба навсозӣ ва ислоҳоти ҷиддӣ ниёз дорад,
соҳаи маориф мебошад.
Ҳукумат ба рушди илму маориф ва ба талаботи муосир мутобиқ
гардонидани низоми таълиму тарбия таваҷҷуҳи аввалиндараҷа медиҳад.
Аммо аз рӯйи таҳлилҳо маълум мешавад, ки дар шаҳри Душанбе дар ин
ҷода камбудиҳои ҳалталаб ниҳоят зиёд мебошанд.
Бо вуҷуди он ки дар замони истиқлолият дар шаҳри Душанбе 29
бинои таълимӣ ва биноҳои иловагӣ барои 24 ҳазор ҷойи нишаст сохта, ба
истифода дода шудаанд, ҳоло ҳам дар шаҳр муассисаҳои таълимӣ ва
томактабӣ намерасанд ва илова бар ин, сатҳу сифати дониши хонандагон
ва одобу ахлоқи онҳо коста гардидааст.
Вазъи фарогирии хонандагон ба мактабҳо нигаронкунанда буда, бо
сабаби зиёд будани шумораи хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ
синфхонаҳо намерасанд ва бо истифода аз ин ҳолат баъзе талабагон ба
беҳудагардӣ машғул мешаванд.
Ба замми ин, зиёда аз чоруним ҳазор нафар хонандагони шаҳру
ноҳияҳои атроф ва дигар манотиқи кишвар дар муассисаҳои таълимии
шаҳри Душанбе таҳсил мекунанд ва табиист, ки чунин вазъ боиси паст
шудани сифати таълиму тарбия дар бештари мактабҳои пойтахт
гардидааст.
Бо сабаби зиёд будани хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти
умумии шаҳри Душанбе ва ташкили дарсҳо дар ду ва дар баъзе мактабҳо
ҳатто дар се баст назорату идоракунӣ дар ин муассисаҳо хеле заиф
гардида, сабаби коҳиш ёфтани сифати таълиму тарбия шудааст.
Ҳамзамон бо ин, сатҳи корҳои тарбиявӣ ва маърифатӣ коҳиш ёфта,
омилҳои зикршуда сабабгори зиёд шудани ҳолатҳои коррупсионӣ дар
низоми таҳсилоти миёнаи умумӣ ва томактабии шаҳри Душанбе
гардидаанд.
Дар шаҳр марказҳои беруназмактабӣ, маҳфилҳои ихтироъкорӣ ва
дигар машғулиятҳое, ки баъди дарс хонандагонро ҷалб намоянд, кам буда,
ин масъала беҳбудӣ мехоҳад. Дар мактабҳо фаъолияти маҳфилҳои эҷодиву
илмӣ ба талабот ҷавобгӯ набуда, омӯзгорон бо корҳои иловагӣ кам
машғул мешаванд.
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Барои ҳалли ин масъалаҳо Вазорати маориф ва илмро зарур аст, ки
якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе назоратро
доир ба беҳтар кардани сатҳу сифати таълиму тарбия ҷиддӣ ба роҳ монанд
ва дар муддати се сол дар шаҳри Душанбе 25 мактаби нави таҳсилоти
умумӣ бунёд намоянд, аз ҷумла имсол аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо
сохтмони 9 иншооти таълимиро оғоз карда, онҳоро бо таҷҳизоти муосир
таъмин созанд. Илова бар ин, барои коҳиш додани шумораи беҳудагардон
ва ҷалби хонандагон ба зинаи сеюми таҳсилот тадбирҳои самаранок
андешанд. Аз ин лиҳоз, ба вазоратҳои корҳои дохилӣ, маориф ва илм,
инчунин, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе супориш
дода мешавад, ки воридшавии хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва
умуман, наврасони то синни 14 - соларо баъд аз соати шаши бегоҳӣ ба
интернет – кафеҳо манъ намоянд.
Ҳамзамон бо ин, мақомоти дахлдор вазифадор карда мешаванд, ки
дар хусуси ба Қонун “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд” ворид намудани ҷавобгарӣ нисбат ба падару модароне,
ки фарзандони худро беназорат мегузоранд, чораҷӯӣ намоянд.
Ҳозирини гиромӣ!
Ҳукумати мамлакат дар давраи истиқлолияти давлатӣ ба масъалаи
рушди соҳаи тандурустӣ дар шаҳри Душанбе ва беҳтар намудани
хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ таваҷҷўҳи хосса медиҳад.
Агар соли 1991 дар шаҳр ҳамагӣ 30 беморхона барои 600 ҳазор аҳолӣ
хизмат расонида бошад, соли 2016-ум 49 беморхона ва дигар муассисаҳои
тиббӣ ба 820 ҳазор нафар аҳолӣ хизмат расонидаанд.
Дар баробари ин, дар шаҳр 58 муассисаи ҷумҳуриявии соҳаи тиб
фаъолият карда, 202 муассиса ба фаъолияти хусусии тиббӣ машғуланд, ки
ба шаҳрвандони пойтахт хизмат мерасонанд.
Ҳамчунин, 506 дорухона ва 9 корхонаи дорусозӣ дар хизмати аҳолии
шаҳр қарор дорад.
Махсусан, сохта ва ба истифода додани Маҷмааи тандурустии
“Истиқлол”, ки бо таҷҳизоти муосири ташхису табобат муҷаҳҳаз ва дорои
дармонгоҳ барои қабули 800 мизоҷ дар як баст ва беморхона барои 650
ҷойи хоб мебошад, яке аз дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ дар самти
ҳифзи саломатии сокинони шаҳри Душанбе мебошад. Вале мутаассифона,
фаъолияти маҷмааи мазкур ва дигар муассисаҳои тандурустии пойтахт ба
таври зарурӣ ва тибқи талабот ба роҳ монда нашудааст.
Ҳоло ҳам як қатор мушкилоту норасоиҳо, аз ҷумла масъалаи дар
сатҳи зарурӣ татбиқ нагардидани хизматрасонии тиббии пулакӣ, вазъи
санитариву эпидемиологӣ, паст будани савияи донишу малакаи
мутахассисони соҳа, риоя нагардидани одоби муоширати табибону
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ҳамшираҳои шафқат, мувофиқат накардани нархномаҳои ташхису табобат
бо муқаррароти ҷорӣ мавҷуданд, ки ислоҳи саривақтӣ мехоҳанд.
Ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи фарҳанг диққати аввалиндараҷа
дода, дар аксари шаҳру ноҳияҳои мамлакат, аз ҷумла дар шаҳри Душанбе
бунёди як қатор марказу қасрҳои фарҳангӣ ва китобхонаҳо, инчунин,
таъмиру азнавсозии театрҳои шаҳрро пурра ба анҷом расонид. Дар ин
давра аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба маблағи 130 миллион сомонӣ 36
иншооти фарҳангӣ, аз ҷумла “Боғи устод Рӯдакӣ”, боғҳои Парчам ва
Нишони давлатӣ, майдони Дӯстӣ бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ,
“Амфитеатр”, “Боғи умумишаҳрии фароғату истироҳат”, «Наврӯзгоҳи
пойтахт» ва дигар муассисаҳои фарҳангӣ бунёд гардиданд, ки онҳо дар
боло рафтани маданияти шаҳрдорӣ ва рушди маърифати фарҳангии
сокинони пойтахт таъсири мусбат расонида истодаанд.
Дар баробари ин, Ҳукумати мамлакат дар шаҳри Душанбе
Китобхонаи миллӣ, Осорхонаи миллӣ, Кохи Наврӯзро бунёд намуда,
сохтмони Театри миллиро босуръат идома дода истодааст.
Гарчанде доир ба эҳёи анъанаҳои миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи
фарҳангии сокинони шаҳр то имрӯз корҳои назаррас ба анҷом расонида
шудаанд, вале ҳоло низ дар ин самт камбудиҳо ба назар мерасанд.
Фарҳанги шаҳрдории мо беҳбудиро талаб карда, маданияти шаҳрнишинӣ
дар бисёре аз маҳаллаҳои шаҳр, хонаҳои баландошёна риоя намешавад ва
муомилаву муоширати сокинони шаҳр на ҳамеша мутобиқи суннатҳои
мардуми куҳанбунёду бостонии мост.
Марказҳои фарҳангу фароғат талаботи аҳолии шаҳрро пурра қонеъ
карда наметавонанд, ба чорабиниҳои фарҳангӣ тамошобин кам ҷалб
мешавад ва таъсири ҷомеаи шаҳрвандӣ дар рушди фарҳанги шаҳрдорӣ
эҳсос намегардад.
Ҳоло дар ҳудуди шаҳри Душанбе 73 масҷид, аз ҷумла 4 масҷиди
марказии ҷомеъ, 16 масҷиди ҷомеъ ва 53 масҷиди панҷвақта, як
ҷамоатхона, Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам ва
30 ташкилоти динии ғайриисломӣ фаъолият дорад. Илова бар ин, дар
шаҳр соли оянда Масҷиди бузург ба истифода дода мешавад, ки маблағи
сохтмони он қариб 700 миллион сомониро ташкил медиҳад.
Дар шаҳри Душанбе бо мақсади амалӣ намудани Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон” як шуъба, 4 бахш оид ба корҳои дин, танзими
анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, 5 комиссияи доимӣ ва 1086 комиссияи
ҷамъиятӣ фаъолият мекунанд. Вале аз таҳлилҳо бармеояд, ки дар
фаъолияти шуъбаву комиссияҳои доимии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он
камбудиҳои зиёд ба назар расида, то ба имрӯз аксари комиссияҳои
ҷамъиятии ташкилоту муассисаҳо дуруст фаъолият намекунанд ва робитаи
шуъбаву бахшҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии
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шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он бо раисони маҳаллаҳо тибқи талабот ба
роҳ монда нашудааст. Чунин ҳолат сабаби риоя нашудани муқаррароти
қонунгузории танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ дар ҳудуди
шаҳр гардида, мувофиқи маълумоти Вазорати корҳои дохилӣ соли 2016
қариб 13 ҳазор ҳолати қонуншиканӣ ба қайд гирифта шудааст.
Ғайр аз ин, мақомоти судӣ 127 парвандаи ҷиноятиро баррасӣ намуда,
нисбат ба вайронкунандагони талаботи қонун қарорҳои дахлдор
баровардаанд.
Инчунин, бисёр ҳолатҳои аз меъёри муқарраршуда зиёд ҷалб
намудани воситаҳои нақлиёт ҳангоми тӯйҳои арӯсӣ ва бо суръати баланд
ҳаракат кардани онҳо ба қайд гирифта шудаанд, ки ҳаракати муназзами
дигар воситаҳои нақлиётро халалдор сохта, боиси ташвиши сокинони
пойтахт гардидаанд.
Аз оғози фаъолияти Маркази худкори «Шаҳри бехатар» қариб 1
миллиону 200 ҳазор далели вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои
пойтахт
ошкор
ва
ба
қайд
гирифта
шудааст.
Шумораи
қоидавайронкуниҳое, ки ҷаримаашон рӯёнида шудааст, беш аз 48 ҳазор ва
маблағи ҷаримаи ситонидашуда қариб 73 миллион сомониро ташкил
кардааст.
Ҳамаи ин қонунвайронкуниҳо боиси нигаронӣ буда, Прокуратураи
генералӣ, Суди Олӣ, вазоратҳои корҳои дохилӣ, маориф ва илм, фарҳанг,
кумитаҳои оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо,
ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, кор бо занон ва оила, телевизион ва радиоро
зарур аст, ки ҷиҳати бартараф намудани ин камбудиву норасоиҳо нисбат
ба вайронкунандагони талаботи қонун тибқи муқаррарот чораҷӯӣ
намоянд.
Дар шаҳри Душанбе, инчунин, ташаббускорӣ аз ҷониби кумитаҳои
маҳалла кам ба чашм мерасад. Ҳол он ки танзиму назорати зиндагӣ дар
биноҳои баландошёна ва маҳаллаҳои алоҳида ба дӯши онҳо вогузор
шудааст. Онҳо вазифадоранд, ки ҷиҳати боло бурдани фарҳанги шаҳрдорӣ
ва риояи талаботи сокини пойтахт бо аҳолӣ ҳамкорӣ намоянд ва
камбудиҳои ҷойдоштаро бо мақомоти маҳаллӣ бартараф созанд.
Бо мақсади дастгирии ин бахши муҳимми идоракунии ҷомеа соли
гузашта ҷиҳати таъсиси комиссияҳои босалоҳият барои ҳар як кӯчаву
маҳалла аз ҳисоби аъзои Ҳукумат, вазорату идораҳо, ташкилоту
муассисаҳо, вакилони Маҷлиси Олӣ ва вакилони шаҳриву ноҳиявӣ
супориш дода будам. Аммо фаъолияти ин комиссияҳо назаррас набуда,
онҳо ба ном вуҷуд доранд. Аз ин рӯ, ба роҳбари Дастгоҳи иҷроияи
Президент супориш дода мешавад, ки ҷиҳати ба роҳ мондани фаъолияти
самараноки комиссияҳои зикршуда чораҷӯӣ карда, аз натиҷааш ҳар се моҳ
ба Роҳбари давлат гузориш пешниҳод намояд.
Ҳамаи мо вазифадорем, ки пойтахти кишварамонро ҳамчун маркази
сиёсиву маъмурӣ ва илму фарҳанг ободу зебо гардонем, ба мардум
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фарҳанги шаҳрдориро тарғиб кунем, камбудиҳои ҷойдоштаро сари вақт
ислоҳ намоем ва қалби Тоҷикистон - Душанбеи азизро маҳбуби ҳар як
соҳибватан ва соҳибдавлат гардонем.
Ҳамдиёрони муҳтарам!
Шумораи расмии аҳолии шаҳри Душанбе моҳи январи соли 2017 ба
810 ҳазор нафар расид, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 1991-ум 226
ҳазор нафар ё қариб 39 фоиз зиёд мебошад.
Имрӯз дар шаҳри Душанбе 24 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ
фаъолият дорад, ки дар онҳо 104 ҳазор нафар таҳсил мекунанд. Инчунин,
дар шаҳр 24 муассисаи таҳсилоти ибтидоиву миёнаи касбӣ бо фарогирии
22 ҳазор нафар касбомӯзон фаъолият менамояд.
Гарчанде шумораи муассисаҳои таҳсилоти ибтидоиву миёна ва олии
касбӣ, инчунин, хонандагону донишҷӯёни онҳо бамаротиб зиёд шудааст,
вале ташаббускорӣ аз тарафи ҷавонони шаҳр кам ба назар мерасад. Ҳол
он ки ин нерӯи тавоно метавонад дар зебо гардидани кӯчаву хиёбонҳо ва
ободии пойтахт, инчунин, дар боло рафтани фарҳанги шаҳрдорӣ саҳми
басо арзишманд гузорад.
Масъалаи солимии ҷомеа, баргузор намудани чорабиниҳои варзишӣ
ва ҷалби аҳолии шаҳр ба варзиш низ беҳбудиро талаб менамояд. Бо вуҷуди
он ки дар шаҳр толору майдонҳо ва қасрҳои варзишӣ хеле зиёд шудаанд,
вале бо сабаби гарон будани маблағи иҷора дар баъзеи онҳо ягон
чорабинӣ баргузор намегардад. Дар шаҳраку маҳаллаҳои ҳудуди шаҳри
Душанбе аз соли 2010 то соли 2016 танҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 56
майдончаи муосири варзишӣ сохта, ба истифода дода шудааст.
Умуман, барои машқу тамрин ва солимгардонии наврасону ҷавонон
ҳоло дар шаҳри Душанбе 654 иншооти варзишии сатҳи гуногун хизмат
мерасонад ва шумораи онҳо сол то сол афзуда истодааст. Бо вуҷуди ин
қадар дастгириҳо, ҳоло ҳам ҷалби аҳолии шаҳр ба чорабиниҳои варзишӣ
дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудааст ва толору майдонҳои варзишӣ
самаранок истифода бурда намешаванд.
Аз ин рӯ, Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳиро зарур аст, ки якҷо бо
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати
оммавигардонии варзиш ва ташвиқи тарзи ҳаёти солим тадбирҳои иловагӣ
андешида, бо ҷалби ҳамаи сарчашмаҳо, махсусан, соҳибкорону тоҷирони
бонангу номус бунёди мактабҳо ва муассисаҳои томактабӣ, толорҳо ва
майдону марказҳои варзишӣ, инфрасохтори туристӣ ва фарҳангиву
фароғатиро вусъати бештар бахшанд.
Муҳтарам намояндагони сокинони шаҳри Душанбе!
Таҳлили вазъи риояи қонунгузорӣ дар шаҳри Душанбе нишон
медиҳад, ки дар ин самт низ то ҳол камбудиҳои ҷиддӣ ҷой доранд.
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Ҷинояткорӣ дар ҳудуди шаҳр нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳо бамаротиб
зиёд боқӣ мемонад ва чунин вазъ боиси ташвишу нигаронӣ мебошад.
Соли 2016 дар ҳудуди шаҳри Душанбе қариб 4800 ҷиноят ба қайд
гирифта шудааст, ки дар муқоиса бо солҳои 2007 – 2010 қариб 30 фоиз зиёд
мебошад. Дар панҷ соли охир (солҳои 2011 – 2016) низ содиршавии
ҷиноятҳои вазнин 30 фоиз зиёд шудааст.
Омори ҷиноятҳои одамкушӣ, роҳзанӣ, қасдан расонидани зарари
вазнини ҷисмонӣ нигаронкунанда боқӣ мемонад. Яке аз равандҳои
ташвишовар содир гардидани ҷиноят аз ҷониби баъзе наврасону ҷавонон
мебошад, ки диққати махсуси мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, падару модарон ва
аҳли ҷомеаро талаб мекунад. Боиси таассуф аст, ки содиршавии ин намуди
ҷиноятҳо сол ба сол зиёд гардида, чораҳои андешидаи мақомоти ҳифзи
ҳуқуқ барои пешгирӣ намудани онҳо самаранок нестанд.
Ҷинояти дуздӣ қариб 29 фоизи шумораи умумии ҷиноятҳои дар 10
соли охир ба қайд гирифташударо ташкил медиҳад.
Масъалаи дигаре, ки оромии ҷомеаро халалдор намуда, боиси
нороҳатии мардум гаштааст, авбошӣ мебошад. Агарчи соли 2016 ин
намуди ҷиноят дар муқоиса бо се соли пешин камтар шудааст, вале ин
ҳолат набояд боиси хотирҷамъии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр гардад.
Дар 10 соли охир дар шаҳри Душанбе қариб 3 ҳазор ҷинояти авбошӣ
ба қайд гирифта шудааст, ки аз чор се ҳиссаи онро ҷавонону ноболиғон
содир намудаанд. Тибқи таҳлилҳо ҷинояткорӣ дар шаҳр бо шаклу усулҳои
гуногун сурат гирифта, дар содир намудани онҳо ҳатто баъзе
мактаббачаҳо низ даст мезананд.
Ҳодисаҳои муноқиша дар мактабҳо, байни мактабҳо ва маҳаллаҳо
низ далели зиёд гаштани ин намуди ҷинояткорӣ дар шаҳри Душанбе
мебошад. Муноқишаҳо байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва
наврасону ҷавонон дар бисёр мавридҳо бо задухӯрдҳои гурӯҳӣ, дағалона
вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳатто ҳалокати одамон анҷом
меёбанд.
Ҳодисаи дар оғози соли нави 2017 рӯйдода нишон дод, ки то ба ҳол
тадбирҳои дар ин самт андешидашуда қонеъкунанда нестанд.
Аз шумораи умумии ноболиғоне, ки вақтҳои охир ҷиноят содир
намудаанд, 69 нафар сокинони шаҳри Душанбе ва 52 нафар аз манотиқи
дигари кишвар мебошанд. 28 нафари ин ноболиғон хонандагони
муассисаҳои таълимӣ буда, 98 нафари дигар дар хеҷ куҷо таҳсил
намекунанд.
Анъанаи дигаре ки дар мактабҳои шаҳр мушоҳида мегардад, ба ном
“саркарда”-ҳое мебошанд, ки ба ҷойи хондан ба авбошӣ, зӯроварӣ ва
шиканҷа додани хонандагони мактабҳои дигар машғуланд.
Вазорати маориф ва илм, раёсати маорифи шаҳр ва шӯъбаҳои
маорифи ноҳияҳо, инчунин, раёсату бахшҳои кор бо ноболиғони мақомоти
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корҳои дохилӣ ва комиссияҳои кор бо ноболиғон дар назди мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва ноҳияҳои он ба ин камбудиҳо
эътибор надода, назорати мактабҳоро фаромӯш кардаанд ва ташаббускор
нестанд.
Омили дигаре, ки боиси ташвиш мебошад, беҳуда гузаронидани вақт
дар марказҳои компютерӣ аст. Наврасону ҷавонон ба ҷойи гирифтани
маълумоти зарурӣ, дар ин марказҳо бештар ба тамошои филмҳои дорои
мазмуни зӯроварӣ машғул шуда, ин нуқтаҳо аз назорати мақомоти ҳифзи
ҳуқуқ, падару модарон ва масъулони соҳаи маориф дур мондаанд.
Санҷишҳои гузаронидаи мақомоти прокуратура дар марказҳои
дилхушӣ, интернет-кафеҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ нишон медиҳанд, ки
дар 5 соли охир қариб 14 000 нафар ноболиғон бо беҳудагардӣ ва дигар
корҳои бефоида машғуланд. Доир ба ин ҳолатҳо, аз ҷумла нисбат ба
волидайни ноболиғон барои монеъ шудан ба гирифтани таҳсили ибтидоӣ
парвандаҳои маъмуриву ҷиноятӣ оғоз карда шудаанд.
Фаромӯш набояд кард, ки дар пешгирии ин ҷиноятҳо ҳамкории
байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо муассисаҳои таълимӣ ва шӯрои падару
модарон ниҳоят муҳим мебошад.
Мувофиқи таҳлилҳои Агентии назорати давлатии молиявӣ ва
мубориза
бо
коррупсия
содиршавии
ҷиноятҳои
хусусияти
коррупсионидошта низ дар миқёси шаҳри Душанбе зиёд буда, вазъи
мубориза бо коррупсия нигаронкунанда боқӣ мемонад. Аз ҷумла, дар
ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидории давлатии
шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он аз ҷониби Агентӣ дар зарфи даҳ сол 800
тафтишу санҷишҳои молиявӣ гузаронида, ба маблағи умумии 159 миллион
сомонӣ зарари молиявӣ ошкор карда шудааст.
Тавре таҳлилҳо нишон медиҳанд, истифодаи ғайриқонунии маблағҳо,
асосан дар самти иҷрои корҳои сохтмон ошкор гардидаанд.
Мисоли равшан тафтиши фаъолияти молиявию хоҷагии Раёсати
сохтмони асосии шаҳр мебошад. Дар давраи тафтиш аз тарафи 17
пудратчӣ дар 18 иншоот ба маблағи 677 миллион сомонӣ корҳои сохтмон
анҷом дода шуда, санҷиш зарари молиявиро ба маблағи 55 миллион
сомонӣ ошкор намуд.
Дар рафти тафтишу санҷишҳои молиявӣ ҳамагӣ 80,6 миллион сомонӣ
ба давлат барқарор карда шудааст, ки 50,7 фоизи зарари ошкоргардидаро
ташкил медиҳад.
Тафтиши ташаккул ва иҷрои буҷети шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он
нишон дод, ки дар ин самт камбудиву норасоиҳои ҷиддӣ, аз ҷумла
хароҷоти ғайриқонунӣ, камомад ва тасарруфи воситаҳои пуливу молӣ,
изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохтмон ва рӯйпӯшкунии андозу
пардохтҳои ҳатмӣ ҷой доранд.
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Чунончи, дар раёсати сохтмон, азнавсозӣ ва таъмири асосиву ҷории
роҳҳову купрукҳои ҳудуди шаҳри Душанбе барои анҷом додани кору
хизматрасониҳо дар 52 иншоот 381 миллион сомонӣ маблағгузорӣ карда
шудааст. Вале тафтиши ҳаҷми корҳои иҷронамудаи 16 пудратчӣ дар 17
иншоот, ки дар маҷмӯъ маблағи 207 миллион сомониро ташкил медиҳад,
барзиёд нишон додани арзиши корҳоро аз ҳисоби нодуруст истифода
бурдани меъёрҳои сохтмон ба маблағи қариб 2 миллион сомонӣ муайян
кард.
Дар 39 ташкилоту муассисаҳои шаҳри Душанбе зарари молиявӣ ба
маблағи 14 миллион сомонӣ ошкор гардид, ки он асосан аз ҳисоби
изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохтмон 10,5 миллион сомонӣ ва маблағи
кам ҳисобгардидаи андозҳо беш аз 3 миллион сомонӣ ба амал омадааст.
Тафтиши фаъолияти молиявию хоҷагидории як қатор корхонаву
муассисаҳои давлатии шаҳр нишон дод, ки дар ин самт низ камбудиҳои
ҷиддӣ ҷой доранд. Аз ҷумла, санҷиш дар иншооти Маркази тандурустии
“Истиқлол” зарари молиявиро аз ҳисоби изофанависии ҳаҷми корҳои
сохтмон ва тасарруфи маблағҳои буҷетӣ дар ҳаҷми махсусан калон - 52,6
миллион сомонӣ ошкор намуд. Маблағи зарари молиявии ҳангоми бунёди
аввалин бинои баландошёнаи пойтахт “Душанбе Плаза” расонидашуда 40
миллион сомониро ташкил додааст.
Аз ҷониби Агентӣ дар шаҳри Душанбе қариб дуюним ҳазор
ҷиноятҳои коррупсионӣ, иқтисодии хусусияти коррупсионидошта ва
ҷиноятҳои бо андоз алоқаманд ошкор карда шудааст, ки маблағи умумии
зарари аз ин ҷиноятҳо ошкоргардида 434 миллион сомониро ташкил
менамояд.
Дар шаҳри Душанбе вазъи ҷиноятҳои алоқаманд бо муомилоти
ғайриқонунии маводи нашъаовар низ ташвишовар мебошад. Дар бораи
хатари ин омил ман борҳо таъкид намуда будам.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аз соли 2007 то соли 2016 дар кишвар
8373 ҷинояти вобаста ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ба
қайд гирифта шудааст, ки аз ин шумора 2963 ҷиноят ё 35,4 фоизи он дар
шаҳри Душанбе содир гардидааст.
Мувофиқи маълумоти расмӣ ҳамасола қариб сеяки ҷиноятҳои бо
муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир алоқаманд дар шаҳри
Душанбе содир гардида, 38 фоизи нашъаҷаллобон сокинони шаҳри
Душанбе мебошанд. Зиёда аз 58 фоизи моддаҳои фалаҷкунандаи асаб, ки
дар мамлакат ошкор карда шудааст, низ ба шаҳри Душанбе рост меояд.
Шумораи шахсони нашъаманд низ нисбат ба вилоятҳои Хатлону Суғд
мутаносибан 4,5 ва 5,4 баробар зиёд аст.
Ҳамаи ин ҳолатҳо водор менамоянд, ки мубориза дар ин самт ба
таври қатъӣ тақвият бахшида шавад.
Ман андешаҳои худро дар бораи хатари экстремизму терроризм
борҳо изҳор доштаам. Вале таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ин самт дар
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шаҳри Душанбе ҳанӯз камбудиҳои зиёд ҷой доранд. Солҳои 2012-2017-ум
148 нафар сокинони шаҳри Душанбе ба сафи ташкилотҳои ифротӣ шомил
гардидаанд, ки 11 нафари онҳоро донишҷўён ташкил медиҳанд.
Аз шумораи умумии шахсони зикршуда 16 нафари онҳо соли 2016 ба
сафи гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ пайвастаанд. Баъзе маҳалла ва
шаҳракҳои шаҳри Душанбе вобаста ба масъалаи мазкур осебпазир маҳсуб
меёбанд.
То ҳол 110 нафар сокинони шаҳри Душанбе дар хориҷи мамлакат
ғайриқонунӣ ба таҳсили динӣ машғуланд.
Барои баргардонидани онҳо фаъолияти роҳбарони мақомоти
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллаву шаҳракҳо, инчунин, падару
модарон бояд пурзӯр карда шавад.
Ҳозирини гиромӣ!
Чунонки аз таҳлилҳо бармеояд, дар шаҳри Душанбе проблема ва
мушкилоту масъалаҳои мубрам ва ҳалталаб хеле зиёданд.
Бо мақсади ҳалли масъалаву мушкилоти дар пойтахт ҷойдошта ва дар
муҳлатҳои кӯтоҳтарин бартараф намудани камбудиҳои зикршуда ҳоло
мехоҳам таваҷҷўҳи шуморо ба дастуру супоришҳои зерин ҷалб намоям:
1. Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, Кумитаи давлатии
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва роҳбарияти шаҳри Душанбе ва
ноҳияҳои он вазифадор карда мешаванд, ки бо мақсади беҳтар намудани
шароити иқтисодиву иҷтимоии аҳолии пойтахт, ташкили фаъолияти
босамари сохторҳои давлативу бахши хусусӣ, бунёди иншооти мухталиф,
беҳтар намудани фаъолияти сармоягузорӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ
барномаи рушди иқтисодиву иҷтимоии пойтахтро барои давраи то соли
2025 таҳия ва пешниҳод намоянд.
2. Дар сатҳи Конститутсияи кишвар ба шаҳри Душанбе мақоми
пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуда, вазъи ҳуқуқии он бо Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи статуси пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон»
муайян гардидааст.
Бояд гуфт, ки қонуни зикршуда ҳанӯз 21 сол қабл, яъне соли 1996
қабул гардида, то ба имрӯз мавриди такмили ҷиддӣ қарор дода нашудааст
ва муқаррароти он ба талаботи шаҳрдории имрӯза ҷавобгӯ набуда, ба
мукаммалгардонӣ ниёз дорад.
Дар қонун бояд хусусиятҳои хоси идоракунии пойтахти мамлакат бо
дарназардошти мувофиқати манфиатҳои сокинони пойтахт бо манфиатҳои
умумидавлатӣ, асосҳои ҳуқуқии таъмини фаъолияти ташкилӣ, моддиву
техникӣ, молиявӣ ва дигар масъалаҳои пойтахт ба инобат гирифта шаванд.
Бинобар ин, бо дарназардошти шароити муосири рушди пойтахти кишвар
ва зарурати танзими дахлдори вазъи ҳуқуқии он Ҳукумати Тоҷикистонро
зарур аст, ки якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе
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дар муддати се моҳ лоиҳаи қонун «Дар бораи пойтахти Ҷумҳурии
Тоҷикистон»-ро таҳия ва пешниҳод намоянд.
3. Бо мақсади беҳтар кардани идоракунии маҳаллӣ, вазъи манзилҳои
истиқоматӣ, тозаву озода нигоҳ доштани маҳаллаҳои аҳолинишин ва ҳалли
саривақтии мушкилоти аҳолии кишвар, хусусан, сокинони пойтахти
мамлакат қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нигоҳдории биноҳои
бисёрхонагӣ ва ширкати соҳибмулкони манзил» ва «Дар бораи мақомоти
худфаъолияти ҷамъиятӣ» қабул гардидаанд. Аммо таҳлилҳо нишон
медиҳанд, ки муқаррароти онҳо то ҳол мавриди татбиқи дуруст қарор
нагирифтаанд. Бинобар ин, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри
Душанбе, инчунин, дигар шаҳру ноҳияҳои кишварро зарур аст, ки доир ба
татбиқи қонунҳои зикршуда чораҳои зарурӣ андешанд.
4. Бо дарназардошти мақоми махсуси пойтахти мамлакат вазоратҳои
молия, рушди иқтисод ва савдо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии
шаҳри Душанберо зарур аст, ки ҷиҳати сари вақт бартараф намудани
камбудиҳои ҷойдошта ҳарчи зудтар чораҷӯӣ карда, рушди мунтазаму
устувори тамоми соҳаҳо, аз ҷумла даромади буҷет, такмили низоми
андозбандӣ, шаффофият ва баланд бардоштани самаранокии хароҷот,
инчунин, нигоҳдории вазъи мутавозини буҷетро таъмин намоянд.
Ҳамчунин, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе
ҳангоми гузаронидани озмунҳо талаботу муқарраротро риоя карда,
махсусан, раванди иҷрои корҳои сохтмон ва риояи санъати баланди
меъмориро таҳти назорат қарор диҳад, сифати сохтмон ва истифодаи
дурусти маблағҳои буҷетиро ба таври ҷиддӣ беҳтар гардонад.
Ҳамзамон бо ин, ба Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза
бо коррупсия супориш дода мешавад, ки санҷиши хароҷоти маблағҳои аз
буҷети мамлакат ҷудошуда, инчунин, маблағҳои аз ҳисоби шаҳри Душанбе
барои сохтмони иншоот ҷудошударо таъмин карда, аз натиҷаи он то 1 - уми
июли соли 2017 ба Ҳукумати мамлакат маълумот пешниҳод намояд.
5. Дар ҷараёни идома бахшидан ба корҳои созандагиву ободкорӣ ва
баргузории чорабиниҳои дарпешистода аъзои Ҳукумати мамлакат ва
роҳбарони мақомоти давлатӣ вазифадоранд, ки ҷиҳати тақвияти раванди
рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар марҳалаи нав ва татбиқи нақшаву
барномаҳои амалкунанда ҳамкориро бо сохторҳои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе тақвият дода, барои боз ҳам замонавӣ гардонидани симои
шаҳр ва маданияти шаҳрдорӣ чораҳои судманд андешанд.
6. Ҷиҳати ба танзим даровардани масъалаи идоракунии хонаҳои
баландошёна тавассути кумитаи маҳаллаҳо ба мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе супориш дода мешавад, ки фаъолияти
кумитаҳои маҳалларо дар ноҳияҳои пойтахт дар доираи санадҳои
танзимкунанда ба роҳ монад.
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7. Вазорати молия, Бонки миллии Тоҷикистон, Бонки давлатии
амонатгузории “Амонатбонк”, бонкҳои тиҷоратӣ ва Хадамоти алоқаро
зарур аст, ки дар сохторҳои худ дар қаламрави мамлакат ва пеш аз ҳама дар
шаҳри Душанбе шумораи ҳарчи бештари духтарону бонувонро бо ҷойи кор
таъмин намоянд.
8. Роҳбарияти шаҳри Душанберо зарур аст, ки бо мақсади беҳтар ва
зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо вазорату идораҳои
дахлдори мамлакат ҳамкории муфиди тарафайнро қавитар гардонида,
барои ҷалби сармоягузориҳои дохиливу хориҷӣ ба хотири рушди истеҳсоли
маҳсулоти саноатӣ чораҳои зарурӣ андешад.
9. Маркази татбиқи лоиҳаи “Обтаъминкунии шаҳри Душанбе” якҷо бо
Корхонаи воҳиди давлатии «Обу корези Душанбе» дар самтҳои ҳалли
пурраи бо оби тоза таъмин намудани аҳолии шаҳр, барқарорсозии иншооту
дастгоҳҳои санитариву обтозакунӣ ва ислоҳоти низоми молиявию
хоҷагидории корхона чораҳои судмандро амалӣ намояд ва ба фаъолияти
корхонаи «Обу корези шаҳри Душанбе» диққати ҷиддӣ дода, дар он ҳарчи
зудтар тартиботу низом ҷорӣ карда шавад.
10. Ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва
Кумитаи меъморӣ ва сохтмон зарур аст, ки дар ҳамбастагӣ бо вазорату
идораҳои дахлдор бунёди иншооти навро дар доираи Нақшаи генералии
шаҳри Душанбе бо дарназардошти риояи талаботи санъати меъмории
шаҳрсозӣ ба роҳ монда, ҷиҳати ҳалли масъалаҳои зикргардида ва ҷалби
ҳарчи бештари сармоягузорони ватаниву хориҷӣ аз тамоми имкониятҳо
истифода намоянд.
11. Кумитаи меъморӣ ва сохтмонро зарур аст, ки дар ҳудуди шаҳр дар
тамоми иншооти бунёдшаванда сифати корҳои сохтмонро ҳаматарафа
омӯхта барояд.
Роҳбарияти шаҳри Душанбе якҷо бо институтҳои лоиҳакашӣ ва
Дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии Дастгоҳи иҷроияи Президент ва
Кумитаи меъморӣ ва сохтмон бо дарназардошти хусусиятҳои шаҳр, санъати
баланди меъморӣ ва ташкили инфрасохтори иҷтимоӣ, ташкили шаҳракҳои
алоҳида дар ҳудуди шаҳр ва дигар меъёрҳои муосири шаҳрсозӣ нақшаи
генералии шаҳрро таҳлил карда, доир ба иҷрои корҳо ба Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд.
Ҳамчунин, масъулини шаҳрдорӣ якҷо бо Кумитаи меъморӣ ва сохтмон
ҳангоми
сохтмони
биноҳои
баландошёнаи
истиқоматӣ
бунёди
инфрасохтори зарурӣ, ба монанди майдончаи бозии кӯдакон, боғчаи
бачагона, мактаб, дармонгоҳ, таваққуфгоҳ ва шабакаи обу корезро ба
нақша гиранд.
12. Ба ҳалли масъалаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва
самаранок истифода бурдани он, пардохти саривақтии маблағи барқи
истифодашуда, дар асоси ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ беҳтар
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намудани хизматрасонии нақлиётӣ ва коммуналиву манзилӣ таваҷҷуҳи
махсус дода шавад.
13. Вобаста ба баланд бардоштани маданияти шаҳрнишинии
сокинони пойтахт, нигоҳдории муҳити зист ва таъмини зебоиву тозагии
хонаҳои баландошёнаи истиқоматӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шаванд.
Инчунин, Вазорати нақлиёт, Кумитаи ҳифзи муҳити зист, дигар
вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри
Душанбе вазифадор карда мешаванд, ки ҷиҳати кабудизоркунии атрофи
роҳҳои мошингард ва тозаву озода нигоҳ доштани ҳудуди онҳо аз тамоми
имкониятҳо истифода намоянд.
14. Роҳбарони ҳамаи сохтору мақомоти давлатӣ вазифадоранд, ки
таъмиру тармим ва ҳолати хуби истифодабариву зебоии иншооту биноҳои
иловагии маъмурии таҳти идоракунии худро, ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе
ҷойгиранд, дар муҳлати як сол таъмин созанд ва барои кабудизоркунӣ,
тозаву озода нигоҳ доштани гирду атроф ва дигар корҳои ободонӣ дар
пойтахт саҳми арзишманду ватандӯстона гузоранд.
15. Ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии
шаҳри Душанберо зарур аст, ки дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор
пайвастшавии пурраи иншооти маъмурӣ, таълимӣ, хобгоҳҳо, муассисаҳои
иҷтимоӣ ва биноҳои баландошёнаи истиқоматии шаҳрро ба шабакаи
гармидиҳӣ то 1-уми октябри соли ҷорӣ таъмин кунанд.
16. Вазорати энергетика ва захираҳои об, Ширкати “Барқи Тоҷик” ва
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ доир ба таҷдиди
низоми таъминоти барқи шаҳри Душанбе лоиҳаи сармоягузориро таҳия
карда, азнавсозии хатҳои муҳандисӣ, аз ҷумла обу корез, гармидиҳӣ, хатҳои
барқ ва сохтмони зеристгоҳҳои барқиро таҳти назорати қатъӣ қарор диҳанд.
Инчунин, сохтмони зеристгоҳи нави 220 - киловолтаи Муассисаи
барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе, таъмиру азнавсозии бунгоҳ, пойгоҳҳои
гармирасонӣ ва каналҳое, ки дар тавозуни сохторҳои ҷумҳуриявӣ қарор
доранд, ҳарчи зудтар амалӣ карда шавад.
17. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе масъалаи
дар муҳлатҳои муқарраршуда ва бо сатҳу сифати байналмилалӣ анҷом
додани корҳои таъмиру таҷдиди роҳҳои дохилишаҳриро зери назорати
қатъӣ қарор дода, корҳои роҳсозиро дар ду баст ба роҳ монад.
18. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо зарур
аст, ки бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ барои баланд бардоштани сатҳу
сифати хизматрасонии нақлиётӣ, дарёфти роҳҳои танзим ва ба тартиб
даровардани фаъолияти нақлиёти мусофиркашонӣ ва бартараф намудани
тамбашавии зиёди воситаҳои нақлиёт ҳамаи чораҳои заруриро амалӣ
намояд.
Барои ҳалли масъалаи ба танзим даровардани фаъолияти
мусофиркашонӣ дар шаҳри Душанбе зарур аст, ки дар заминаи ҳамкории
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давлат бо бахши хусусӣ ва муносибатҳои бозорӣ нақши хизматрасонии
хусусиро тақвият бахшида, риояи талаботи меъёриро нисбат ба сифати
хизматрасонӣ таъмин созад.
19. Ҷиҳати ба меъёрҳои шаҳрдорӣ мутобиқ намудани инфрасохтори
соҳаи иҷтимоии пойтахт ба ободонии ду канори роҳҳои дохилии шаҳраку
маҳаллаҳо, сохтмони пулҳо ва гузаргоҳҳои зеризаминӣ дар ҷойҳои серодам,
ободу зебо гардонидани майдончаҳои варзишии кӯдакона ва ҷойҳои
истироҳатӣ барои калонсолон суръат бахшида шавад.
20. Ба Кумитаи ҷавонон варзиш ва сайёҳӣ супориш дода мешавад, ки
ҷиҳати мусоидат ба густариши тарзи ҳаёти солим ва мақсаднок ба роҳ
мондани фаъолияти муассисаву марказҳои варзишӣ, инчунин, танзими
нархи хизматрасонӣ барои наврасону ҷавонон чораҷӯӣ намояд.
21. Ҳукумати мамлакат ҷиҳати харидорӣ намудани техникаву
таҷҳизоти ҳозиразамон барои сохторҳои коммуналии ноҳияҳои шаҳри
Душанбе ва ҷудо кардани воҳидҳои кории иловагии муовинони раиси
шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он оид ба корҳои ободонӣ ва кабудизоркунӣ
тадбирҳои иловагӣ андешад.
22. Дар даромадгоҳҳои шаҳри Душанбе дар заминаи ҳамкории давлат
ва бахши хусусӣ таваққуфгоҳҳои кушодаи автомобилӣ барои
мусофиркашонӣ ба самтҳои гуногуни шаҳру ноҳияҳои мамлакат сохта, ба
истифода дода шаванд.
23. Бонки миллӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи
давлатӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии пойтахтро зарур аст, ки
тадбирҳоро дар самти беҳбуди фазои сармоягузорӣ, дастгирии субъектҳои
соҳибкорӣ, аз ҷумла оид ба дастрасӣ ба қарзҳои имтиёзнок роҳандозӣ
намоянд.
24. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва
ноҳияҳои пойтахт вазифадоранд, ки фаъолияти бозорҳои мансуб ба
моликияти давлатӣ, бозорҳои хусусӣ, марказҳои савдои замонавиро дар
самти таъмини аҳолии шаҳр бо маҳсулоти хушсифати истеъмолӣ, молҳои
саноативу сохтмон ва қисмҳои эҳтиётӣ, инчунин тартибу низом, нарху наво,
риояи шакли ягонаи либос, одоби муоширати фурӯшандаҳо, қоидаҳои
санитариву гигиенӣ ва зиддисӯхториро ба тартибу танзим дароранд ва
масъалаҳои зикршударо қатъӣ назорат намоянд.
25. Ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва
ноҳияҳои он супориш дода мешавад, ки ҳолати хизматрасонӣ дар ошхона ва
нуқтаҳои хӯроки умумии омодакунандаи таомҳои миллиро ба тартиб
дароварда, ба масъалаи риояи меъёрҳои тозагиву санитарӣ, сифати
маҳсулоти хӯрока ва санъати баланди хӯрокпазӣ ва хизматрасонӣ диққати
аввалиндараҷа диҳанд.
26. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва
мақомоти дахлдори дигарро зарур аст, ки дар Нақшаи генералии шаҳр
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барои ташкили марказҳои савдои ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ
тағйироти зарурӣ ворид намуда, барои ба танзим даровардани бозорҳои
навбунёд ва риояи меъёрҳои зарурӣ ҳангоми ташкили онҳо чораҷӯӣ
намоянд.
27. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, вазорату идораҳо
ва ҳамаи корхонаву муассисаҳоро зарур аст, ки ҷиҳати гузаронидани
чорабиниҳои аввалиндараҷа оид ба тоза намудан ва ба партовгоҳи
умумишаҳрӣ
баровардани
партовҳои
истеъмолию
истеҳсолӣ,
безараргардонӣ, дуруст ба роҳ мондани низоми ҷамъоварӣ ва гурӯҳбандии
он тадбирҳои иловагӣ андешанд.
28. Вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ,
рушди иқтисод ва савдо, молия, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ якҷо
бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати ташкили
бозомӯзии ҷавонону калонсолон, таъмири биноҳои таълимӣ ва бо таҷҳизоти
муосир таъмин намудани синфхонаҳои фаннӣ чораҳои мушаххас андешанд.
29. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, Вазорати фарҳанг,
Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ
ва Кумитаи телевизион ва радио ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи
маърифатнокии сокинони шаҳр, дар самти баргузории чорабиниҳои
фарҳангиву фароғатӣ ва баланд бардоштани ҳувияти миллӣ, ҷаҳонбиниву
худшиносӣ ва риояи анъанаҳои миллӣ корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва
тарбиявиро ҷоннок намоянд.
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо зарур
аст, ки дар асоси талаботи моддаи 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Низомномаи нави комиссияҳои доимиро таҳия ва тасдиқ карда, назоратро
дар ин самт пурзӯр намояд.
Прокуратураи генералӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Кумитаи оид ба
корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ ва дигар сохтору
мақомоти дахлдор барои бартараф кардани камбудиҳо дар ин самт бо
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳамкории зичро
ба роҳ монанд.
30. Бо мақсади дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани интизоми молиявӣ
ба Прокуратураи генералӣ, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва
мубориза бо коррупсия, Палатаи ҳисоб ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии шаҳри Душанбе супориш дода мешавад, ки назоратро дap
муассисаву корхонаҳо ва ташкилотҳои ҳудуди пойтахт ҷиҳати дар сатҳи
меъёрҳои муосир ба роҳ мондани фаъолияти ҳисобдории молиявӣ,
шаффофияти баргузории озмунҳо барои сохтмони иншоот ва даромаду
хароҷоти буҷет, пешгирии тасарруфи маблағҳои буҷетӣ ва ғайримақсаднок
истифода намудани онҳо, махсусан, дар иншооти калони сохташаванда
боз ҳам пурзӯр намоянд.
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31. Прокуратураи генералӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Кумитаи
давлатии амнияти миллӣ, Агентии назорати маводи нашъаовар, Агентии
назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия мубориза бо
ҷинояткорӣ, бахусус ҳолатҳои хусусияти коррупсионидошта, ҷиноятҳои бо
экстремизм ва терроризм алоқаманд, муомилоти ғайриқонунии маводи
мухаддир ва дигар ҳолатҳоро дар шаҳри Душанбе тақвият бахшида, аз
натиҷаи корҳо ба Ҳукумати мамлакат мунтазам маълумот пешниҳод
намоянд.
Ҳамдиёрони азиз!
Миллати соҳибфарҳанги тоҷик бо ойинҳои деринаи шаҳрсозиву
шаҳрдорӣ ва бунёди марказҳои бузурги илмиву фарҳангӣ шуҳрати
оламгир ёфтааст.
Имрӯз шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти давлати соҳибистиқлоли
Тоҷикистон ва маркази илму фарҳанги миллати куҳанбунёди тоҷик боиси
ифтихори хурду бузурги мамлакат мебошад ва бурду бохти он на танҳо ба
сокинони пойтахт, балки ба кулли мардуми кишвар тааллуқ дорад.
Маҳз барои ҳамин ман доим таъкид менамоям, ки пойтахт симо ва
ойинаи давлату миллат буда, рафъи камбудиву мушкилоти мавҷуда ва ба
ҷаҳониён ба таври арзанда муаррифӣ кардани он вазифаи на фақат
мақомоти шаҳрдорӣ, балки тамоми сохтору мақомоти давлатӣ, ҳамаи
хизматчиёни давлатӣ ва шаҳрвандони Тоҷикистон мебошад.
Бинобар ин, роҳбарону кормандони ҳамаи мақомоту сохторҳои
давлативу ғайриҳукуматӣ, донишҷӯён ва ҳар як сокини шаҳри Душанбе
дар хотир дошта бошанд, ки пойтахти мамлакат ҳамчун маркази бузурги
маънавиёт, илму маърифат ва хизматрасонӣ бояд дорои шароити хуби
инфрасохторӣ, биноҳои маъмуриву истиқоматии бо санъати баланди
меъморӣ бунёдгардида, макони ободониву сабзкорӣ, тозагиву зебоӣ ва
одоби баланди муошират бошад.
Иҷрои ин вазифаҳо ва риояи маданияти шаҳрдорӣ, пеш аз ҳама, аз
ҳар яки мо донишу маърифати баланди инсониро талаб мекунад.
Дар баробари ин, дар хотир бояд дошт, ки мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷузъи таркибии низоми идоракунии
маъмуриву давлатии мамлакат ба шумор рафта, бояд фаъолияти худро дар
доираи татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ ба роҳ монад.
Дар ин замина, роҳбарону мутахассисони шаҳр, вакилону
хизматчиёни давлатии воҳидҳои сохтории дастгоҳи шаҳр ва ноҳияҳои он
вазифадоранд, ки бо риояи талаботи Кодекси одоби хизматчии давлатӣ ва
бо дасту дилу нияти пок манфиатҳои давлату миллатро аз ҳама боло
гузошта, вазифаҳои имрӯз баёншударо дар сатҳи баланди касбӣ иҷро
намоянд.
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Мо ба хотири боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба кадрҳои ҷавону
умедбахш барои таъин ба мансабҳои давлатӣ ризоият додем.
Имсол мо баргузории якчанд чорабиниҳои муҳимро ба нақша
гирифтаем, ки аксари онҳо дар пойтахти кишвар баргузор карда
мешаванд. Аз ҷумла, зарур аст, ки барои дар сатҳи баланди ташкиливу
омодагӣ ва сазовор истиқбол гирифтани яке аз ҷашнҳои муқаддасу
бостонии миллиамон - ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар тамоми шаҳру
ноҳияҳо, аз ҷумла дар пойтахти мамлакат чораҳои дахлдор андешида
шаванд.
Дар робита ба ин, ман ба кулли мардуми шарифи кишвар ва
сокинони соҳибмаърифати пойтахт муроҷиат менамоям, ки ҳар рӯзро
барои тозаву озода кардани манзилу кошонаи худ, кӯчаву маҳаллаҳои
зист, ободу зебо ва озода гардонидани кишвари маҳбубамон ва шаҳри
азизамон, боз ҳам беҳтар намудани шароити зиндагии мардум ва тарбияи
фарзандонамон самаранок истифода барем.
Итминони комил дорам, ки сокинони пойтахт дар ин амри хайр
пешсаф ва намунаи ибрат хоҳанд буд.
Дар фарҷом бори дигар бо итминон изҳор медорам, ки мову шумо
дар давраҳои барои кишварамон вазнин аз уҳдаи бартараф намудани
бисёр мушкилоту норасоиҳо баромадем. Ҳоло низ кӯшиш мекунем, ки
шаҳри Душанбе ҳамчун маркази давлати соҳибистиқлоли тоҷикон
рисолати хешро дар бобати рушди самтҳои мухталифи ҳаёти мамлакат
муваффақона иҷро намояд.
Агар мо давлати соҳибистиқлол ва озоди худро дӯст дорем, дар
навбати аввал бояд пойтахти онро ободу пешрафта гардонем, барои
рушди он аз тамоми имконияту захираҳои мавҷуда истифода барем ва
исбот намоем, ки воқеан миллати тамаддунсозу фарҳангӣ, ободгару
шаҳрсоз ва шаҳрнишину шаҳрдор ҳастем.
Бовар дорам, ки мардуми сарбаланду ватандӯсти шаҳри Душанбе,
алалхусус, хизматчиёни давлатӣ, аҳли зиё ва ҳар як фарди бонангу номуси
халқи азизамон анъанаҳои неки бунёдкориву созандагии Ватани
муқаддасамонро идома бахшида, бо сарҷамъиву муттаҳидӣ барои
пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол ва ободонии пойтахти он саҳми
босазои хешро дареғ намедоранд ва ба дастовардҳои боз ҳам бештари
иҷтимоиву иқтисодӣ сазовор мегарданд.
Барои амалӣ гаштани ҳадафу ормонҳои нек ба сокинони ватандӯсту
заҳматқарин ва соҳибмаърифату соҳибфарҳанги пойтахти кишварамон
барору муваффақият орзу менамоям.
Ба хонадони ҳар яки шумо, ҳамватанони азиз, сулҳу оромӣ,
хушбахтиву хушрӯзӣ ва файзу баракат мехоҳам.
Саломату сарбаланд бошед!
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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН,
АСОСГУЗОРИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ-ПЕШВОИ МИЛЛАТ
МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН БА ИФТИХОРИ РӮЗИ МОДАР,
07.03.2017
Модарон ва хоҳарони гиромӣ!
Ҳозирини арљманд!
Модар офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо, сарчашмаи меҳру
муҳаббат ва нерӯбахши руҳу ҷон мебошад.
Маҳз ба ҳамин хотир, мардуми тоҷик ва умуман, аҳли башар ба ин
тимсоли беҳамтову ҷовидона арҷ мегузоранд, бузургии ӯро ситоиш
менамоянд ва дар наздаш ҳамеша сари таъзим фуруд меоранд.
Мо низ бо ҳамин сабаб ҷашни фархундаи Рӯзи модарро бо
фарорасии баҳор ва Соли нави аҷдодӣ мутобиқ карда, ин ду рамзи некиву
саодатро пайи ҳам таҷлил менамоем. Зеро меҳру муҳаббат ва файзу
сафои модарон бо айёми эҳё шудани табиат таҷассумгари идомаи ҳаёт ва
фардои нек мебошад.
Ба ифтихори ин ҷашни бисёр мубораку фараҳбахш, яъне Рӯзи модар
тамоми
модарону
бонувони
мамлакат,
фарзандони
некбахти
Тоҷикистони соҳибистиқлол ва ҳамаи шумо, ҳозирини арҷмандро аз
самими қалб табрик гуфта, бароятон хушбахтиву иқболи нек, толеи
баланд ва рӯзгори ободу осударо орзу менамоям.
Дар сатҳи давлатӣ ва бо тантанаву шукўҳи хосса ҷашн гирифтани
Рӯзи модар нишонаи эътибору эҳтироми зиёди давлат ва Ҳукумати
кишвар нисбат ба модарону занон мебошад, зеро нақши занону модарон
дар ободии хонадон, тарбия кардану ба воя расонидани фарзандон, ба
онҳо омӯзонидани забони модарӣ, одобу маънавиёт, парвариши эҳсоси
баланди худшиносиву худогоҳӣ, ҳисси миллӣ ва ифтихори ватандорӣ
беназир аст. Бонувони мо дар корҳои давлатдорӣ низ фаъол буда, барои
пешрафти ҷомеа ва давлат баробари мардон талош менамоянд.
Ҳар кадоми шумо, модарону хоҳарони гиромӣ, тараннумгари зебоӣ,
нигаҳдорандаи меҳру муҳаббат ва идомабахши анъанаҳои неки
гузаштагонамон буда, дар замири фарзандон меҳри Ватан, падару модар,
эҳтироми калонсолон ва арҷ гузоштан ба инсониятро ҷой медиҳед ва
онҳоро чун боғбони насли одамӣ парвариш менамоед.
Шоир низ бо дарназардошти ҳамин фазилатҳои модарон гуфтааст:
Файзи ҳастӣ аз вуҷуди меҳрубони модар аст,
Асли мо, ному нишони мо забони модар аст.

Суруди аввалине, ки ба гӯши фарзанд расида, ӯро хоби роҳат
мебахшад, аллаи рӯҳнавози модар аст. Меҳри модари мушфиқу ғамхор
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барои ҳар як фарзанд аз оғӯши гаҳвора ва айёми тифлӣ оғоз ёфта, ӯро то
лаҳзаҳои вопасини умр раҳнамоӣ мекунад ва мадору қувват медиҳад.
Яъне бӯйи биҳиштии модар ва лаззати шири поку сафедаш аз машоми
фарзанд ҳаргиз зудуда намегардад.
Беҳуда нест, ки гузаштагони хирадманди мо ҳанӯз чанд ҳазор сол
қабл ҷашни модарро бо номи «Сипандормуз» таҷлил мекарданд ва ҳар
субҳ рӯзи худро бо ниёиши неку хайрхоҳонаи «Дуруд ба зан, дуруд ба
мард, дуруд ба зиндагӣ» шурӯъ менамуданд. Аз ин бармеояд, ки Рӯзи
модар муборактарин рӯз аст ва хизмати фарзанд дар қиёси ранҷу
заҳматҳои модар фақат қатрае аз баҳрро мемонад.
Зан-модар муҷассамаи гӯёи зиндагӣ ва ширинтарин лафз дар забони
одамӣ мебошад.
Дар ақсои олам низ сатҳи фарҳанги ҳар қавму миллатро вобаста ба
муносибати он ба занону модарон муайян менамоянд. Имрӯз бо
қаноатмандӣ метавонем изҳор намоем, ки занону модарони мо дар ҷомеа
мақому мавқеи сазовор доранд ва арзишҳои оиладорӣ, инсонӣ ва
миллиро дар миёни фарзандони худ ва ҷамъият бо масъулияти баланд
тарғиб менамоянд.
Дар урфият мегӯянд, ки зани соҳибмаърифату боиффат гавҳар ва
зани ҳунарманду кадбонуи сариштакор хазина аст. Ба ин маънӣ, занону
модарони мо хазинаи бебаҳое мебошанд, ки тамоми қувваи худро барои
тарбияи фарзандони соҳибмаърифату ватандӯст, дорои ахлоқи ҳамида ва
ба ҳаёти мустақилона омода намудани онҳо сарф месозанд.
Модари тоҷик ҳазорон нафар фарзандони бонангу номус, ҷасуру
ватандӯст, абармардони хирадманду фарзона, сиёсатмадорони номдору
фидокор ва номбардори миллатро ба дунё оварда, дар оғӯши пурмеҳри
худ ба камол расонидааст ва онҳоро дар роҳи хизмат ба халқу Ватан
раҳнамоӣ кардааст. Аз ин хотир, дӯст доштан, эҳтиром кардан, ба қадри
ранҷу заҳмат ва меҳру муҳаббати модар расидан қарзи инсонии ҳар як
фарзанди бедордил ва бонангу номус мебошад. Агар ободиву суботи
ҷомеаро осоишу оромии ҳар як оила таъмин намояд, дар навбати худ,
ободии ҳар як хонадон аз руҳияи солиму созанда, сатҳи маънавиёту
маърифат ва тандурустии зан – модар сарчашма мегирад.
Таҷрибаи ҳаёт ва таърихи башарият собит месозад, ки дар ҳар
кишваре, ки ба модарону бонувон арҷи бештар мегузорад, аҳолии он
осудаву пешрафта мебошад. Дарвоқеъ, ба шарофати модар ҳаёт дар рӯйи
Замин бардавому пойдор ва маҳз ӯ олитарин муқаддасоти башарӣ
мебошад. Аз ин рӯ, барои ҳар яки мо симои аз ҳама маҳбубу меҳрубон ва
нотакрору ҷовидона модар аст.
Модар бароямон на танҳо азизтарин шахс, балки гаронбаҳотарин
сарвати миллату давлатамон ба шумор меравад. Дили тавонои модар
муҳаббатро мепарварад, рӯҳафтодаву дилшикастагонро умед мебахшад,
ба ҳар кадоми мо боли парвоз ва нерӯи зиндагӣ ато мекунад.
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Бинобар ин, мо вазифадорем, ки қадру манзалати занону
модаронро ба таври шоиста ба ҷо орем ва дар хотир дошта бошем, ки
сарчашмаи бузургии кулли бузургони ҷаҳон модар аст.
Ҳозирини гиромӣ!
Ҳукумати Тоҷикистон ба масъалаи дастгирии занону духтарон
аҳаммияти аввалиндараҷа дода, ин иқдомро ба яке аз самтҳои муҳимми
сиёсати иҷтимоии давлат табдил додааст.
Дар Паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олӣ бо дарназардошти хизматҳои
арзандаи занону духтарон дар таъмин ва ҳифзи манфиатҳои ҷомеаи
демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ду пешниҳод намудам, ки ҳадаф аз онҳо
низ ҳимояи мақоми ин табақаи фаъоли иҷтимоии мамлакат мебошад.
Аввалан, таъкид гардид, ки Ҳукумати кишвар ва ҳамаи сохтору
мақомоти давлатӣ ҷиҳати муқаррар намудани квота ва имтиёзҳо дар
зинаҳои гуногун барои занону духтарон чораҷӯӣ намоянд. Ин иқдом
имкон медиҳад, ки аз сатҳи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот то зинаҳои болоӣ
духтарону бонувони бомаърифат, фаъолу ташкилотчӣ ва пешқадаму
ташаббускор ба кор ҷалб карда шаванд ва ба халқу Ватан хизмат
намоянд.
Дуюм, бо мақсади ҷалб кардани занону духтарон ба кор дар
муассисаҳои низоми бонкӣ, хадамоти алоқа, шуғл ва дигар бахшҳои
хизматрасонӣ ба мақомоти марказӣ ва маҳаллии давлатӣ дастур дода
шуд, ки минбаъд ба кор ҷавондухтарону бонувони болаёқату
соҳибкасбро даъват намоянд, то дар ин сохторҳо низому тартиботи кор
боз ҳам тақвият ёбад.
Ҳар ду пешниҳод ба хотири он аст, ки мо дар оянда аз нерӯи
созандаи бонувону духтарон боз ҳам бештар истифода бурда, ба амалӣ
гардидани ташаббусҳои онҳо мусоидат намоем. Зеро дар мавриди
сиёсати гендерӣ Ҳукумат ҳамеша ҷонибдори ибтикороти занону духтарон
аст ва онҳоро ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд.
Ҳоло дар кишвари мо имконият фароҳам оварда шудааст, ки занон
дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷомеа баробари мардон ширкати бевосита ва
фаъол дошта бошанд. Дар ин самт як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ
амалӣ шуда истодаанд, ки аз манфиатҳои духтарону бонувон ҳимоя
менамоянд ва барои амалӣ шудани ташаббусҳои шоистаи онҳо заминаи
воқеӣ фароҳам меоранд.
Ҳоло аз ҷониби Ҳукумати мамлакат боз як барномаи нав доир ба
дастгирии занон омода гардидааст, ки рӯзҳои наздик қабул мешавад.
Нақши занони бофарҳангу соҳибмаърифат дар ташвиқу тарғиби
пойдории оила ва ҷомеаи солим, инчунин, иштироки онҳо дар таҳия ва
амалӣ сохтани барномаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ низ назаррас
мебошад.
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Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар низоми хизмати давлатӣ аввали
соли 2017 аз шумораи умумии беш аз 19 ҳазор нафар хизматчиёни
давлатӣ қариб 4200 нафар ё 22 фоизро занон ташкил медиҳанд.
Ҳоло 70 фоизи кормандони соҳаи маориф ва 60 фоизи кормандони
соҳаи тандурустиро низ занон ташкил медиҳанд.
Сол то сол афзоиш ёфтани шумораи занон дар мақомоти судӣ,
ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомии кишвар низ натиҷаи кӯшишҳои
пайвастаи Ҳукумати мамлакат доир ба баланд бардоштани мақоми занон
мебошад.
Тибқи таҳлилҳо айни замон шумораи занон дар мақомоти судии
кишвар – 235 нафар, Прокуратураи генералӣ – 46, Вазорати корҳои
дохилӣ қариб – 1500, Вазорати мудофиа – 400, Агентии назорати
давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия – 24, Агентии назорати
маводи нашъаовар – 36, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода – 178 нафар,
Хадамоти гумрук – 107 ва Гвардияи миллӣ қариб – 300 нафарро ташкил
медиҳад.
Мувофиқи маълумот аз 235 нафар занони дар мақомоти судӣ
фаъолиятдошта 122 нафарашон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар фаъолият
доранд. Дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 2755 нафар занон адои хизмат
менамоянд, ки аксари онҳо мансабҳои роҳбарикунандаро ишғол
мекунанд. Дар маҷмӯъ, дар мақомоти судӣ 90 нафар ва дар мақомоти
ҳифзи ҳуқуқ 745 нафар занон дар мансабҳои роҳбарикунанда фаъолият
менамоянд.
Шумораи соҳибкорон аз ҳисоби занон беш аз 138 ҳазор нафар буда,
сарварии 20 ҳазору 500 хоҷагии деҳқониро занон ба уҳда доранд.
Бо мақсади мусоидат ба рушди фаъолияти соҳибкории занон
Қарори Ҳукумати мамлакат “Дар бораи таъсис ва ҷудо намудани
грантҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии фаъолияти
соҳибкории занон барои солҳои 2016-2020” қабул шудааст.
Дар ин асос тайи се сол тавассути сохторҳои Вазорати меҳнат,
муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ қариб ба 6000 нафар занон дар ҳаҷми 18
миллион сомонӣ ёрии молиявӣ пардохта шудааст. Барои духтарону
занони хонанишин дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишвар марказҳои
касбомӯзӣ ташкил шуда истодаанд.
Ҳоло дар муассисаҳои таълимӣ ва марказҳои таълими калонсолон
беш аз 21 ҳазор нафар ба омӯзиши ҳунарҳои дастӣ ва корҳои хонагӣ
машғул буда, касби барояшон мувофиқро аз худ карда истодаанд.
Бо вуҷуди ин, қисми зиёди занону духтарон ҳоло ҳам соҳиби касбу
кор ва шуғли муайян набуда, ба захираҳои иҷтимоӣ, маънавӣ ва моддӣ
кам дастрасӣ доранд. Барои ислоҳи чунин вазъият моро зарур аст, ки
ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи огоҳии кадбонуҳо ва модарону хоҳарон
тадбирҳои иловагӣ андешем, дар маҳалҳо соҳибкории хонаводагӣ ва
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соҳибкоронеро, ки дар ин самт фаъолият доранд, дастгирӣ карда, ҷалби
духтарону бонувонро ба омӯзиши касбу ҳунар, аз ҷумла ҳунарҳои дастӣ
ва дигар навъҳои косибӣ ҳарчи бештар вусъат диҳем.
Ҳукумат дар сиёсати худ ба ҳалли масъалаҳои зикршуда минбаъд
низ эътибори ҷиддӣ дода, ташаббусҳои созандаи бонувону духтарони
соҳибкору ҳунарманд, бомаърифату ватандӯст ва худогоҳу худшиносро,
ки пояҳои давлатдории миллиамонро таҳким мебахшанд, дастгирӣ
менамояд. Ҳамчунин, таъкид месозам, ки занону бонувони соҳиби касбу
ҳунар ҳамеша рӯзгори ободу осуда доранд, ба қадри заҳмати мардон
бештар мерасанд ва худашон низ ҳеҷ гоҳ хору муҳтоҷ намешаванд.
Барои маълумоти шумо боз як мисол меорам. Дар давоми бисту
панҷ соли истиқлолият муассисаҳои таҳсилоти ибтидоиву миёна ва олии
касбиро қариб 360 ҳазор нафар духтарон хатм карда, ҳоло дар мактабҳои
олӣ, коллеҷу литсейҳои касбӣ 115 ҳазор нафар ва дар муассисаҳои
бонуфузи таҳсилоти олии кишварҳои хориҷӣ қариб 5 ҳазор нафар
духтарон таҳсил мекунанд. Илова бар ин, аз соли 1997, яъне аз оғози ҷорӣ
гардидани квотаҳои президентӣ беш аз ёздаҳуним ҳазор нафар духтарон
бо истифода аз ин имконият ба мактабҳои олӣ дохил шудаанд, ки то
имрӯз 8 ҳазору 900 нафари онҳо соҳиби маълумоти олӣ гардида, дар
соҳаҳои гуногун машғули фаъолият мебошанд ва қариб 2 ҳазору 700
нафари онҳо таҳсилро идома дода истодаанд.
Бонувони азиз!
Қабули Консепсияи рушди оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
ифодакунандаи ҳолати кунунӣ ва дурнамои сиёсати давлат дар самти
таҳкими мақоми оила мебошад.
Асоси ин ҳуҷҷати муҳимро, ки оила дар он ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ
ва макони тарбияи фарзанд эътироф мегардад, баланд бардоштани
маърифати оиладорӣ, солимии занон ва танзими оила ташкил медиҳад.
Бо ин мақсад, мо дар низоми таҳсилоти миёнаи умумии кишвар
омӯзиши фанни «Маърифати оиладорӣ» - ро ба роҳ мондем, ки
омӯзгорон дар доираи он ба хонандагон масъалаҳои ташаккулу таҳкими
оиладорӣ, эҳтирому муносибати ҳамдигарӣ ва дар маҷмӯъ, фарҳанги
хонаводагиро меомӯзанд.
Ҳамчунин, ба хотири амалӣ шудани консепсияи зикршуда дар
Паёми Роҳбари давлат Вазорати маориф ва илм вазифадор гардид, ки
дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таълими Конститутсия ва қонунҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд» ва «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» - ро ба роҳ монад ва маърифати ҳуқуқии
насли ояндаро дар ҳифзи оиладорӣ, таълиму тарбияи фарзандон, риояи
танзими анъанаҳои миллӣ ва ҷашну маъракаҳо аз айёми мактабхонӣ
баланд бардорад.
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Ба наврасону ҷавонон омӯзонидани муносибатҳои оилавӣ, баланд
бардоштани фарҳанги ҳуқуқии онҳо ва омода намудани ҷавонон ба ҳаёти
мустақилона аз ҷумлаи муҳимтарин арзишҳое мебошанд, ки ба мустаҳкам
шудани оила мусоидат менамоянд.
Барои бунёди оилаи солим, таъмини зиндагии орому осуда ва
бартараф кардани мушкилиҳо ба навхонадорон зарур аст, ки мазмуну
муҳтавои ин қонунҳоро ҷиддӣ аз худ намуда, маърифати оиладории
худро ҳарчи бештар баланд бардоранд.
Аҳли ҷомеа бояд дар самти баланд бардоштани маърифати
оиладорӣ, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона ва пешгирии
вайроншавии оилаҳо чораҳои доимии тарбиявӣ андешанд.
Бовар дорам, ки бо кӯшишу талошҳои муштарак мо метавонем ба
ҷавонон дар интихоби роҳи дурусти зиндагӣ кумак расонем ва риояи
анъанаҳои миллии оиладориву солимии ҷомеаро таъмин намоем.
Ҳамчунин, аз ҷониби фарзандон нигоҳубину ғамхорӣ намудан дар
ҳаққи падару модар тавассути Конститутсия танзим гардида, дар ин асос
дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар
дар таълиму тарбияи фарзанд” зикр шудааст, ки фарзанди болиғ ва
қобили меҳнат уҳдадор аст, ки падару модари худро нигоҳубин карда,
онҳоро дар синни пиронсолӣ аз ҷиҳати моддиву маънавӣ дастгирӣ
намояд.
Модарону бонувони азиз!
Шумо дар раванди тарбияи фарзандон нақши ҳалкунанда доред ва
набояд фаромӯш созед, ки тарбияи фарзанд дар навбати аввал вазифаи
муқаддаси падару модар ва баъдан мактаб ва ҷомеа мебошад.
Ҳоло дар аксари манотиқи кишвар масъалаи ҷалби кӯдакон ба
мактаб, алалхусус, духтарон ҳал гардида, фарогирии духтарон барои
гирифтани таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ
тамоюли афзоиш дорад. Шумораи ҷавондухтароне, ки дар зинаи
таҳсилоти баъди олии касбӣ дониш мегиранд, хеле афзуда, сафи онҳо дар
муассисаҳои омодагии баъдидипломӣ торафт зиёд шуда истодааст, ки ин,
албатта, раванди мусбат ва ба талаботи замони муосир мувофиқ
мебошад.
Тавассути квотаҳои президентӣ ҳоло насли сеюми мутахассисони
соҳаҳои гуногун тарбия ёфтаанд, ки дар гӯшаву канори мухталифи
Тоҷикистон ҳамчун насли ҷавони зиёиёни мамлакат муваффақона кору
фаъолият карда истодаанд.
Бояд гуфт, ки баланд бардоштани сатҳи маълумоту маърифат дар
миёни занону духтарон шарти муҳимтарини беҳтар гардидани дараҷаи
зиндагӣ, коҳиши камбизоатӣ, ҳалли масъалаи шуғл ва рафъи бекорӣ
мебошад. Аз ин лиҳоз, волидайн ҳар қадар ба тарбия ва сатҳи саводнокии
фарзанд бештар таваҷҷуҳ намоянд, ҷомеа ҳамон андоза пеш меравад,
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нерӯи инсонӣ тақвият меёбад ва мушкилоти оилаву ҷомеа камтар
мешавад.
Дар баробари ин, мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки баъзан миёни
иддае аз занон зиёдаравӣ ба назар расида, дар маъракаву чорабиниҳои
оилавӣ сарфаю сариштакорӣ риоя намешавад. Агар ин камбудиҳо
бартараф гардида, пеши роҳи хароҷоти барзиёд ва зоҳирпарастӣ гирифта
шавад, табиист, ки буҷети хонавода афзуда, вазъи зиндагии оилаҳо боз
ҳам беҳтар хоҳад гашт.
Мо ин масъаларо қариб дар ҳар мулоқоту суҳбат таъкид менамоем,
зеро медонем, ки соҳиби дастархону маъракаҳо ва сарфакори беҳтарини
зиндагӣ, шумо, занону модарони гиромӣ ҳастед. Вобаста ба ин, мардуми
мо панду андарзҳои зиёд доранд.
Аз ҷумла гуфтаанд, ки “ба миқдори сари сӯзан сарфа кардани зан
баракатро дар хонадон дучанд меафзояд”.
Ин ишораҳо моро водор месозанд, ки маъракаҳоро камхарҷ
гузаронем, зиёдаравӣ накунем, ба қадри нозу неъмати зиндагӣ расем ва
талаботи қонунҳои миллиамон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну
маросимҳои миллӣ” ва “Дар бораи масъулияти падару модар дар
таълиму тарбияи фарзанд”-ро ба хотири рӯзгори ободу оилаи хушбахт
ҳамеша риоя намоем.
Модарону хоҳарони меҳрубон!
Модар гаҳвораву оламро бо ҳам мепайвандад, рисолати пурзаҳмати
парвариши наслҳоро ба дӯш кашида, бо сиришту замири покаш барои
ҳастии фарзанд, ободии хонадон ва осоиши ҷомеа талош менамояд.
Баробари ин, дар сари гаҳвораи тифлаш шабзиндадорӣ карда, камолоти
ӯро интизор мешавад ва тамоми ҳастиашро ба парвариши ҷигарбандаш
сарф намуда, аз роҳи сидқ мададгораш мегардад. Ин рисолати бузурги
инсонӣ мақому мартабаи модарро боз ҳам муқаддасу беназир
гардонидааст.
Ба қадри шири поки модар нарасидан, заҳмати бедорхобиҳои ӯро
фаромӯш кардан, ба падару модар ситам кардан ва дар пириву
дармондагӣ ба қадри ранҷу азоби онҳо нарасидан бузургтарин гуноҳ аст.
Мо, фарзандон, агар тамоми умр ба модари худ хизмат кунем, бо
ранҷи шабзиндадорӣ ва заҳмати ӯ ба хотири тарбияву ба камол
расонидани мо баробар шуда наметавонад.
Аз ин рӯ ҳозирин ва кулли ҳамватанонро даъват менамоям, ки
модарони худро дӯст доред, нисбат ба онҳо меҳрубону ғамхор бошед,
иззаташонро ба ҷо оварда, ҳаргиз озорашон нарасонед ва нигоҳи пур аз
меҳру шафқатро аз онҳо дареғ надоред. Қарзи фарзандии мо дар назди
шахсияти мубораку биҳиштии модарон ҳамин аст.

35

Президент
Мо дар симои шумо духтарону бонувони азиз олиҳаи бахту саодат
ва зебоиро мебинем. Шумо бо меҳру вафоятон шуълаи ишқу умедро
абадӣ гардонида, эҳсоси инсониро дурахши пурҷило бахшидаед.
Аз ин рӯ, кӯшиш намоед, ки ин сарвати бебаҳои ҳаёти худро ҳифз
карда, меҳру муҳаббатро дар қалби хеш беолоиш ва фурӯзон нигоҳ доред,
оиларо асоси зиндагии худ қарор диҳед ва сабуру қаноатпеша бошед.
Аҳли ҷомеа ва фарзандони худро ҷиҳати ҳифзи истиқлолияту озодӣ,
амнияти давлатӣ, суботи сиёсӣ ва таҳкими пояҳои ваҳдати миллӣ
раҳнамоӣ карда, барои бунёди давлати пешрафтаву соҳибтамаддун ва
дунявию демократӣ талош варзед ва номбардори ин Ватан ва хоки
муқаддаси ниёкони хеш бошед.
Итминони комил дорам, ки шумо ҳамчун офарандаи зиндагиву
зебоӣ, бақои меҳру муҳаббат ва чароғи хонадон дар ҳаёти сиёсиву
иҷтимоӣ ва фарҳангии кишварамон фаъолона ширкат варзида, ба хотири
пешрафти давлатамон рисолати созандагии худро бо садоқату устувории
модаронаи худ идома медиҳед.
Бо ҳамин умеду орзуҳои нек, шумо, модарону бонувони арҷмандро
бори дигар ба муносибати ҷашни фархунда - Рӯзи модар табрик гуфта, ба
ҳар кадоми шумо ва ба ҳамаи бонувону хоҳарони мамлакат тандурустиву
саодатмандӣ ва дар ҳаёти оилавиатон меҳру муҳаббат, бахту иқболи нек
ва рӯзгори ободу осуда орзу менамоям.
Дуруд ва ҳамду сано ба модар – фариштаи ҳаёт ва ҳомии зиндагии
башар дар рӯйи Замин!
Сано ба модар - ин олиҳаи меҳру шафқат, раҳнамову раҳбар ва
азизи ҳар як хонадон!
Зиҳӣ, занону бонувони шарафманд ва шуълаи ишқи ҳаётбахш!
Ҷашн муборак бошад, модарону хоҳарони азиз!
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СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН,
АСОСГУЗОРИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ-ПЕШВОИ МИЛЛАТ
МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР МУЛОҚОТ БО ЗИЁИЁНИ
МАМЛАКАТ, 20.03.2017
Ҳамватанони азиз!
Муҳтарам намояндагони аҳли зиё!
Дар оғози сухан мехоҳам тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон,
ҳамватанони бурунмарзӣ, кулли тоҷикону форсизабонони дунё ва
мардуми кишварҳои ҳавзаи тамаддуни Наврӯз, инчунин, ҳамаи шумо,
ҳозирини арҷмандро ба ифтихори фарорасии ин ойини хусравонӣ, яъне
Наврӯз, ки чанд сол инҷониб ҳамчун ҷашни байналмилалӣ таҷлил
мегардад, самимона табрик гӯям.
Наврӯзи бостонӣ, ки хусусияти барҷастаи он ҷашни хурсандии
хурду бузург, яъне тамоми мардум мебошад, дар кишвари мо ба
шарофати истиқлолияти давлатӣ бо рамзу ойинҳои бисёр дерина ва рангу
таровати басо дилчаспу зебандаи худ эҳё гардида, ба яке аз
дӯстдоштатарин
ҷашнҳои
миллии
сокинони
Тоҷикистони
биҳиштосоямон табдил ёфтааст. Яъне мардуми мо – марду зан, пиру
ҷавон, ҳама ин ҷашнро интизорӣ мекашанд, барои истиқболи арзандаи он
омодагӣ мегиранд, расму ойинҳои наврӯзиро бо хурсандиву хушҳолии
зиёд ва дастҷамъона ба ҷо оварда, беҳтарин нияту орзуҳои худро бо
Наврӯз, ки Соли нави аҷдодиамон мебошад, пайванд медиҳанд.
Ҳамчун рамзи неки наврӯзӣ мулоқоти Роҳбари давлат бо
намояндагони зиёиён низ ҳар сол дар арафаи ин ҷашни мубораки
миллиамон доир мегардад.
Бояд гуфт, ки эҳёи ҷанбаҳои мардумии Наврӯз, тарғибу таблиғи
мунтазами суннатҳои ин ҷашни бостонӣ, оммавӣ гардонидани ғояву
арзишҳои ҷовидонаи он ва ба ин восита таҳким бахшидани пояҳои
фарҳангии зиндагии ҷомеаи мо яке аз вазифаҳои муҳимтарини аҳли зиё
мебошад. Вобаста ба ин, мехоҳам бори дигар хотирнишон намоям, ки
сатҳи донишу маърифати мардум, хусусан, наврасону ҷавононро баланд
бардоштан, ҳисси ифтихори миллии наслҳоро бедор сохтан ва дар
шароити мураккаби ҷаҳонишавӣ асолат ва арзишҳои миллиро ҳифз
кардан рисолати ҳар як зиёии ватандӯст ба шумор меравад.
Мо аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба аҳли зиё такя карда,
ташаббусҳои созандаи онҳоро пайваста дастгирӣ менамоем. Зеро зиёиён
ҳамчун нерӯи фаъолу тавонои ҷомеа метавонанд дар ташаккули
худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ нақши басо арзишманд гузоранд ва
манфиатҳои милливу давлатиро содиқона ва қотеъона ҳифз намоянд.
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Соли гузашта, ки барои мардуми мо соли воқеан таърихӣ буд,
зиёиёни мо, аз ҷумла устодону омӯзгорон, олимону донишмандон,
шоирону нависандагон, рассомону оҳангсозон ва аҳли санъат ҷиҳати дар
сатҳи баланд баргузор гардидани ҷашни 25 - солагии истиқлолияти
давлатӣ, пеш аз ҳама, тавассути доир намудани чорабиниҳои илмиву
фарҳангӣ фаъолона ширкат карданд ва дар масъалаи тарғиби моҳияти
истиқлолияти давлатӣ ва ҳифзи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ
саҳми пурарзиш гузоштанд, ки мо аз чунин иқдомоти ватандӯстонаи онҳо
сипосгузорем.
Воқеан, тарғиби бузургтарин дастоварди халқамон - истиқлолияту
озодӣ вазифаи аввалиндараҷаи зиёиён маҳсуб ёфта, онҳо бояд дар
таҳқиқоту асарҳои худ аҳаммият ва муҳтавои ин мафҳумҳои муқаддасро
боз ҳам васеътар инъикос созанд, ба хотири таҳкими суботи сиёсӣ,
ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ, ифтихори ватандорӣ ва ҳифзи манфиатҳои
Тоҷикистони азиз, инчунин, забон, фарҳанг, расму ойин ва суннату
анъанаҳои миллӣ минбаъд низ кӯшиш намоянд.
Мо соли 2017-ро Соли ҷавонон эълон намудем ва бовар дорем, ки
шумо, аҳли зиё, ташаббусҳои насли ояндасозро дасгирӣ карда, дар қалби
ҳар як наврасу ҷавон ҳисси миллӣ ва эҳсоси гарми ватандӯстиро бедор
месозед, онҳоро ба роҳи омӯхтани илму дониш, касбу ҳунар ва ободу
пешрафта гардонидани Ватани азизамон - Тоҷикистон ҳидоят менамоед.
Мо бояд ба зиёиёни ҷавон роҳи васеъ кушода, барои онҳо имконият
фароҳам орем, ки дастоварду ихтироот ва маҳсули эҷоди худро ба
дигарон муаррифӣ созанд. Махсусан, ҷалби ин табақаи нерӯманд ба
омӯзиши илм ва аз худ кардани техникаву технологияҳои муосир
аҳаммияти бағоят муҳим дорад. Маҳз бо ҳамин сабаб, Ҳукумати
мамлакат ба рушди илм диққати махсус дода, ҷалби наврасону ҷавононро
ба ин соҳаи муҳим аз ҷумлаи масъалаҳои аввалиндараҷа мешуморад. Аз
ин рӯ, сохторҳои илмиву таълимии кишварро зарур аст, ки омӯзиши
илмҳои муосир, бахусус, илмҳои табииву риёзиро ҷиддӣ ба роҳ монда,
баргузории маҳфилу чорабиниҳои илмиро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва
муассисаҳои илмӣ бештар созанд ва ҷавононро ба чунин чорабиниҳо
ҳарчи бештар ҷалб намоянд.
Дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии кишвар рӯзи 22 декабри соли 2016
оид ба нақши калидӣ доштани илми ватанӣ дар рушди устувори ҷомеа
таъкид карда будам.
Олимонро зарур аст, ки ба рушди минбаъдаи илмҳои дақиқ ва
табиатшиносиву техникӣ ва ба талаботи ҷомеа равона сохтани нерӯи
илмӣ таваҷҷўҳи махсус зоҳир карда, фаъолияти худро дар самти
ихтироъкориву навоварӣ, ҳамчунин, ҷалби ҷавонони болаёқат ба корҳои
илмӣ ва ихтироъкорӣ боз ҳам ҷоннок намоянд.
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Яке аз ҳадафҳои муҳимтарини мо барои давраи наздик - гузариш аз
давлати аграрӣ ба давлати индустриалӣ-аграрӣ ба шумор меравад.
Бинобар ин, дар истеҳсолоти ватанӣ татбиқ намудани дастовардҳои илмӣ
ва инноватсиониву технологии олимони кишвар дар роҳи расидан ба ин
ҳадаф нақши асосӣ мебозад.
Бо мақсади мустаҳкам намудани алоқаи илм бо истеҳсолот ва дар
истеҳсолоти ватанӣ татбиқ намудани дастовардҳои илм ва технологияҳои
инноватсионӣ дар Паём дастур дода будам, ки дар сохтори Академияи
илмҳо Маркази татбиқи технологияҳои инноватсионӣ таъсис дода шавад.
Фаъолияти илмӣ ва илмиву ташкилии ин марказ бояд дар самти тақвият
бахшидани
иқтидори
истеҳсолоти
ватанӣ
тавассути
татбиқи
дастовардҳои илмӣ нақши муассир дошта бошад.
Танҳо робитаи мустаҳками илму амалия метавонад ба истеҳсолот
таъсири мусбат расонад ва назарияву ихтирооти олимон дар амал татбиқ
гарданд. Аз ин рӯ, олимони моро зарур аст, ки ба омӯзиши проблемаҳои
муосир ва кашфиёту ихтирооти ба истеҳсолот нигаронидашуда таваҷҷуҳи
ҷиддӣ зоҳир намоянд. Дар баробари ин, олимони соҳаи ҷомеашиносӣ низ
бояд корҳои илмии худро ба самтҳои таъмини амнияти давлатӣ, ҳифзи
манфиатҳои миллӣ ва огоҳ кардани аҳли ҷомеа аз таъсири хавфу
хатарҳои ҷаҳони муосир равона намоянд, зеро ин масъалаҳо торафт
аҳаммияти аввалиндараҷа пайдо карда, ба муносибатҳои байналмилалӣ
ва суботу оромии сайёра таъсири амиқ гузошта истодаанд.
Кишвари мо низ аз лиҳози мавқеи ҷуғрофии худ аз таъсири ин
равандҳо дар канор буда наметавонад. Бинобар ин, ҷомеашиносон бояд
равандҳои зикршударо фаъолона таҳлил карда, оид ба ҷанбаҳои гуногун
ва оқибати онҳо ба амнияту суботи давлат ва ҷомеаи мо андешаву
хулосаҳои асоснок пешниҳод намоянд.
Дар марҳалаи ҳозира бо истифодаи самаранок аз имкониятҳои
мавҷуда, аз ҷумла тавассути расонаҳои хабарӣ зеҳну ҷаҳонбинии мардум,
алалхусус, наврасону ҷавононро ба тафаккури илмии прагматикӣ ва
пешрафтаву амалгаро табдил додан вазифаи зиёиён мебошад. Дар ин
самт аз таҷрибаи давлатҳои мутараққӣ васеъ истифода намуда, тарғиби
тафаккури пешрафта ва ҳисси миллиро вусъат бахшидан қарзи виҷдонии
ҳар як зиёии ватандӯст мебошад.
Ҳозирини арљманд!
Рушди мунтазами соҳаи фарҳанг, ки ба беҳдошти дунёи маънавии
инсон таъсири амиқ гузошта, ҷаҳонбиниву тафаккур, зеҳну шуур, майлу
рағбати зебоиписандӣ ва ҳунари эҷодгариву анъанаҳои мардуми
фарҳангсолори моро ташаккул медиҳад, дар маркази диққати Ҳукумати
мамлакат қарор дорад. Зарур аст, ки аҳли эҷоди кишвар – олимон,
ходимони адабиёт, театр, санъати тасвирӣ, мусиқӣ, кино ва дигарон низ
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бо дарназардошти ин рисолати инсонсози фарҳанг ба рушди ҳамаҷониба
ва мунтазами он таваҷҷўҳи боз ҳам бештар зоҳир намоянд.
Ба шарофати соҳибистиқлолӣ мо дар самти ҳифзу нигаҳдории
мероси
фарҳангии
халқи
куҳанбунёдамон
тамоми
тадбирҳои
имконпазирро андешидем ва дар даврони начандон тӯлонӣ ба эҳё
кардану таҳким бахшидани асолати миллӣ, забон ва фарҳанг, ки рукнҳои
асосии давлатдорӣ мебошанд, муваффақ гардидем.
Фарҳанги миллии мо заминаҳои устувор дошта, бо таъриху
анъанаҳои қадима ва гуногунрангиву хусусиятҳои хоси худ, аз ҷумла
осори хаттии нодир, мусаввараҳои камназир, мусиқии “Шашмақом”,
“Фалак” ва садҳо дастоварду падидаҳои дигари ҳунару адаб имрӯз дар
ҷаҳон машҳур аст. Ин мероси пурғановати миллиро ҳифз кардан ва
таъмин намудани рушди минбаъдаи он вазифаи на танҳо давлат, балки
қарзи виҷдониву инсонии ҳар як фарди соҳибфарҳанги кишвар, махсусан,
зиёиён мебошад.
Бояд гуфт, ки ҳарчанд дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ доир ба
беҳтар намудани вазъи фарҳанги миллӣ дар аксари шаҳру ноҳияҳо, аз
ҷумла дар ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон корҳои зиёдро амалӣ намудем,
вале сатҳу сифати фаъолияти муассисаҳои фарҳангу фароғат ва
фарогирии доираҳои гуногуни мардум ба чорабиниҳои фарҳангӣ ҳанӯз
ҳам беҳбудӣ мехоҳад. Аз ин рӯ, вазоратҳои фарҳанг, маориф ва илм ва
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро
зарур аст, ки доир ба ҳалли ин масъала тадбирҳои якҷояро амалӣ
гардонанд.
Яке аз бахшҳои дигари фарҳанг, ки ба дастгирӣ ва дар айни замон
ба фаъолияти ҳамоҳангшудаи ҳамаи сохторҳои дахлдор дар самти рушди
минбаъдаи он ниёз дорад, санъати театрӣ мебошад. Санъати театрӣ
метавонад таъриху тамаддун, арзишҳои миллӣ ва ҳаёти муосирони моро
ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд. Сабаби асосии рушд накардани соҳа
набудани асарҳои драмавии мувофиқ ба завқи тамошобини имрӯза
мебошад. Бинобар дуруст фаъолият накардани Шӯрои бадеӣ дар назди
Вазорати фарҳанг, ташкил нагардидани муҳокимаи асарҳои саҳнавӣ ва
набудани талаботи ҷиддӣ нисбат ба интихоби асарҳои саҳнавӣ ба
тамошобинон асарҳои каммазмун ва камаҳаммият пешкаш мегарданд.
Дар натиҷа имрӯз шумораи тамошобин кам шуда, мавқеи театрҳо дар
ҷомеа суст гардида истодааст. Тавре ки медонед, театрро оинаи ҳаёт
мегӯянд ва ин навъи санъат бояд руҳи солим дошта бошад. Яъне барои
театрҳои кишвар асарҳое таълиф бояд кард, ки руҳи қавии мардуми
Тоҷикистонро ифода намоянд, ҳаёти осудаи халқро инъикос кунанд ва
завқу ҳаваси тамошобинро ба зиндагӣ бештар гардонанд.
Ҳарчанд ки дар панҷ соли охир дар театрҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ
ва шаҳриву ноҳиявӣ 172 асар ба саҳна гузошта шудааст, вале онҳо ҳанӯз
40

Президент
талаботи тамошобинро қонеъ карда наметавонанд. Қисми зиёди ин
намоишномаҳо такрори ҳамдигар буда, аз лиҳози мазмуну муҳтаво
якрангу якмаром мебошанд. Баъзе намоишномаҳо асарҳои тарҷумавӣ
буда, аз рӯзгори мардуми мо дуранд ва тамошобин онҳоро хуб қабул
карда наметавонад. Дар аксари саҳнаҳо мавзӯъҳои рӯз, воқеаву
рӯйдодҳои даврони истиқлолият, ҳаёти мардуми тоҷик ва масъалаҳои
маънавию ахлоқӣ кам мушоҳида мешаванд. Ба мисли дигар эҷодгоҳҳои
бузург театр низ бояд ҷавобгӯи равандҳои мубрами ҳаёт бошад. Аз ин рӯ,
адибони моро зарур аст якҷо бо ходимони театр асарҳои саҳнавие
офаранд, ки ҳаёти гузаштаву имрӯзаи халқи тоҷикро воқеъбинона ва
рангин инъикос намуда, ҷаҳони маънавии тамошобинро ғанӣ гардонанд.
Дар баробари ин, ҷиҳати омода кардани ҳунарпешаҳо, коргардонҳо
ва рассомони театр, аз ҷумла барои театри миллӣ, ки имрӯзҳо бунёди он
идома дорад, инчунин, доир ба ташкили студияҳои хурд дар назди
театрҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд.
Мехоҳам махсус таъкид намоям, ки дар даврони ҷаҳонишавӣ
зарурати гиромидошти фарҳанги миллӣ, баланд бардоштани сатҳи
маънавиёти инсон, тарбия ва ташаккули насли наврасе, ки вазифаҳои
азими бунёди ҷомеаи ояндаро ба уҳда мегирад, бамаротиб меафзояд. Дар
ин асос мо бояд дар қалби онҳо зиракии сиёсиву худшиносии миллиро, ки
дар пояи эҳтиром ва дӯст доштани Ватан - модар, забон ва арзишҳои
таърихиву фарҳангӣ ташаккул меёбад, тавассути гузаронидани
чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ ҷой диҳем. Зеро танҳо шахси аз таъриху
фарҳанги миллати хеш бохабар, худшиносу худогоҳ ва дорои ҳисси
баланди миллӣ дар ҷомеа мақому мавқеи сазовор пайдо карда метавонад.
Дар марҳалаи кунунӣ сиёсати фарҳангии давлати соҳибистиқлоли
Тоҷикистон ба таъмини амнияти фарҳангии кишвар, таҳкими рукнҳои
маънавии давлатдорӣ, тавсеаи тафаккури созандаву бунёдгарона,
болоравии ифтихори миллӣ ва эҳсоси ватандории сокинони мамлакат,
яъне ба тақвияти ҳувияти миллӣ нигаронида шудааст, ки дар ин раванд
нақши зиёиён бояд назаррас бошад. Вобаста ба ин, як нуктаи муҳимро
хотирнишон месозам, ки фақат миллате, ки ба фарҳанги миллӣ эҳтиром
мегузорад, ҳамеша ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, ҳувияти
миллиашро устувор менамояд ва собитқадамона пеш меравад.
Имрӯз рушди санъати кино низ аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимтарин
мебошад. Кинои тоҷик бояд дар мавзӯъҳои таърихӣ, ватандӯстӣ,
худшиносӣ ва проблемаҳои муосир филмҳои замонавиро ба навор гирад.
Вале чунонки мебинем, аксари филмҳо ба завқи тамошобини имрӯза
мувофиқ нестанд.
Бо ташаббуси мо моҳи майи соли 2015 Шӯрои ҳукуматӣ доир ба
рушди кинематография таъсис дода шуд. Вале ҳарчанд ки аз байн ду сол
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сипарӣ гардид, шӯрои мазкур то ба ҳол ягон филмномаро баррасӣ
накарда, аз ҷониби адибони кишвар низ асаре пешниҳод нашудааст.
Бо дарназардошти чунин вазъ, ба Ҳукумати мамлакат супориш
дода мешавад, ки дар муҳлати ду моҳ доир ба ворид кардани тағйирот ба
қарори қабулкардаи худ аз 26 декабри соли 1997 ҷиҳати таъсиси сохтори
алоҳида – Муассисаи давлатии “Тоҷикфилм” ва ба он ҳамроҳ намудани
“Тоҷиккино” чораҷӯӣ намояд.
Таъкид месозам, ки зиёиёни мамлакат ба масъалаи рушди соҳаи
театр ва кино ҳамчун ҷузъи муҳимтарини ҳаёти фарҳангии кишвар
набояд бетараф бошанд.
Баръакс, зиёии асил дар раванди ташаккул ва тавсеаи тафаккури
миллӣ ҳамеша фаъол буда, ба раванди пешрафти маънавиёти ҷомеа
таъсир мерасонад, каму костиҳои ҷомеаро аз ҳама пеш дарк мекунад ва
барои рафъи онҳо тадбир меҷӯяд.
Бовар дорам, ки шумо, зиёиёни мамлакат, дар ин амали хайру
шоиста минбаъд низ ҳиссаи арзишманди худро гузошта, ба хотири
густаришу тавсеаи бештари тафаккури аҳли ҷомеа ҷидду ҷаҳд менамоед
ва ҳамчун нерӯи пешқадам дар раванди таҳкими пояҳои давлатдории
миллӣ ва ободиву пешрафти Тоҷикистони азиз саъю талоши
ватандӯстонаи худро дареғ намедоред.
Боиси ифтихор аст, ки мову шумо Наврӯзи имсоларо дар оғози
амалишавии ташаббуси нави Тоҷикистон доир ба Даҳсолаи
байналмилалии амал "Об барои рушди устувор" ҷашн мегирем.
Об ҳамчун воситаи асосии ҳаёти инсон дар ойини гузаштагони мо
рукни муқаддас ва яке аз чор унсури асосии зиндагӣ ҳисобида шуда,
сарфакорона истифода намудани онро аҷдоди мо ҳамчун андарзи
зиндагии наслҳо бисёр муҳим мешумориданд. Бо дарназардошти
мушкилоти об, ки имрӯз башарият ба он рӯ ба рӯ омадааст, аҳли зиёи
кишвар бояд дар тарғиби аҳаммияти пешниҳоди мазкур пешсафу фаъол
бошанд ва дар самти амалӣ намудани пешниҳоди Тоҷикистон ва ҳамкорӣ
бо ҷомеаи ҷаҳон ҳарчи бештар ҷидду ҷаҳд намоянд.
Ба хотири амалӣ шудани ҳадафҳои неки ояндасозатон ба ҳар
кадоми шумо барори кор ва комёбиҳои тозаи эҷодӣ мехоҳам.
Бори дигар тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон, ҳамватанони
бурунмарзӣ, ҳамаи шумо, ҳозирини муҳтарам ва кулли зиёиёни кишварро
ба ифтихори ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ самимона табрик гуфта, ба
ҳар яки шумо ва ҳар фарди Ватан хонаи обод, бахту саодат ва ба Ватани
маҳбубамон сулҳу оромии ҷовидонӣ орзу менамоям.
Наврӯзатон муборак бошад, ҳамватанони азиз ва аҳли зиёи кишвар!
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Общепринятое понятие относительно
институционализации
лидерства выступает понятие о том, что деятельность лидера
ограничивается в той или иной степени существующими социальными
отношениями, нормами, процедурами принятия решений, которые в
последующем способствуют превращению каких-либо социальных
отношений в социальный институт, то есть в форму социальных отношений
с установленными (письменно или устно) правилами, нормами, санкциями.
Исходя из этого, анализ института лидерства в Таджикистане
показывает, что личностные качества лидера, исключительные способности
эффективного планирования и управления политическими процессами
способствуют совершенствованию и упрочнению данного института.
Ключевые слова: лидер, институт лидерства, институционализация
лидерства, ценностные ориентации, принятие своевременного решения, этапы
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Нињодисозии
сарварї
ифодакунандаи раванд ва амалест, ки тибќи он фаъолияти сарвар дар
доираи муайяни муносибатњои иљтимої, меъёрњо ва усулњои ќабули ќарор
муќаррар гардида, дар ин замина ин ё он шакли муносибатњои иљтимої ба
нињоди иљтимої мубаддал мегарданд.
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Вобаста ба ин, тањаввули нињоди сарварї дар Тољикистон
хусусиятњои хоси худро доро буда, тањлили ин раванд нишон дод, ки
хислатњои њирфаии сарвар, ќобилияти баланди таъмини њамгироии
иљтимої дар љомеа, банаќшагирї ва идоракунии самараноки равандњои
сиёсї бањри рушди њамаљонибаи нињодисозии он мусоидат менамояд.
Вожањои калидї: сарвар, нињоди сарварї, нињодисозии сарварї,
мавќеъгирињои арзишманд, ќабули ќарори сариваќтї, марњилањои ташаккул
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A general notion of the institutionalization of leadership is the notion that
the activity of a leader is limited in a varying degree by existing of social
relations, norms, decision-making procedures, which subsequently facilitate
the transformation of any social relations into a social institution, that is, in
the form of social relations with established (written or verbal) rules, norms,
sanctions.
Based on this, the analysis of the leadership institution in Tajikistan shows
that the personal wealth of the leader and phenomenal ability to effectively
plan and manage political processes, contribute to the improvement and
strengthening of this institution.
Keywords: leader, leadership institution, institutionalization of leadership,
values, timely decision making, stages of formation
Общепринятое понятие относительно
институционализации
лидерства выступает понятие о том, что деятельность лидера
ограничивается в той или иной степени существующими социальными
отношениями, нормами, процедурами принятия решений.
Институционализа́ция (также институциализация; лат. institutum –
установление, обычай, учреждение) — процесс превращения каких-либо
социальных отношений в социальный институт, то есть в форму
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социальных отношений с установленными (письменно или устно)
правилами, нормами, санкциями.[1]
Другая интерпретация
предполагает процесс рекрутирования,
подготовки,
движения
к
власти,
деятельность
политических
руководителей осуществляющихся в рамках определенных норм и
организаций. В отличие от первого понятия, второе охватывает также и
процесс становления лидера, т.е. характеризуя сам процесс выдвижения
лидера, в дальнейшем определяет четко очерченные границы, в рамках
которого должен действовать политический лидер.
Анализ института лидерства в Таджикистане показывает, что его
формирование происходило в тяжелых условиях гражданской войны,
чему способствовали отсутствие стратегии и правильно выбранных
тактических действий, приведшие к социальному взрыву в обществе. Как
отмечает Тэтчер М. «беспорядки, эпидемии и финансовые катастрофы
тоже могут быть ужасными и разрушительными, но война – все же самое
страшное испытание для человека».[2,17]
Отсутствие
социальной преемственности осложняло процесс
передачи власти. Институт политического лидерства должна была в
сложившейся ситуации понять, что характер социальной динамики
изменил монотонную общественно-политическую среду. В этом случае
необходимо было извлечь пользу из каждой необходимости, чего, к
сожалению, не удалось достичь институту лидерства в Таджикистане в
начале 90-х годов.[3,35] В результате формирование нового института
лидерства происходило в обстановке политической нестабильности,
ценностной неопределенности, идеологической разобщенности, анархии
и ресурсной необеспеченности. Все это было связано с тем, что
трансформация общества осуществлялась политическими силами
хаотично, подпитываемый извне, заинтересованными политическими
силами.
Однако историческая заслуга Лидера нации, Президента страны,
начавшего свой политический путь в переломном этапе развития
общества, заключается в том, что он благодаря своей политической
гибкости в принятии политических решений смог убедить общество в
пагубности
дальнейшего
продолжения
противостояния.
Как
дальновидный руководитель государства он учитывал целый спектр
рисков и возможностей, анализировал каждый свой шаг, каждое
принятое решение, чтобы правильно сформулировать стратегию выхода
из конфликта.
Историко-политический анализ становления института лидерства в
суверенном Таджикистане показывает, что в его развитии можно
выделить следующие этапы:
- этап формирования ресурсных
основ, способствующих
объединению людей в трудном конфликтном обществе и разрешение
внутреннего конфликта. На данном этапе происходило формирование
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ресурсных основ, позволяющих объединить усилия всей общественности
на снижение социально-политической напряженности. Формирование
ресурсных
основ
предполагало
повышение
экономической
и
политической дееспособности системы, базисная основа государства
находилось в глубоком кризисе. Необходимым фактором выступал
предотвращение голода, нужды, болезней и разрухи.
Урегулирование политической ситуации выступал одним из
наиглавнейших приоритетов в политической программе новоизбранного
руководства страны. Заявление Председателя Верховного Совета
Республики Таджикистан о том, что начнет свою работу с установления
мира, было программным, показывающим обществу путь спасения. К
тому же необходимо отметить, и тот факт, что правильное определение
приоритетов в процессе управления имеет важное значение для
обеспечения эффективности процесса осуществления власти. Не всегда
позиция лидера в данном вопросе может совпадать с мнением его
команды, однако лидер-стратег сможет убедить свою команду по
конкретным достигнутым результатам.
Анализируя данный этап, необходимо отметить и личностные
качества лидера, позволяющие найти выход в трудной политической
обстановке, активная жизненная позиция, желание действовать,
принимать правильные и своевременные политические решения
способствовали формированию консолидации общества на пути к
достижению мира и установлению стабильности. Гениальность Лидера
нации заключается в том, что он обладает непобедимой силой духа,
которая позволяет ему смело противостоять любым трудностям. Это
качество позволяло ему превратить трудности в двигатель нашей жизни.
Из тяжелейших конфликтных ситуаций он смог извлечь пользу, как в
плане личного самосовершенствования, так и в плане общественнополитического. В связи с этим необходимо отметить, что дуализм
социально-политического конфликта заключался в том, что разрушая
старое, создавалось новое, вызывая дезинтеграцию целостной системы, в
определенной степени сделал ее более гибкой и способствовал ее
приспособляемости к изменяющимся условиям. Иначе говоря, из этой
роковой ситуации смог получить пользу, формируя и совершенствуя
новые концептуальные и практические основы управления обществом в
кризисных этапах его развития.
- этап постконфликтного восстановления и развития ценностных
ориентиров, предполагающее решение задач, направленных на
совершенствование деятельности института лидерства в новых
исторических условиях, т. е. в условиях интеграции и артикуляции
интересов в разобщенном социуме. На данном этапе происходило
всеобщее признание института лидерства. Оправдывая полученный
кредит доверия, институт лидерства показал себя именно как движущая и
направляющая сила, вокруг которого сплотились все политические силы,
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включая и оппозиционные. Слово лидера было окончательным при
решении споров по различным политическим и военным вопросам. Все
это свидетельствовало о том, что усилению лидерских позиций
способствовали, прежде всего, личностные качества лидера, которых
признали даже самые заклятые враги. Если раньше принятые
политические решения подвергались сомнению, то на втором этапе слово
лидера было окончательным. Адекватная самооценка, позитивное
отношение к себе и людям, уверенность в себе, вера в свои силы,
стремление двигаться вперед умение устанавливать контакт, слушать и
понимать выступали важными личностными качествами, позволившие
лидеру управлять волей и поведением электората.
Одним из самых сложных задач постконфликтного восстановления
наряду с социально-экономическими вопросами стояло и обеспечение
ценностной ориентации общества. Известно, что одним из тяжелейших
последствий любого конфликта выступает нарушение моральных и
ценностных основ общества, потеря основных ценностных позиций
участников социально-политических процессов, утрата значения
общечеловеческих ценностей, такие как вера и любовь к ближнему,
святость родственных отношений, доверие друг к другу, уважение
человеческого достоинства и т.д. Исходя из этого, как важная движущая
сила институт лидерства сложил много усилий на поиск основных
ценностных позиций, способных обеспечить правильные поведенческие
позиции участников политических процессов.
Психология насилия проникала глубоко внутры всех социальных
слоев. Даже после подписания Общего соглашения о мире и
национальном согласии в Таджикистане 1997 года, реинтеграции
боевиков оппозиции в Вооруженные силы страны, обеззараживания
некоторых главарей бандформирований, обычные бытовые разногласия
и недопонимания старались решать именно при помощи оружия или
людей в камуфляже. Образ «человека в камуфляже» превратился в
социальную «страшилку». Одним из сложных, но в то же время
актуальных задач выступало определение статуса и правового
регулирования деятельности данной категории людей. Решение вопроса
требовало от политического лидера принятие гибкого политического
решения, способствующего мирному решению проблемы. Именно на
этой основе был принять Указ Президента страны о запрещении выхода
военнослужащих за пределы войсковых частей в камуфляже и с оружием.
Принятие данного Указа свидетельствовало о том, что институт
лидерство обладает ситуацией, благодаря умелому руководству и
проведения своей линии по урегулированию социально-политических
проблем в обществе.
- этап институционализации лидерства, как ключевого механизма
обеспечения
эффективной
реализации
властных
функций,
предполагающих наличие норм, определяющих поле деятельности лидера
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в условиях развития демократических процессов. Характеризуя данный
этап необходимо отметить, что институционализация лидерства в
новейшей истории Таджикистана начинается еще с 1994 года, когда с
принятием новой Конституции были заложены правовые основы
формирования института президентства в Таджикистане. Это означало,
что трансформация общественно-политической жизни общества не
возможно без реформы формы правления. Переход от парламентской
формы к президентской было исторической необходимостью,
продиктованной социально-политической реальности. Именно этот шаг
мог обеспечить пресечение активизации раскольнических групп,
мешающих принятию политически значимых решений.
Глава четвертая Конституции Республики Таджикистан, принятого
6 ноября 1994 года, определяет статус, порядок избрания, присягу,
компетенции, неприкосновенность и другие вопросы, связанные с
деятельностью Президента в стране.
Согласно статье 64 «Президент Республики Таджикистан является
главой государства и исполнительной власти (Правительства). Президент
является гарантом Конституции и законов, прав и свобод человека и
гражданина, национальной независимости, единства и территориальной
целостности,
преемственности
и
долговечности
государства,
согласованного функционирования и взаимодействия государственных
органов, соблюдения международных договоров Таджикистана».[4]
Конституционное оформление политического статуса Президента
означало, что институт лидерства в Таджикистане нашёл свое
институциональное выражение, которое заключалось в конкретном
определении
правовых
контуров,
в
рамках
которого
оно
функционировало.
Статья 69, определяя компетенции Президента, признает за ним
право определения основных направлений внутренней и внешней
политики республики и представления Таджикистана внутри страны и в
международных отношениях». Это означает, что только Президенту
страны как высшему политическому лидеру дано право принимать
решения по указанным жизненно важным вопросам государственной
деятельности. Другие компетенции Президента, представленные в 29
пунктах, признают за Президентом страны полномочия, связанные с
формированием Правительство и назначением высших должностных лиц,
отменой или приостановлением действия актов органов исполнительной
власти в случае их противоречия Конституции и законам, созданием
Исполнительного аппарата Президента и
Совета безопасности,
назначения референдума, выборов в Маджлиси милли и Маджлиси
намояндагон, в местные представительные органы, подписанием законов,
определение денежной системы и информированием об этом Маджлиси
милли и Маджлиси намояндагон, распоряжение резервным фондом,
выполнением функции Верховного Главнокомандующего Вооруженными
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Силами Таджикистана, объявление военного положения при реальной
угрозе безопасности государства и внесения указа об этом на
утверждение совместного заседания Маджлиси милли и Маджлиси
намояндагон,
использование
Вооруженных
Сил
Республики
Таджикистан за её пределами для выполнения международных
обязательств Таджикистана с согласия Маджлиси милли и Маджлиси
намояндагон, объявление чрезвычайного положения на всей территории
республики или в отдельных местностях с незамедлительным внесением
указа об этом на утверждение совместного заседания Маджлиси милли и
Маджлиси намояндагон и сообщением в Организацию Объединенных
Наций, решение вопросов гражданства, предоставление политического
убежища, осуществление помилования, присвоение высших воинских
званий, дипломатических рангов, специальных чинов и званий, а также
награждение граждан государственными наградами, присваивание
государственных премий и почетных званий Таджикистана и другие
полномочия, предусмотренные Конституцией и законами. Иными
словами, Конституция заложила основу институционализации лидерства
в Таджикистане. Это означало, что институт лидерство нашло свое
политико-правовое оформление. Определение рамок для осуществления
властной воли выступало важным фактором обеспечения дальнейшей
деятельности лидера в условиях, когда еще социальные отношения
характеризовались значительной трудностью, когда неформальное
лидерство отличалось своими противоправными действиями, мешая
стабильному развитию политической системы.
Дальнейшее развитие социально-политической жизни общества
показало, что только политический лидер как символ единства
государства и народа, механизм интеграции социальной общности
способен выступать от имени большинства и определить дальнейшие
стратегические направления развития национального государства.
Социально-политическая реальность и пройденный исторический путь
создания нового суверенного Таджикистана показала, что лидерские
позиции Президента страны пересекли рамки формального признания.
Всеобщее признание, уважение и любовь народа свидетельствовует о том,
что Эмомали Рахмон как человек и как историческая личность уже не
принадлежит только самому себе, а как неповторимый феномен
принадлежит всей нации. Именно это способствовало возвышению
лидерских позиций и возникновения феномена Лидера нации в новейшей
истории Таджикистана.
История вопроса объявления выдающихся личностей Лидерами
наций имеет давнюю традицию. В истории различных народов и
государств этого высокого звания удостоились выдающиеся личности,
внесшие исторический вклад в развитие своего народа и государства.
Такими были Уинстон Черчиль в Великобритании, Джорж Вашингтон в
США, Жанна Дарк во Франции.
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Лидеры нации были в Турции – Мустафа Кемаль Ататюрк (Отец
турок), в Сингапуре – Ли Куан Ю (отец сингапурского чуда), в Китае –
Мао Цзэдун (Великий кормчий) и инициатор экономических реформ
в Поднебесной –ДэнСяопин.
В наши дни лидер также есть в Иране, это Верховный
руководитель и нынешний глава Ирана Али Хосейни Хаменеи. Великий
аятолла – один из ближайших соратников лидера Исламской революции
Рухоллы Хомейни – руководит государством с 1989 года, был
президентом с 1981-го по 1989 год. В Северной Корее Ким Чен
Ына называют Королем утренней зари и
Выдающимся товарищем,
в Японии император Акихито это Тэнно (Небесный хозяин), а в
Азербайджане президент Ильхам Алиев – Неповторимый лидер.[5]
Проведя последовательный курс построения и укрепления
национального государства, успешно преодолевая постконфликтные
трудности, представляя государство и народ на международной арене,
выдвигая глобальные инициативы Президент страны заслужил всеобщее
доверие, любовь и симпатию всего народа. Все это способствовало тому,
что происходило постепенное реформирование института лидерства в
Таджикистане. Это реформирование было связано, прежде всего, с
повышением авторитета и позиции института политического лидерства в
стране. Принятие сначала Закона, а потом внесения изменений и
дополнений в Конституцию страны относительно Основоположника
мира и национального согласия – Лидера нации, последующее принятие
конституционного Закона Республики Таджикистан « Об Основателе
мира и национального единства-Лидере нации» определяло новые
политико-правовые рамки статуса и деятельности политического лидера
страны.
Преамбула конституционного Закона гласит, что «настоящий
конституционный Закон устанавливает политическое и правовое
положение Основателя мира и национального единства-Лидера нации,
как основателя суверенного государства Таджикистан, мира и
национального единства, с целью укрепления основ конституционного
строя Республики Таджикистан, государственной независимости,
территориальной целостности и единства Родины, стабильности и
долговечности государства Таджикистан, укрепления демократии,
обеспечения экономического, социального и культурного прогресса,
защиты исторических ценностей национальной государственности,
создания достойных условий жизни и свободного развития для каждого
человека».[6]
Формирование института Лидера нации в советской и
постсоветской истории таджикского народа свидетельствовует об
эволюции института лидерства, благодаря личностным качествам
статья 2
личности. Относительно этой стороны вопроса,
конституционного Закона гласит, что «Основатель мира и
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национального
единства-Лидер
нации
является
выдающейся
исторической личностью нации, избранный Главой государства на
шестнадцатой сессии Верховного Совета Республики Таджикистан,
внёсший заметный вклад в создание системы государственности
суверенного Таджикистана, установление конституционного строя,
достижение мира, национального единства и в соответствии с
Конституцией 1994 года избранный всенародным голосованием первым
Президентом Республики Таджикистан, внёсший достойный вклад в
построение суверенного, демократического, правового, светского и
социального государства, предотвративший распад нации, исчезновение
государства и избавивший народ от гражданской войны, осуществивший
великие судьбоносные свершения в политическом, социальноэкономическом,
культурно-историческом
развитии
независимого
государства Таджикистан».
Таким образом, анализ процесса институционализации лидерства в
Таджикистане показывает, что именно личностные позиции лидера
способны корректировать рамки политического влияния. Для этого не
нужен железный режим закрытого общества или всеобщее насилие.
Необходимо наличие активного желания способствовать интеграции
общества, проявление лидерских позиций, силы воли, смелости постоять
за свой народ не жалея себя и быть предводителем в самых трудных
исторических ситуациях. И самое главное, любить свой народ больше чем
самого себя.
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Истиќлолият ба миллати тољик дар шароити нињоят њассос,
мураккаб ва зудтаѓйирёбандаи љањон – охири асри XX насиб гардид, ки
равандњо ва тамоюлоти он ба мазмуни тањаввули њастии иљтимоїфарњангии Тољикистон, пешрафти њаёти сиёсї ва иќтисодии он таъсири
амиќ гузошта, дар самти њифзи асолат, њувияти миллї, арзишњои волои
ахлоќиву маънавии мардуми ин сарзамин хатари љиддї эљод намуд.
Раванди возењи љањонишавї, тамоюлоти ба он пайванди вазъи
сиёсї, њаёти иљтимої-иќтисодї ва фарњангии Тољикистон роњбарияти
тозаинтихоби кишваррро водор намуд, ки бо дарки масъулияти баланд
барои пайванди љомеаи нав ба љањони мутамаддини муосир, ки љавњари
њастии онро низоми демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва иљтимої ташкил
медињад, талош варзад.
Иљрои ин рисолати нињоят муњими таърихї дар шароити буњрони
шадиди сиёсиву идеологї, љанги тањмилии дохилї, барќарорсозии сохти
конститутсионї, мављуд набудани сохторњо ва механизмњои фаъоли
идоракунии давлатї, дахолати хориљї, раванди рушдёбандаи
минтаќагарої, мушкилоти хеле зиёди иљтимої-иќтисодї, таъмини сулњу
субот, ризоят ва вањдати миллї оѓоз гардид.
Новобаста аз мушкилоти мављуда ба роњбарияти давлат муяссар
гардид, ки њадафњои стратегї ва самтњои афзалиятноки рушди кишварро
муайян намуда, тавассути консепсияњо ва барномањои маќсадноки
давлатї љињати расидан ба ин њадафњо пайгирона талош варзад.
Дар татбиќи афзалиятњои миллї ва ноил шудан ба њадафњои
стратегї наќши Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат,
Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон бешак бузург аст.
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Назарияи идоракунї кайњост, ки вобастагии рушди ташкилот ва
љомеаро аз сатњи аќлу заковат, донишу малака, салоњиятнокї ва дигар
сифатњои роњбар собит намудааст. Аммо арзёбии воќеии наќш ва сањми
шахсиятњои бузург, пешвоён, сарварон, роњбарони давлат ба омилњои
гуногун вобаста буда, меъёрњои чунин арзёбї бо мурури замон пайваста
такмил меёбанд.
Барои марњилаи имрўзаи рушди иљтимої ва фарњангии
Тољикистон, ки њанўз муњлати тўлонии таърихиро тай накардааст,
дигаргунињои љиддии сиёсї ва иќтисодї хос буда, онњо ба тамоми
самтњои њаёти љомеа таъсир расонидаанд. Ин омил ба рушди фарњанги
идоракунии корхонаву муассисањо, ширкату ташкилотњои ватанї, ки
бевосита зери таъсири шароити иљтимої-иќтисодї, сиёсї ва иљтимоїфарњангї ташаккул меёбад, низ таъсир мерасонад.
Тањияи стратегияњои нави рушди љомеаи тозаистиќлоли тољик дар
заминаи омилњои иљтимої-фарњангї, ќабл аз њама, омўзишу баррасии
стратегияњои нави рушди инсон аст. Онњо бояд бањри ноил гардидан ба
сатњу сифати баланди зиндагї ва фаъолияти инсон, ба ташаккули
хислатњо ва ќобилиятњое, ки дар маљмўъ иќтидори захирањои инсониро
ташкил медињанд, равона гарданд. Бо дарназардошти ањаммияти
масъала, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми хеш ба Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон ќайд намуд, ки – «љињати тањкими
заминањои рушди босуботу дарозмуддат мо дар стратегияву барномањои
давлатї барои давраи то соли 2030 баланд бардоштани самаранокии
истифодаи дороињои миллї, махсусан нерўи инсонї ва воситањои асосї,
инчунин таќвияти институтсионалии рушди кишварро самтњои
афзалиятнок мешуморем».[3,6]
Ба сифати дороии миллї арзёбї гардидани нерўи инсонї ва баланд
бардоштани истифодаи самараноки онро њамчун самти афзалиятноки
сиёсати давлат таъкид намудани Президенти мамлакат бори дигар собит
менамояд, ки корманди муосир бояд дорои донишу малакањои нави
касбї, андешањои созанда, фикрронии стратегї, ќобилияти зуд ќабул
намудани ќарор, сифатњои ташаббускориву эљодгарї, нављўйиву
масъулиятшиносї, фазилатњои нек ва маданияти баланди мењнат кардан
ва муносибат намудан бо њамкорон бошад. Аммо раванди ташаккули
чунин сифатњо дар шароити имрўзаи љумњурї, ки дар омезишу бархўрди
љањонфањмии хоси даврони шўравї ва тарзи нави идроки воќеияти
замони соњибистиќлолї, дастовардњои назарияи муосири менељмент ва
таљрибаи миллии идоракунї љараён дорад, ногузир ба монеањои муайяни
объективї ва субъективї мувољењ мегардад.
Ба њама гуна ташкилот, ба истиснои ширкатњои бузург, ки дар
хориља филиалу намояндагињо доранд, лоаќал дар як муњити фарњангї
фаъолият намудан хос аст. Омилњои иљтимої-фарњангї ин маљмўи
ќонуниятњои иљтимої ва фарњангие мебошанд, ки маќсад, шаклу усулњои
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фаъолияти идоракуниро дар ин ё он ташкилот муайян менамоянд. Аз ин
рў, омилњои иљтимої-фарњангї, ки дар шумули онњо арзишњои њаётї ва
анъанањо афзалият доранд, ба ташкилот, ба сабки ташаккулёбандаи
фарњанги идоракунии он таъсири амиќ мерасонанд
Амсилањои муосири идоракунии захирањои инсонии ташкилот дар
Тољикистон бе асоси воќеї пайдо нашудаанд. Ќонуниятњои муайяни
иљтимоие мављуданд, ки њама гуна низоми идоракуниро аз лањзаи
пайдоиш танзим намуда, новобаста ба тањаввулоти гуногуни сиёсї,
макроиќтисодї ва ѓайра њамчун воситаи писандидаву афзалиятнок (ва
баъзан њамчун ягона воситаи имконпазир) рушди ояндаи онро муайян
менамоянд. Новобаста ба ивазшавии низоми иљтимої-иќтисодии љомеа
њайати иљтимоии раванди идоракунї тўли садсолањо метавонад бетаѓйир
боќї монад. Дар шароити тањаввулоти идоракунї захирањои инсонии
ташкилот дорои ќонуниятњои хос буда, аз бисёр љињат бо равандњои
иљтимої, њуќуќї ва иќтисодї алоќаманд мебошад.
Барои дарки низоми мураккаби идоракунии захирањои инсонї дар
ташкилотњои муосир мо бояд сарчашмањои пайдоиши онро дар
Тољикистон тањлил намоем. Мусаллам аст, ки низоми мављудаи
идоракунии захирањои инсонии ташкилот њадди аќал аз мероси замони
шўравї, амсилањои рафтори дар нимаи дуюми солњои 80-уми асри ХХ
(дар љараёни бозсозї-перестройка) ташаккулёфта, инчунин амсилањои
идоракунии аз бизнеси байналмилалї интихоб ва ба шароити
Тољикистон мутобиќ гардонидашуда иборат мебошад.
Тавре ки муњаќќиќони тољик ќайд менамоянд, - «модели «усулњои
анъанавии (шўравии) идоракунї» њамчунон дар баъзе ташкилотњои
Тољикистон амал карда истода, интиќоли ваколатњо ба таври сода ва
мањдуд анљом мепазирад».[3,430]
Татбиќи технологияњои идоракунии захирањои инсонї, ки дар Ѓарб
пазируфта шуда, дар соњаи бизнеси ватанї мавриди истифода ќарор
мегиранд, дар амал пайваста ба мушкилоти иљтимої-фарњангии
мутобиќшавї дучор мегарданд.
Вале новобаста аз яќин будани ањаммияти назариявї ва амалии
проблема он њанўз мавриди тањќиќи алоњида ќарор нагирифтааст. Дар
адабиёти илмии ватанї ва хориљї мавзўи таъсири омилњои иљтимоїфарњангї ба идоракунии захирањои инсонї њамчун объекти тањќиќоти
иљтимої-иќтисодї, аксаран њамчун проблемаи байнифаннї ташрењ ёфта,
дар омезиши зичи равобити сотсиологияи идоракунї, сотсиологияи
иќтисодї, назарияи ташкилот, назарияти идоракунии њайат ва ѓайра
мавриди омўзишу баррасї ќарор мегирад.
Мавзўи таъсири арзишњо ва
омилњои иљтимої-фарњангї ба
идоракунии њайат, идоракунии захирањои инсонї бештар дар осори
олимон В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов, Д.Н. Узназде, Ш.А.
Надирашвили, А.Г. Асмолов, А,Л. Темницкий, Т.Е. Холл, Г. Хофштеде,
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Ф. Тромпернаарс, Н. Адлер, Ш. Шварц, С. Шнайдер, Ж.Л. Барсу ва
дигарон баррасї гардидааст.
Дар ин асарњои ин пажўњишгарон дастгоњи мафњумњо (дастгоњи
истилоњот), усул (принсипњо) ва механизмњои алоњидаи идоракунии
ташкилотњои гуногун мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд.
Вале дар соњаи илмњои гуманитарии ватанї, ки заминањои иљтимоїфарњангии фаъолияти хољагидориро дар масири рушди таърихии љомеа
тањќиќ мекунанд, махсусан дар самти омўзиши арзишњои бунёдии
фарњанги иќтисодї ва баррасии робитаи мутаќобилаи фарњанги
иќтисодї бо дигар љузъиёти рушди мутамаддини Тољикистон њанўз
«холигие» мушоњида мегардад. Тавассути тањќиќоти густурда мукаммал
гардонидани ин «фазои холї» бо иттилооти тозаи илмї яке аз вазифањои
муњими муњаќќиќони тољик ба шумор меравад.
Фарњанги муосири идоракунии ватанї, ки дар шароити иќтисоди
планї ташаккул ва рушд ёфта буд, имрўз дар шароити гузариш ба
иќтисоди бозорї ба талаботи азнавсозии инноватсионии иќтисодиёти
мамлакат љавобгў нест.
Сабабњои хоси буњрони фарњанги муосири идоракунии корхонаву
ташкилотњои ватанї аз инњо иборат аст:
- беэътиної нисбат ба донишу таљрибаандўзї, дастовардњои илмии
назарияи муосири идоракунї (чунин муносибат бештар дар байни
соњибкорони хурду миёна ба назар мерасад, ки сабаби асосии он мављуд
набудани низоми густурдаи тањсилоти касбї, азнавтайёркунї ва такмили
ихтисос барои њамин категорияи роњбарон мебошад);
- бартарият доштани самти мамнўъиятњо дар меъёру ќоидањои
рафтору гуфтор. Мављудияти тамоюли мамнўъиятњо шањодати сатњи
пасти рушди фарњанги идоракунї мебошад. Доираи чунин мамнўъиятњо
махсусан дар самти муайяннамоии ваколатњо миёни роњбарон ва тобеон
васеътар аст. Дар тафаккури роњбари имрўза, ки њанўз комилан ба фазои
демократии идоракунї ворид нагардидааст, вай (роњбар) њамоно дорои
ваколатњои номањдуд, корманд бошад, танњо сохиби ваколатњоест, ки аз
иродаи роњбар, аз майлу хоњиши вай бармеоянд. Дар ин маврид,
мављудияти нишондоду талаботи санадњои меъёрии њуќуќї арзише
надоранд. Чунин вазъият, махсусан, дар ташкилоту муассисањое, ки дар
онњо шумораи мененљерони касбї камтар аст, бештар ба назар мерасад.
- дар тасвиру муайянсозии уњдадорињои функсионалии кормандон
ва муносибатњои расмии мењнатї наќш ва таъсири ќолабњо бузург аст.
Таъсири манфии онњо, махсусан дар марњилањои гузариш баръало ба
назар мерасад. Вале барои низоми муосири идоракунї моњияти тамоми
ќолабњо ягона нест. Бо дарназардошти он ки усулњои нави идоракунї на
њамеша барои њалли самараноки вазифањои идоракунї мусоидат
менамоянд, дар радифи усулњои нави идоракунї мавриди истифода ќарор
додани ќолабњое, ки дар мундариљаи онњо унсурњои ратсионалї
(оќилонаи идоракунї) бартарият доранд, мувофиќи маќсад аст.
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- беэътимодї (нобоварї, шубња) нисбат ба афроди роњбарикунанда
(директор, раис ва амсоли ин). Ду намуди боварї маъмул аст. Якум,
корманд ба роњбар эътимод дорад, зеро ў ба майлу мароми роњбар бовар
дорад, вай боварї дорад, ки њадафњои умумии ташкилот ба маќсадњои
корманди алоњида њамнавої мекунанд. Дуюм, ин боварї на танњо ба
майлу мароми инсон, балки боварї ба ќобилияти ў љињати иљрои ин
майлу хоњиш ва маромњо. Њарду намуди боварї муњиманд;
- нармдилї, баъзан аз андоза зиёд њалимї зоњир намудани теъдоди
муайяни роњбарон дар раванди идоракунї;
- мусоњилакорї (сањлангорї, бепарвої) нисбат ба корманд, бахусус
нисбат ба вазъи иљтимоии ў;
-номуайянии низоми (амсилаи) идоракунї, парокандагии донишњои
назариявї дар соњаи идоракунї, мављуд набудани таљрибаи кофии
идоракунї;
-бо душворї дарк ва татбиќ намудани навгонињо, инкор намудан
дастовардњои пешрафти илмї-техникї ва мушкилоти раванди татбиќи
онњо;
- бесарусомонї (бенизомї, бетартибї), мављуд набудани маќсадњои
равшану мушаххас, иродаи матин ва майли татбиќи њадафњо;
- шаккокї, беэътиної нисбат ба арзишњои ахлоќї дар шаклу
усулњои идоракунї;
- танбалї (коњилї, бењавсалагї), сатњи пасти њосилнокии мењнат, аз
љумла дар самти идоракунї;
- майлу хоњиши беандозаи беасоси воќеї барои ба даст овардани
фоидаи зиёди фаврї. Дар ин маврид, тамоми ќонунияту принсипњои
назарияи муосири
маркетинг сарфи назар мешаванд: талаботи
истеъмолкунанда, арзишу сифати молу мањсулот, хизматрасонињо,
харољоту мањрумиятњо ањамияте надоранд.
- беэътиноии комил нисбат ба сифати молу мањсулот, кор ва
хизматрасонињо, ки дар байни хосу ом бо калимаву иборањои
тањќиромези (бренди) «тољикї», «тољикиш кун», «тољикї шудааст-ку»
маъмул гардидааст. Чунин рафтор дар љараёни идоракунї, њангоми
ќабули ќарорњои идоракунї низ ба назар мерасад.
- майли беандоза ба сўйи шукўњу љалол ва ифроткорї (ин сифат
бештар дар байни роњбарони љавону бетаљриба ва одатан онњое, ки аз
ќишри камбизоати ањолї бо тасодуфи таќдир ба мансаби роњбарї
расидаанд, бештар мушоњида мешавад).
Бартараф намудани ин сабабу омилњо вазифаи аввалиндараљаи
роњбарони ширкату корхонањо ва муассисаву ташкилотњои ватанї ба
шумор меравад.
Дар байни шаклу усулњои гуногуни идоракунї, ки барои бунёди
корхонаи самаранок фаъолияткунанда мусоидат хоњанд кард, фароњам
овардани шароитњои зарурии иљтимої-фарњангї маќоми хоса доранд.
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Ба ќадри кофї ташаккул наёфтан ё умуман мављуд набудани
фарњанги идоракунии ваќт (муњиммияти омили ваќт (арзиши ваќт) њанўз
њамчун сармояи бењамто дар њаёту фаъолият, аз љумла дар раванди
идоракунї аз љониби роњбарони корхонаву муассиса ва ширкатњои
ватанї дарк нашудаааст. Њол он ки «аксарияти арзишњои фарњангиву
таърихии рушди инсоният, ки њазорсолањо ташаккул меёбанд,
таљассумгари асосии омили ваќт дар рушди иљтимоиву иќтисодї ба
шумор рафта, хусусияти хос ва ќонунияту меъёрњои онро инъикос
менамоянд. Пас, алоќамандии ваќти табиї, ваќти инсон ва ваќти таърихї
дар якљоягї як низоми бузурги зиндагї ва рушди имрўзаро ташкил дода,
њамчун арзиши бебањои ваќт намоён мегардад».[1,68]
Идоракунї хамеша ба муњити иљтимої-фарњангї робитаи мустаќим
ва ногусастанї дорад. «Дар њолати мављуд набудани фарњанги баланди
иљтимоии менељменти корхонањо, кормандони онњо метавонанд берун аз
фаъолияти корї ба њизбњо ва гурўњњои мазњабию динї пайваст гашта, ба
љиноятњои террористї ва сиёсию зиддиинсонї даст зананд, ки ин монеаи
бузурги рушди менељменти асри ХХI мебошад».[2,415] Аз ин љост, ки
фарњанги идоракунї дар байни соњибкорони олам маќоми арзанда касб
намуда, ба омили муњими рушди устувор табдил ёфтааст.
Ба ташаккули фарњанги самарабахши идоракунї омилњои иљтимоїфарњангии зерин таъсири мустаќим мерасонанд:
Якум, маќоми иљтимої, ки инъикосгари мавќеи фард ё гурўњ буда,
тавассути аломатњои иљтимої ва табиї, инчунин эътибор ва мавќеъ дар
сохтори њокимият муайян мегардад. Айни замон, сатњи фарњанги
идоракунї ба баланд гардидани маќоми иљтимоии намояндагони
ќишрњои гуногуни ањолї, аз љумла мутахассисони љавон, соњибкории
хурду миёна ба таври бояду шояд мусоидат намекунад. Чунин вазъият
боиси он мегардад, ки мутахассисони соњибтаљриба, ки дар баробари
донишњои касбї дорои малакањои муайяни идоракунї мебошанд, дар
канор мемонанд. Нињоят, чунин вазъият ба зуњури сабки худкомаи
(авторитарии) идоракунї ва эљоди мамнўъиятњо мусоидат менамояд.
Дуюм, адолати иљтимої њамчун ифодаи бањои мутлаќи маънавии
муносибатњои љамъиятї, ки дар маљмўъ муносибатњои љамъиятї ва
муносибати љомеа нисбат фардро инъикос менамояд. Аслан, адолати
иљтимої худуди мушаххас надорад. Њатто дар дохили гурўњњои муайяни
иљтимої тасаввурот оид ба адолати иљтимої гуногун аст. Муњаќќиќон
шартан се меъёри адолатро људо намудаанд:
- адолати хизматрасонињо – тибќи асли (принсип) равияи
неолибералии «касе, ки бештар кор мекунад, бояд бештар фоида гирад»,
зимни он давлат бояд дастрасї (дастёбї) ба хизматрасонињои иљтимоиро
мањдуд намуда, худтаъминкуниро дар бозор дастгирї намояд;
- адолати талаботњо (захирањо дар асоси ќоидањои талабот, ки бо
дастури давлат тањия гардидаанд, таќсим мешаванд);
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- адолати функсионалї (барои ояндаи миёнмуњлат нобаробарї дар
бозор одилона аст, зеро дар нињояти кор он некўањволиро барои њамагон
ба њадди аксар мерасонад). Ин механизм дар сатњи ташкилоту
муассисањо, њангоми таќсимоти наќшу сањм, неъматњои моддиву маънавї
ва ѓайра байни њайати ташкилот низ зоњир мегардад.
Сеюм, - афкори умум, њамчун тарзи махсуси зуњури њолати идроки
(фањмиши) њамин иттињод (љомеа, коллектив, гурўњ, даста), ки дар
маљмўъ муносибати аксарияти аъзои онро нисбату њаводису равандњо,
тамоюлоту воќеањо тавассути бањогузорї, ибрози андешањо ва амалњо
инъикос менамояд.
Дар ин радиф афкори умум њамчун омили иљтимої-фарњангие, ки
ба фарњанги идоракунї таъсир мерасонад, функсияњои зеринро иљро
мекунад:
- функсияи танзимгари муносибати байни одамон дар сатњи љомеа,
шахс ва коллектив, коллектив ва љомеа, инчунин байни љомеа ва шахс.
Дар ин маврид таъйиноти асосии ин функсия – дар замири њар фард
тарбия намудани њисси баланди масъулият нисбат ба кори худ ва
рафтору кирдори ў дар љомеа, дарки моњияти инсон, ёрї расонидан ба ў
ва ташаккули хисси масъулияти маънавї мебошад;
- татбиќи функсияи назоратї (эспрессивї). Ин хусусият ба афкори
умум характери нерўи пурќувватро аз болои нињодњои њокимият таъмин
намуда, ќодир аст фаъолияти нињодњо ва сарварони корхонаву ташкилот,
муассисаву ширкатњо, ањзобу давлат ва ѓайраро одилона арзёбї намояд.
- функсияи машваратї (консултативї). Моњияти функсияи мазкур
дар он зоњир мегардад, ки њангоми зарурат афкори умум ќодир аст
нисбат ба њаллу фасли мушкилоти истењсолї, иљтимої, иќтисодї, сиёсї,
идеологї, байнидавлатї маслињату машварат ва дастур дињад;
- функсияи бањодињї (арзёбї). Дар ин маврид зуњуроти муносибат
нисбат ба ин ё он факту раќам, њодиса, мушкилоту равандњо мушоњида
мегардад.
Чорумин омили муњими иљтимої-фарњангии рушди фарњанги
идоракунї ин сатњи тањсилот ба њисоб меравад. Тањсилот – падидаи
нисбї аст, зеро тањсилот мустаќиман музди мењнати баланд, маќоми
шоистаи иљтимої, хокимият ва зиёда аз ин баланд гардидани фарњанги
идоракуниро кафолат дода наметаваонад. Вале новобаста ба ин озодии
шахс, ќабл аз њама, аз сатњи андухти донишњо оид ба рушди табиату
љомеа ва тафаккур вобаста аст. Шахси бо чунин донишњо мусаллањ ќодир
аст равандњои гуногунро идора намояд. Аммо дониш на танњо воситаи
андухту захиранамої ва пахшу дастрасгардонии фарњанг ё арзишњои
фарњангї аст, балки истифодаи донишњо, татбиќи амалии онњо вазифаи
эљодї буда, дар њар лањзаи нотакрор ва таѓйирёбанда њаллу фасл хоњад
шуд.
Панљумин омили иљтимої-фарњангии ташаккул ва рушди
фарњанги идоракунї ин хусусиятњои синнусолї ба шумор мераванд. Њар
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як марњилаи синнусолї дар рафтори муайяни њайати ташкилот падидор
мегардад. Бо болоравии синну сол самти талоботу мотватсияи инсон
таѓйир ёфта, таљриба ѓанї мегардад, мањорату малакањо ва њатто
ќалабњои муайяни рафтор ташаккул меёбанд, суръати азхуднамоии
донишу малакањои нав паст мегардад. Масалан, самти нерўманди роњбар
то синни 40-45 солагї омода будан ба таваккал кардан, њарос надоштан
аз хавфу хатарњо, зуд ќабул намудани ќарор дар шароити муташаниљи
(ноустувори) иќтисодї ва эљодкорї мебошад. Намояндагони синну соли
калонтар ба натиљањои дарозмуддат, ба дурнамои рушд майл дошта,
бештар ба таљрибаи худ такя мекунанд
Шашумин омили иљтимої-фарњангии ташаккул ва рушди
фарњанги идоракунї ин хушбинии (оптимизми) иљтимої њамчун зуњури
њолати маънавии инсон мањсуб меёбад. Омили мазкур дар боварии инсон
ба ояндаи нек, дарки мусбати воќеият, эътимод ба имконияти
бењтаршавии шароити зиндагї, дарки муњиммияти худ њамчун нерўи
арзишманди иљтимої зоњир мегардад. Њамаи ин сифатњо љузъи муњими
маънавии фарњанги идоракунї ба шумор мераванд. Албатта, корманд
метавонад фаъол ва ѓайрифаъол, дорои нерўи созанда ва сўзанда
(харобкор) бошад. Агар худпарастї, беномусї, тарсу њарос нерўи шахсро
халалдор сохта, манбаи тавонмандии ўро хароб намоянд, шавќу завќ ва
майлу хоњиши фаъолияти манфиатовару мусбат, кори эљодї ва њамкорї,
боварї ба нерўи худ ба инсон зўру тавони иловагї мебахшанд.
Њафтумин омиле, ки ба ташаккули фарњанги идоракунї таъсир
мерасонад ин солимиву кайфияти иљтимоии њайат ба шумор меравад. Ба
солимиву кайфияти инсон арзёбии имкониятњо, кўшишњо, маќсаду маром
љињати татбиќи самарабахши наќшањои њаётан муњим дар шароити
мављудаи (мушаххаси) сиёсї, иљтимої-иќтисодї таъсири бузург
мерасонанд. Вале њангоми андозагирии (арзёбии) солимиву кайфияти
иљтимої инсон набояд фирефтаи њолатњои эмотсионалии яклањзаина
гардад, зеро чунин кайфият аз ављу коњиши рўњияи (авзои) љомеа вобаста
буда, одатан устувор нест. Он метавонад ба самти мусбат ё манфї таѓйир
ёбад. Бинобар ин, натиљагирї бояд дар заминаи бањогузории вазъи
воќеии ќонеъгардонии талаботи асосии иљтимої, ки дар нињояти кор
ифодагари сатњи некўањволї аст, анљом ёбад. Кайфияти иљтимоии инсон
аз сатњи ќонегардонии ниёзњои иљтимоии ў аён мегардад ва он дар
навбати худ мањсули (зуњуроти) низоми мављудаи неъматњои иљтимої,
истењсолу таќсимоти онњо мањсуб меёбад. Масалан, таъсири буњрони
иќтисодиву молиявї, боло рафтани сатњи таваррум, гароншавии нархи
молу мањсулот ва хизматрасонињои асосї боиси бад шудани кайфияти
иљтимоии табаќањои гуногуни ањолї мегардад.
Њаштумин омили муњиме, ки ба фарњанги идоракунии захирањои
инсонї таъсир бузург мерасонад, ин аз нигоњи иљтимої гуногун будани
сатњи таъминоти њайат аст. Онро метавон дар сатњи љомеа низ мушоњида
кард. Вале бо вуљуди таъсири манфии равандњои сиёсиву иќтисодии
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љањон имрўз тадбирњои муассиру сариваќтии Њукумати Љумњурии
Тољикистон боиси он гардиданд, ки дар мамлакат «сатњи камбизоатї то
31 фоиз паст гардид ва маљмўи мањсулоти дохилї ба њар сари ањолї 3,8
фоиз зиёд щуд».[6,4]
Мусаллам аст, ки гуногунии сатњи некўањволии ањолї ба љараёни
идоракунии захирањои инсонї ва сатњи фарњанги идоракунї таъсири
муайян мерасонад. Бо дарназардошти таъсири чунин омилњо «таъмини
шароити мусоид барои рушди нерўи рўњию маданї, касбию њунарї ва
анъанањои таърихии фазилатпарварии миллати тољик, њамчун вазифаи
муњими ташкили фарњанги иљтимої дар корхонањо ба шумор меравад. Аз
ин рў рањандозии ташаккули ахлоќии менељменти ширкатњо бояд ядрои
асосии менељменти рушди нерўи инсонї ќарор гирифта, ба ин восита
ташаккули адолати иљтимої, инсонгароии (гуманизатсияи Ш.С.)
иќтисодиёт ва рушди устувори фарњанги касбии љомеа таъмин карда
шавад».[2,414]
Бо дарназардошти хусусиятњои хоси демографии Љумњурии
Тољикистон, аз љумла сифату суръати афзоиши табии ањолї таълиму
тарбияи насли солиму бомаърифат яке аз воситањои муќтадири рушди
љомеа, мустањкамии ќудрати давлатдорї ва устувории тамаддуни миллї
ба шумор меравад. Аз ин рў, сатњи андешаву тафаккури идоракунї, аз
љумла идоракунии захирањои инсонї ки мањсули воќеияти иљтимої
мањсуб меёбанд, бояд тавре ташаккул ва рушд ёбанд, ки ба маљро ва
талаботи замони тањаввулоти азим, ба манфиату ормонњои мардуми
Тољикистон љавобгў бошад.
Дар заминаи тањлили осори илмии соњаи идоракунї тамоюлоти
зерини рушди афкори идоракунии замони муосир, аз љумла идоракунии
захирањои инсониро метавон зикр намуд:
- касбишавии илми идоракунї;
- афзудани љанбаи прагматикии (амалї, корбурдии) илми
идоракунї;
- аз нигоњи шумора афзудани дастгоњи идоракунї, мураккабшавии
сохтори он, пурзўр гардидани раванди тафриќаёбии (дифференсиатсияи,
гуногуншавии) мењнати идоракунї;
- таќвият ёфтани раванди муљањњазгардонии техникї ва аз нигоњи
технологї мураккаб гардидани мењнати идоракунї;
- тамоюл ба инсон - њамчун арзиши олитарини тамоми раванди
идоракунї.
Дар консепсияњои муосири идоракунї инсон мавќеи марказиро
намуда, њамчун арзиши олии ташкилот арзёбї мегардад. Аз ин лињоз,
тамоми низомњои идоракунї кўшиш менамоянд, ки таваљљўњи хешро пеш
аз њама, ба рушду такомули ќобилиятњои гуногуни кормандон равона
созанд, то ин ки нерўи зењниву љисмонии инсон дар љараёни мењнати
муштарак ба њадди аксар мавриди истифода ќарор гирад.
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Зеро ба андешаи муњаќќиќони соњаи идоракунї «ташкилотњоро
одамон бунёд мекунанд ва одамон метавонанд онњоро нобуд созанд.
Моликияти арзишмантарини бизнес на технологияњо ва сармоя, балки
одамон мањсуб меёбанд.[4,14]
Њамин тавр, илми муосири идоракунї,
тадриљан ба сўйи
иљтимоишавї ва равонишавї роњ мепаймояд. Имрўз љустуљўи роњњои
муносиби фаъолгардонии омили инсонї дар дохили ташкилот ва
бањисобгирии хусусиятњои иљтимої-фарњангї, иљтимої-психологии
њайати кормандон ба сифати омили муњимтарини баланд бардоштани
самаранокии фаъолияти муштарак дар њама гуна ташкилот эътироф
гардидааст. Дар љомеаи тозаистиќлоли тољик низ танњо њамин гуна
фањмиш ва муносибати идоракунї имкон медињад, ки рушди самараноки
нерўи инсонї таъмин гардида, дар самти идоракунї як низоми муосири
арзишњои иљтимої-фарњангї ташаккул ва рушд ёбад.
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The article is devoted to the use of human resources technology in
government authority; the author exemplifies the application of human
resources technology in the local executive authorities of GBAR by reference to
normative legal documents, and analyzes the issue, citing specific statistical data.
Keywords: HR technology, functioning, civil service, professional level, reform
strategy, competition, structural unit, employee pool
Ташаккули хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистон бо раванди
тањкими истиќлолияти давлатї, низоми нави сиёсї, рушди иќтисоди
миллї, ислоњоти системаи идоракунии давлатї, татбиќи сиёсати давлатии
кадрњо робитаи зич дорад.
Дар солњои аввали истиќлолияти давлатї бо сабаби аз байн рафтани
низоми тайёр намудани кадрњои роњбарикунандаи маќомоти њокимияти
давлатї, бахусус дар вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї кадрњои
ботаљриба намерасиданд, ки он ба самаранокии идоракунї ва сатњи
касбии кормандони ин маќомот таъсири љиддї расонид. Кадрњои љавоне,
ки аз њисоби маќомоти давлатию њизбї аввали солњои 90-ум мактабњои
олии партиявии шањрњои Тошканд, Москва, Саратов, Минск, Рига ва
дигар љойњоро хатм намуда буданд, бо сабаби аз сањнаи сиёсат ва
идоракунии давлатї барканор гардидани њизби коммунисти Иттињоди
Шўравї барои кор дар маќомоти давлатї дигар љалб карда нашуданд.
Бояд ќайд намуд,ки низоми тайёр намудани кадрњои роњбарикунанда дар
ин мактабњои олии њизбї дар сатњи зарурї ќарор дошт ва хамкунандагони
ин муассисањо мутахассисони соњибкасб буданд.
Бо маќсади мустањкам намудани фаъолияти маќомоти давлатї ва
тайёр намудани кадрњои баландихтисос 13 ноябри соли 1998 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» кабул шуда, ба
низоми хизмати давлатї асос гузошт.
Ташаккули низоми нави давлатдории кишвар талаби ќабули
санадњои нави меъёрию њуќуќиро таќозо намуд. Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон аз 15 марти соли 2006 «Дар бораи тасдиќи
Стратегияи ислоњоти системаи
идоракунии давлатии Љумњурии
Тољикистон» ва ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 июни
2007 «Дар бораи тасдиќи
Консепсияи ислоњоти хизмати давлатии
Тољикистон», аз 31 августи соли 2007 «Дар бораи тасдиќи Барномаи
ислоњоти хизмати давлатии Тољикистон» аз ќабили њуљљатњои
муњимтарини раванди ислоњоти системаи идоракунии давлатї ва хизмати
давлатии Љумњурии Тољикистон ба шумор мераванд.[1,49]
Тавассути хизмати давлатї таъмини самаранокии идоракунї ва
фаъолияти маќсадноки шохањои гуногуни њокимияти сиёсї ва давлат
таъмин мегардад. Дар моддаи 27 Конститутсияи кишвар љой додани
меъёри конститутсионї оид ба баробарњуќуќии шањрвандон ба хизмати
давлатї – кафолати асосии таъмини баробарњуќукии шањрвандонро ба
хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистон инъикос менамояд.[1]
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Раванди хизмати давлатии кишвари мо дар ин муддати кўњтоњ
рушд намуда, дар фаъолияти маќомоти давлатї ва самти татбиќи
сиёсати давлатии кор бо кадрњо корњои зиёд анљом дода шудаанд.
Татбиќи технологияњои кадрї дар
маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон дар давоми
ду дањсолаи охир куллан таѓйир ёфта, фаъолияташон самаранок арзёбї
мегардад.
Њайати кадрњои маъмурии хизматчиёни давлатї дар ВМКБ нишон
медињад, ки теъдоди умумии хизматчиёни давлатї ба њолати моњи феврали
соли 2016, 719
нафарро ташкил медињад,
аз онњо 40 мансаби
роњбарикунандаи воњидњои сохтории дастгоњ, 1 нафар муовини роњбари
дастгоњи раиси вилоят, 23 мудирони шуъбањои воњидњои сохтории дастгоњ,
13 мудирони бахши воњидњои сохтории дастгоњ, 6 роњбарони воњидњои
сохтории њокимияти иљроия, 4 муовинони роњбарони воњидњои сохтории
њокимияти иљроия, 18 мудирони шуъбаи воњидњои сохтории њокимияти
иљроия, 73 мудирони бахши воњидњои сохтории њокимияти иљроия, 43
раисони љамоатњои дењот,1 муовини раиси Љамоати дењот, 43 котибони
љамоатњои дењот, њамагї 265 мансабњои роњбарикунанда мебошанд.
Дар ин давра дар маќомоти давлатї 10 љойи холї (1,3 % мансабњои
хизмати давлатї мављуд буда, 709 нафар хизматчиёни давлатї, асосан
дар маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ВМКБ кор
мекунанд. Миќдори занон дар маќомоти давлатї 192 нафар (27 %) –ро
ташкил медињанд. [3]
Аз 709 нафар хизматчиёни давлатї, 612 нафар бо маълумоти олї
(86,3 %), олии нопурра 17 нафар (2,3 %), миёнаи касбї 77 нафар (10,8%), 3
нафар дорои 2 маълумот кору фаъолият доранд.
Аз 709 нафар хизматчиёни давлатии маќомоти мањаллии иљроияи
њокимияти давлатии вилоят, ки амалан кору фаъолият доранд 192 нафар
(27 %) занонро ташкил медињанд. Аз байни занон 1 нафар муовини раиси
вилоят, 1 нафар раиси шањр ва 1 нафар раиси ноњия, 6 нафар муовинони
раиси шањру ноњия, 3 нафар мудири шўъбаи воњидњои сохтории дастгоњ,
8 нафар мудирони бахши воњидњои сохтории дастгоњ, 1 нафар сардори
раёсат, 1 нафар муовини сардори раёсат , 4 нафар мудирони шўъбаи
воњидњои сохтории њокимияти иљроия, 17 нафар мудирони бахши
воњидњои сохтории њокимияти иљроия, 8 нафар раисони љамоатњо, 10
нафар котибони љамоатњо мебошанд. Њамагї 61 (31,7 %) нафар занон
дар мансабњои роњбарикунандаи хизмати давлатї кору фаъолият
доранд.Аз 43 нафар раисони љамоатњо, 8 нафарашон (18,6 %) ва аз 43
нафар котибони љамоатњои дењоти вилоят 10 нафарашон (23,2 %) -ро занон
ташкил медињанд.
Аз шумораи умумии хизматчиёни давлатї 211 нафарашон (29,7 %)
–ро љавонони то синни 35 сола ташкил медињанд. Ба тариќи озмун дар
соли 2015 75 нафар ба мансабњои хизмати давлатии маъмурї таъйин
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шуданд, ки аз байни онњо љавонони то синни 35 сола 41 нафар (54,6 %) -ро
ташкил медињанд.[3]
Яке аз масъалањои ташкилии соњаи хизмати давлатї ба тариќи озмун
ба ќор кабул намудани шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба мансабњои
давлатии хизмати давлатї
мебошад. Љињати
иљрои
Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 20 майи соли 2009 №659 «Дар бораи
гузаронидани озмун барои ишѓоли
тасдики Низомномаи тартиби
мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї» корњои муайяне ба иљро
расонда шуд.
Тибќи талаботи Низомномаи мазкур дар маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатии ВМКБ дар солњои 2007-2015 618 озмун
барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї, аз љумла 134
озмуни дохилї ва 484 озмуни кушода гузаронида шуданд. Ба мансабњои
дар озмун эълоншуда 1228 нафар довталаб њуљљат пешнињод намуда, ба
1077 нафар довталаб ба сўњбат иљозат дода шуд. Аз озмун барои ишѓоли
мансабњои холии маъмурии 618 нафар гузаштанд, аз љумла аз маќоми
мазкур 187 нафар, аз њисоби дигар довталабон 431 нафар, 459 нафар аз
озмун нагузаштанд.[3]
Дар солњои 2007-2015 дар вилоят 1325 нафар хизматчиёни давлатї
ба аттестатсия фаро гирифта шудаанд, 1266 нафар хизматчиёни давлатї
ба мансаби ишѓол намудаашон мувофиќат намуда, 112 нафар ба захираи
кадрњо ворид карда шуда, 29 нафар ба мансаби баландтар, ба 87 нафар
пеш аз муњлат додани рутбањои тахассусї, 31 нафар ба мансаби пастар
гузаронида шуда, ба 95 нафар барои аз курсњои такмили ихтисос гузаштан
тавсия дода шуда, 16 нафар ба аттестатсияи такрорї мононда шудаанд.
Аз маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ВМКБ дар
соли хониши 2015-2016 5 нафар хизматчиёни давлатї, аз он љумла 2
нафар занон дар магистратураи Донишкадаи идоракунии давлатии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон тањсил намуданд. Аз соли 2009 то соли
2015 њамагї аз маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ВМКБ 47
нафар хизматчиёни давлатї, аз он љумла 19 нафар занон магистратураи
нафари онњо Абдуллоева Ф. ва
номбурдаро хатм намуданд ва 2
Абдурањмонова П. ба навиштани рисолањои номзади илм машѓуланд.
Њамин тариќ, вазифа ва маќсади асосии хизмати давлатї дар амал
татбиќ намудани санадњои меъёрию њуќуќї, тањкими истиќлолияти
давлатї дар самти сиёсати кадрии Љумњурии Тољикистон ба бунёдкорию
созандагї, ислоњоти системаи идоракунї ва хизмати давлатї мебошад.
Адабиёт
1. Ќосимов Г.Љ., Нуриддинов Њ., Искандаров Ќ.,Ализода Б.П.
Хизмати давлатї дар Љуњурии Тољикистон. Душанбе,2012
2. Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон. Душанбе,2003
3. Бойгонии шуъбаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон дар ВМКБ солњои 2007-2016
66

Мубориза бо коррупсия

НАКУЊИШИ РИШВАСИТОНЇ ВА СУДХЎРЇ
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Ришваситонї ва судхўрї њамчун падидањои фасодовар ва зишти
љомеа дар фарњанги исломї мавриди интиќоди шадид ва накуњиш ќарор
гирифтаанд, зеро ба шариати исломї ихтилофи љиддї доранд.
Муаллиф бо такя ба маъхазњои муътабари шарњу тафсири Ќуръони
маљид ва њадисњои Паёмбари ислом (с) саъй намудааст, ки ба пањлуњои
гуногуни масъалаи мавриди назар равшанї андозад.
Вожањои калидї: ришваситонї, фасод, фарњанги исломї, тањаввули
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Института государственного управления при Президенте Республики
Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.: (+992)
(+992)224 31 62, 918 506 324, E-mail: fjumakhon@mail.ru
Взяточничество и ростовщичество в качестве коррупционных и
отвратительных явлений подвергнуты серьёзной критике и осуждению в
исламской культуре, так как они противоречат основным догмам ислама.
Опираясь на авторитетные источники, посвященные данному
вопросу, такие как толкования Корана и хадисы Пророка ислама, автор
пытается пролить свет на различные аспекты данного вопроса.
Ключевые слова: взяточничество, коррупция, исламская культура,
изменение взглядов, Коран, хадисы, сунна, недозволенный, пакт, период,
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Bribery and usury as corruptive and disgusting phenomena come under
strong criticism and condemnation from Islamic culture, as they go against the
basic dogmas of Islam.
Based on authoritative sources dedicated to this issue, such as the
interpretation of the Quran and the hadith of the Prophet, the author tries to
shed light on various aspects of this issue.
Keywords: bribery, corruption, Islamic culture, change of views, Quran,
hadith, sanna, illicit, pact, period, ignorance, gift, alms, curse, theologian
Ислом њарчанд дар нимљазираи Арабистон пайдо ва густариш ёфта
бошад њам, дар
ташаккул ва такомули фарњанги исломї
халќу
ќавмиятњои гуногун аз љумла асосан мардумони эронинажод иштироки
фаъол доштанд. Дарк ва бањодињии дурусти вазъи сиёсию иљтимоии
пайравони оини муњаммадиро дар маљмўи омилњои асосии назарияи
Ислом муайян намудан зарур аст. Зимнан ду омили асосии онро муайян
мекунем.
Аввалан, эљоди афкори нави муттањидкунандаи халќу ќавмњои
гуногуни он замон. Се миллати соњибтамаддун – араб, форс ва турк дар
муќобилият, њамзистї ва њамоњангии фикрї ба ин афкор.
Дувум, принсипи шаффофият ва меъёрофаринии вањдат, ки дар асоси
ќоидањои шараф, виљдон, номус эљод шуда, асоси шањрвандиро ташкил
медињад, бояд дар марњилањои минбаъда асоси тамаддуни умумиљањониро
таъмин намояд.
Ќобили таъкиди махсус аст, ки маќсади асосии чунин тањаввулоти
фикрї ба вуљуд овардани муњити зисти орї аз зўроварї, фиребу найранг
ва бадахлоќї буду бас.
Усули асосии татбиќи ин маќсадро Муњаммад (с) тавассути дар
тафаккури мардум устувор сохтани дарку фањмиши нави Худо оѓоз
намуда, дар атрофи худ њамаи касонеро, ки аќидаи ўро дастгирї
мекарданд, муттањид сохт. Таъсирнокии ќонуну ќоидањои нав ба
тањаввулоти афкори адабї мусоидат карда, дар санъат, меъморї ва
зиндагию некўањволии халќи оддї то андозае таљассум ёфтаанд.
Муњаммад (с) ва кору пайкори ў аз он сабаб пазируфта шуданд, ки ў
бунёдгариро на фаќат аз номи Худо, балки инчунин аз номи халќњои
љањони онрўза баррасї менамуд. Њамаи аќоиди диние, ки асрњо дар Шарќи
Наздик бодиягардї мекарданд, дар ќавлу гуфтори ў ба шакли соддаву
љамъбастї (синтез) ва ба таври мукаммал таљассум ёфтанд.
Муњимтарин бахшњои Ќуръони карим, ки ангезањои бењтарини
одамиро бедор карда, муфтхўрї, порахўрї ва ришваситониро мавриди
накуњиш ќарор медоданд, дар шеъру таронањо таљассум ёфта, вирди
забони ќабилањову
халќњо мегаштанд. Имрўз дар њаёти љомеаи
68

Мубориза бо коррупсия
Тољикистон, мутаассифона, ин падидањои зишт ривољ ёфтаанд, ки
мањкумият ва решакан сохтани онњо созгори љомеаи њалолкор ва боадлу
инсоф хоњад буд.
Дар ояњои Ќуръон масъалаи муносибат ба ришвахорон љанбаи љиддї
ва оштинопазир дорад. Дар яке аз ояњои сураи «Моида» чунин омадааст:
«Онњо шунавандагони сухани дурўѓанд, хўрандагони њароманд (яъне
ришвахоранд); агар пеши ту оянд, миёни онњо њукм кун, ё аз онњо рўй
бигардон. Ва агар аз онњо рўй бигардонї, ба ту њељ зиёне нарасонанд; ва
агар њукм кунї, пас дар миёни онњо ба инсоф њукм кун; ба дурустї, ки
Худо адлкунандагонро дўст медорад». (Ќуръон, 5;42) Агар ин ояро бо
мазмуни ояњои пешинаи њамин сура тањлил намоем, ба осонї метавон
дарёфт, ки Худо Пайѓамбар (с)-ро аз сифати асосии кофирон огоњ месозад
- ба забон рондан ва ба дил имон наовардан. Сифати хўрандагони њаром
(ришвахорон) бо њамин хислати кофирон њаммонанд нишон дода мешавад,
ки нисбат ба онњо аз рўйи адолат њукм кардан ё аз онњо тамоман рўй
гардонидан дуруст бошад.
Дар њамин сура бори дигар дар ояњои 62-63 масъалаи њаром хўрдан
њамчун пешаи зишту нописанд маънидод мешавад: «Аз онњо бисёреро
мебинї, ки ба гуноњу тааддї ва њаром хўрдани худ шитоб мекунанд.
Њароина бад чизе аст, ки ба амал оварданд». «Чаро худопарастон ва
донишмандон онњоро аз дурўѓ гуфтанашон ва њаром хўрданашон манъ
намекунанд? …». (Ќуръон, 5:62-63) Ин љо низ сухан дар бораи касоне
меравад, ки ба парастидани маъбуди ботил машѓуланд, вале чун пеши
мардум оянд, иќрор мекунанд, ки ба Худои якто имон овардаанд. Ин
ќабил одамон дар байни њамаи ќавму миллатњо ва динњои гуногун њастанд,
ки Худо онњоро лаънат кардааст. Ва Ќуръон аз худопарастону
донишмандон даъват ба амал меорад, ки онњоро аз дурўѓ гуфтан ва њаром
хўрдан манъ кунанд.
Ин даъват имрўз низ ањамияти фавќулода муњим касб кардааст, зеро
танњо худотарсї ва илман дуруст бањо дода тавонистани ин падида роњи
халосї аз онро нишон дода метавонад. Дар ин ояњо калимаи арабии «суњт»
ба маънои «њаром хўрдан» омадааст. Дар «Тафсири ал-Куртубї» омадааст,
ки «суњт», яъне њаром хўрдан, рањмдилии инсонро бибарад. Берањмї дар
касе бошад, ки ўро дину эътиќод нест. Ибни Масъуд мегўяд: «Суњт»
ришва аст. Умар ибни ал-Хаттоб низ таъкид намудааст, ки «ришваи њоким
суњт, яъне њаром хўрдани ўст». Пас Умар њадиси Пайѓамбар (с)-ро зикр
мекунад: «Њар пора гўште, ки аз роњи њаром хўрдан нумўъ карда бошад, он
сазовори дўзах аст». Гуфтанд: «Эй Пайѓамбари Худо, «суњт» чист?» Гуфт:
«Ришва ситонидан аст барои њукми нодуруст баровардан» [8,174].
Дар ин љо баррасии мавзўъ ањамияти иљтимої касб мекунад ва
шахсе, ки машѓули ришва ситонидан аст, унсури хатарноки љомеа дониста
мешавад. Њамин сифати зишти номатлуб боиси берањму бедину беэътиќод
гардидани ў мегардад. Вале дар байни касоне, ки њукм мебароранду
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таќдири мардум аз фаъолияти дурусти онњо вобаста аст, майл кардан ба ин
хислати хатарнок боиси нооромии љомеа мегардад.
Вале чаро Пайѓамбар (с) чунин тањаввулоти фикриро пеш гирифт?
Асли малаб сари он аст, ки вазъи иќтисодию иљтимоии нимљазираи
Арабистони он замон дар њолати ногувор ќарор дошт. Тамоми кишварњои
њамсоя аз ќавму ќабилањои араб ба иллати дар миёни онњо роиљ будани
ришвахорї њазар намуда, барои рафтуомади озод намудани онњо ба
шањрњои Руму Сосон мамониатњо эљод менамуданд. Дар минтаќањои
њамсоя бо ин кишварњо давлатњои хурди арабии Лањмиён ва Њассониён
арзи вуљуд доштанд, ки асосан бо дастури шоњони сосонї ва ќайсарони
румї амал мекарданд. Њиљрати Пайѓамбар (с) аз Макка ба Мадина ўро бо
тамоми мушкилоте, ки ќабилањои араб гирифтори он буданд, ошно кард.
Ясриб (Мадина) шањре буд, ки дар он номувофиќ будани муносибатњои
шањрнишинон бо ахлоќи ќабилавї равшану ошкор эњсос мешуд.
Дар роњи расидан ба бунёдгарї ва њамдигарфањмии байни ќабилањо
дар Мадина ва умуман нимљазираи Арабистон Пайѓамбар (с) ду усули
њаётан муњими муносибатњои байниќабилавиро пешнињод намуд:
1. Иттињоди ќабилавї (ahlatun qabaliya). Дар асоси ин иттињод
Пайѓамбар (с) аз рўйи ин усул ба сардорони њамаи ќабилањо пешнињод
намуд, ки дар бораи риоя намудани њуќуќњои њудудии њамдигар ва даст
кашидан аз њар гуна њуљумњо ба мањалњои иќомати муваќќатї ва ронда
бурдани чањорпоён бо љамоаи исломї шартнома (ahd) имзо намоянд.
Амалї намудани нишондоди ин њуљљат барои эъмори муносибатњои нави
сулњофаринии байниќабилавї дар Мадина имкон фароњам оварда,
зиндагиро орому бехатар сохт. Бинобар њамин бисёр ќабилањо дини
исломро пазируфтанд. Бо вуљуди ин ришвахорї вазъи сиёсиву иљтимоии
ќабилањоро
ногувор месохт. Дар замони љоњилият миёни арабњо
фолбинию фолгўї ривољ ёфта буд. Барои пешгўї намудани ояндаи
одамону ќабилањо коњинон мардумро фиреб дода, бо наќл кардани ин ё он
афсонаву асотир гумроњ мекарданд ва бар ивази он аз эшон ришва
меситониданд. Гуфтаи онњо, албатта, фиреби мањз буд ва шахси ба коњин
мурољиатнамуда бо ин роњ мушкилоти худро осон карда наметавонист. Аз
тарафи дигар, шоњони сосонї ва ќайсарони румї барои таъмин намудани
бехатарии роњи корвонгузар мардуми ќабилањои гуногунро истифода
мебурданд ва ба ивази ришваву пора онњоро барои ѓорати корвонњо
сафарбар менамуданд.
2. Њамбастагии иќлимї (vahdatun iqlimiya). Татбиќи ин усул баъди ба
даст омадани якдилии нисбии ќабилањои араб дар атрофи андешаи
яккахудоии исломї ба амал омад ва хусусияти иљтимої-иќтисодї дошт.
Зеро, тавассути масоњати биёбонии Арабистони Марказї ва Шимолї аз
Яман то соњилњои бањри Миёназамин якчанд роњњои корвонгузар мављуд
буданд. Пайѓамбар (с) ба сардорони гурўњи ќабилањои авлодї пешнињод
намуд, ки тартибот ва убури бемамониати корвонњоро дар њудудњои
масъулияти худ ба ўњда гиранд. Амалї гардидани ѓояњои ин консепсия дар
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њаќиќат боиси бењтар шудани њаёти ќабилањо ва шўњрат касб намудани
дини нави яккахудої гардид ва барои рушди минбаъдаи љамоаи
мусулмонї амалан дуруст будани худро собит кард.
Дар ояи 188, сураи Баќара (2:188) Худои таоло фармудааст, ки
молњои худро ба ноњаќ хўрдани одамон ва молњои худро ба њокимон
њамчун ришва пешнињод кардани онњо, то ки тавассути њамин гуноњу
ситам моли мардум хўрдану мардумозорї ба даст ояд, баробари он аст, ки
мусулмон моњи рўзаро дарёбаду машѓули хўрдану ошомидан бошад. Ва
таъкид мешавад, ки шумо инро бидонед: ончуноне ки дар моњи Рамазон
хўрдан мумкин нест, ба ноњаќ ва додани ришва хўрдани моли мардум низ
раво нест. Дар китоби «ал-Вањиз фї тафсири-л-Ќуръони-л-азиз» низ зимни
баррасии њамин оя таъкид мешавад, ки «шумо моли якдигарро ба тарзе, ки
дар шариат њалол нест – аз тариќи хиёнат, ситам кардан, дуздидан, ба
ќимор рабудан махўред; ва ба њокимон ришва надињед, то ба ситам
ќисмате аз амволи мардумро азони худ кунанд» [10,153].
Дар «Сањењ»-и Бухорї дарунмояи баррасии ин мавзўъ дар ду китоб –
«Иљора» ва «Бахшиш» гузошта шудааст. Китоби «Иљора» аз 16 бобу 27
(2260-2286) њадис иборат аст. Дар ин китоб њадисњое њастанд, ки ба ин
масъала наздик аст ва аз матни онњо мавќеи Пайѓамбар (с) оид ба ба роњ
надодани ришвахорию пораситонї аён мегардад. Масалан, дар њадиси
2261 муносибати Пайѓамбар (с) ба касе, ки талабгори бо њар роњ соњиби
вазифа шудан аст, чунин баён гардидааст: «Мо касеро, ки омил шудан
мехоњад, њаргиз омил таъйин нахоњем кард».
Китоби «Бахшиш» аз 37 боб ва 70 (2566-2636) њадис иборат аст. Дар
он аслан дар бораи бахшиш, фазилати он ва ташвиќ кардан ба додани он
сухан меравад. Зикр мешавад, ки ба Пайѓамбар (с) њамсояњои ансориаш
шир, панир, равѓани зард, хушбўї ва амсоли онњоро њадя меоварданд ва
онњоро ќабул мекард. Њамчунин сардорони ќабилањо ва сарони кишварњо
низ ба ў њадя мефиристоданд, ки тибќи таомул пазируфта мешуд. Дар ин
китоб дар иртибот ба њазар кардан аз тановули чизи шубњанок ва ба
ришва монанд чанд нуктаи љолиб ба чашм мерасад:
1) Пайѓамбар (с) аввал њадя ё садаќа будани таомро муайян мекард.
Агар мегуфтанд, ки садаќа аст, ба ёронаш медод, онњо мехўрданду худ
намехўрд. Вале агар мегуфтанд, ки њадя аст, ў низ њамроњи онњо мехўрд. Ва
аз Умар ибни Абдулазиз чунин наќл карда мешавад: «Њадя дар замони
Пайѓамбар (с) њадя буд ва имрўз ришва аст». Ин љо раванди бо мурури
замон ба сифати ришва пазируфта шудани њадя таъкид карда мешавад.
2) Пайѓамбар (с) ибни ал-Утбийя ном шахсеро аз ќабилаи Азд барои
љамъ кардани садаќот омил таъйин кард. Баъди бозгаштан ў омаду гуфт:
«Ин аз они шумост ва ин ба ман њадя шудааст». Пайѓамбар (с) чунин гуфт:
«Пас чаро дар хонаи падараш нанишаст, то нигарон бошад, ки оё ба ў њадя
мекунанд ё не?! Ва ќасам ба Он Зоте, ки љони ман дар дасти Ўст, њар гоњ
касе аз моли закот ноњаќ чизе бигирад, рўзи ќиёмат, албатта, онро бар
гарданаш бор карда биёрад». Сипас даст боло бардошта, ба Худо дуо
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гуфт: «Бор Худоё, оё дар ин корњо чї гуна муносибат карданро ба уммат
расонидам?!» [1,1500] Ин љо ќатъан ришва ситонидан ва аз хазинаи давлат
чизеро дуздидан манъ карда шудааст ва ин гуноњ сазовори љазои сахт аст.
Минбаъд бо мурури ташаккули љомеаи исломї дар китобњои дигари
«Сањењ» ба масъалаи ришва ва пора таваљљўњи бештар зоњир намуданд ва
барои муќаррар намудани муносибати ислом ба ин масъала њадисњои
њасан ва заифро низ мавриди омўзиш ќарор доданд. Масалан, дар
«Сунан»-и Тирмизї назари Пайѓамбар (с) ба ин масъала дар бобњои
марбут ба
ришва дар њадисњои 1336-1337 чунин оварда мешавад:
«Лаънати Худо бар касе бод, ки ришва меситонад ва бар касе, ки ришва
медињад»[5,622]. Њамин њадис дар «Сунан»-и Ибни Моља зимни њадиси
3580 дар боби «Андар кароњияти ришва ситонидан» чунин омадааст:
«Пайѓамбар (с) ришвагиранда ва ришвадињандаро лаънат хондааст»
[7,324]. Дар «Муснад»-и Ањмад ин масъала хусусияти бештари иљтимої
касб мекунад ва дар боби «Њадисњои наќлкардаи Савбон» чунин оварда
мешавад: «Пайѓамбар (с) ба ришвагиранда, ришвадињанда ва каси
миёнарави байни онњо лаънат хондааст»[2,376].
Дар асоси далолати њадисњои мазкур ба чунин натиља расидан
мумкин аст, ки ислом дар масъалаи ришвахорї ва пора додан мавќеи
усутувори сиёсї-иљтимої дорад. Ва бад-ин васила њал намудани корњоро
хилофи шариат медонад. Њама чизе, ки бо ин роњ ба даст меояд, ислом
њаром донистааст.
Дар замони муосир њама гуна ќонунгузорињо дар давлатњои
мусулмонї бо дарназардошти талаботи љањони муосир, вале бо риояи
ќатъии њамин сарчашмањои бунёдї, яъне Ќуръону суннат, ба амал
бароварда мешавад. Дар њолатњои истисної гурўњи фаќењони варзидаи
олами ислом дар иртибот ба ин ё он њолати рухдода дар асоси иљмоъ
њукми худро мебароранд.
Дар њудуди Тољикистони кунунї низ то соли 1920 муносибат ба ин
масъала дар асоси фармудањои бунёдии Ќуръону суннат сурат мегирифт.
Вале баъди вожгун шудани аморати Бухоро ва бунёди низоми коммунистї
њуќуќу ќонунгузории нав љорї карда шуд ва мардум аз анъанаву суннатњои
миллии худ дур монданд. Таѓйироти мафкуравии сохти нав назари
одамонро ба фањмишњои њалолу њаром ва фарќи байни њадяву туњфа ва
ришваю пора сахт коњиш дод. Тартиботи нави низоми њуќуќї дар замони
шўравї то андозае тањмилї намудор мешуданд. Агар то соли 1950 дар
таљлилу баррасињои масоили њуќуќї каму беш ба анъанањои исломї ва
миллии халќи тољик таваљљўњ зоњир карда мешуданд, дар нимаи дуюми
асри ХХ дар Иттињоди Шўравї фазои нави њуќуќї њукмрон гардид, ки дар
он барои мафњумњои тобиши динидошта љойгоње намонд. Љумњурии
Тољикистон беш аз бист сол аст, ки дар фазои истиќлолияти сиёсї зиндагї
мекунад. Рушди мустаќилона баробари афзалиятњо баъзе омилњои манфї
низ дорад, ки яке аз онњо коррупсия (фасоду ришвахорї) аст. Бо
дарназардошти хатарнокии ин масъала 25 июли соли 2005 Ќонуни
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Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бо коррупсия» ќабул карда
шуд, ки дар он вазифањои асосї дар ин самт муайян шудаанд. Мављуд
будани тасаввуроти гуногуни истилоњї дар бораи коррупсия ба «ќадимї»
будани ин амали номатлуб далолат мекунад. Аз ин рў дар забони тољикии
муосир ва лањљањои он миќдори фаровони вожаву истилоњњо барои ифодаи
њамин калимаи «коррупсия» «ришва»,«пора»,«фасод» ва истилоњу вожањои
гуногун истифода мешаванд. Вале як чиз бегумон аст, ки дар марњилаи
њозира ба назар гирифтани фањмиш ва бањодињии масъалаи мубориза бо
коррупсия аз нигоњи динї-ахлоќї барои осон шудани дарёфти давои ин
вабои номатлуб мусоидат хоњад кард.
Мутафаккирони форсу тољик бо такя бар ояњои ќуръонї ва сунатњои
Паёмбар (с), дар осори хеш оид ба ришваю фоида ва фиреб назари худро
баён намудаанд.
Носири Хусрав, ки дар дин ба љуз роњи худошиносї ва воситаи
идроки њаќиќат њадафе дигар намељуст, он гурўњи уламоро зери танќид
мегирад, ки аз илмњои динї барои фиреб додани мардум ва ришваситонї
истифода мебаранд:
3-он ки динро дом дорад, бештар парњез кун,
3-он ки сўйи ў чу омад, сайдро зинњор нест.
Гоњ гўяд: «3-ин бибояд хўрд, к-ин пок асту хуш»,
Гоњ гўяд: «Не, нашояд хўрд, к-ин куштор нест».

Носири Хусрав љойгоњи порахўронро дўзах ќарор дода, сагро аз
онњо бошарафтар донистааст, зеро барои кайфу роњати худ камбаѓалонро
хонахароб кардаанд, бо вуљуди муфтхўрї хасису мумсиканд, пулу
молашон бехайру барака, молашон њаром ва гирифтори нафрату ѓазаби
халќанд:
Рибохора зи ањли нор бошад,
Куљо аз хулд бархурдор бошад?
Бувад бо њар азиз ањли рибохор,
Шараф дорад басе саг бар рибохор…[3,140].

Шоири барљастаи тољик њаким Саноии Ѓазнавї бошад, фасоду
рибохўриро дар вайронии мулк, бенизомии замона, амали подшоњони
шањватпарасту тамаъкор ва амирони золиму фасодхор медонад:
Подшоњро зи пайи шањвату оз,
Рух ба симинбару симинсанам аст.
Умароро зи пайи зулму фасод,
Дил ба зўру зари хайлу њашам аст.
Фуќањоро ѓараз аз хондани фиќњ,
Њилаи байъи рибову салам аст.

Мутафаккири барљастаи форсу тољик Хусрави Дењлавї низ дар бисёр
ќитъањои худ ришвахўронро сахт мазаммат менамояд:
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Ќозиёнанд андар ин айём,
Њама кофирмизољу ришватхор…,
Њама дуздикунон ба пардаи шаръ,
На гање тавбаву на истиѓфор.
Њар киро як дирам бувад даъвї,
Тангае ришва боядаш ночор…
Аз оби љўй даст бишўй, з-оби рўй машўй,
Зеро ки оби рўй набошад чу оби љўй.

Дар ашъори Саъдии Шерозї ду љињат љолиб аст: яке нуќсони замон
ва дигаре њокимонро беибо кўфтан ва фош кардан. Саъдї дуруст гуфтааст,
ки барои ин тавр далерона сухан рондан аз љињати иќтисодї ва маънавї
озод ва мустаќил будан лозим аст. Аз он сабаб, ки «дањони хўрда
шарманда аст», наметавонад њаќгўї кунад, Саъдї илољи ин гуна њолатро
дар «ришватситон»-у «ришвадењ» набудан ва аз њокимон тамаъ буридан
мебинад:
Тамаъ банду дафтар зи њикмат бишўй,
Тамаъ бигсилу њар чї донї, бигўй.

Адабиёт
1. Абўабдуллоњ Муњаммад Ибни Исмоил Ал-Бухорї. Сањењи АлБухорї. Љ.2.- Душанбе, 2005, њадиси 1500
2. «Муснад»-и Ањмад. – Ќоњира, 2001. Љ.6., сањ.376.
3. Носири Хусрав. Гулчине аз девони ашъор. - Сталинобод, 1957,
сањ.140
4. «Сунан»-и Тирмизї. – Бейрут, 1998. Љ.1., сањ.622.
5. «Сунан»-и Абўдовуд. – Бейрут, 1998. Љ.2., сањ.324.
6. «Сањењ»-и Ибни Њиббон. – Бейрут, 1999. Љ.11., сањ. 467
7. Тафсири ал-Куртубї. – Бейрут, 2001. Љ.1. (Сураи Моида), сањ.174
8. Тафсири ал-Баѓавї. – Бейрут, 1987. Љ.1. (Сураи Баќара), сањ. 210.
9. Тафсири «ал-Вањиз фї тафсири-л-Ќуръони-л-азиз». – Ќоњира,
1991. Љ.1. (Сураи Баќара), сањ.153.

74

Зан ва љомеа

ВИЖАГИЊОИ САРВАРИИ ЗАНОН ДАР
ЗАМОНИ МУОСИР
Каримов А.Ќ. - мудири кафедраи њуќуќ ва хизмати давлатиии
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон,
734003, ш. Душанбе, кўчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 915 256 373. E-mail:
karimov-ak@mail. ru
Ќодиров Д.С. - муаллими кафедраи идоракунии давлатии Донишкадаи
идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 734003 ш.
Душанбе, кўчаи Саид Носир 33, тел.: (+992) 987 103 625. E-mail:
dovar.qodirov.88@mail. ru
Масъалаи сарварии занон яке аз масъалањои муњим буда, он дар тўли
марњилањои гуногуни таърих мавриди баррасї ва бањсу мунозирањои илмї
ќарор доштааст. Муаллифон дар маќола вижагињои сарварии занонро дар
замони муосир мавриди тањлил ќарор додаанд.
Вожањои калидї: занон, сарварї, сарварии занон, истиќлолият,
санадњои меъёрии њуќуќї, арсаи сиёсат, њуќуќи интихоботї
ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРСТВА ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Каримов А.K. - заведующий кафедрой права и государственной службы
Института государственного управления при Президенте Республики
Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33. тел.: (+992)
915256373. E-mail: karimov-ak@mail.ru
Кодиров Д.С. - преподаватель кафедры государственного управления
Института государственного управления при Президенте Республики
Таджикистан, 734003 г.Душанбе, ул. Саида Носира 33, тел.:(+992) 987 103
625. E-mail:dovar.qodirov.88@mail.ru
Вопрос лидерства женщин остаётся одним из важнейших вопросов,
который на различных исторических этапах был предметом рассуждений и
дискуссий. В статье авторы исследуют особенности лидерства женщин в
современном обществе.
Ключевые слова: женщины, лидерство, лидерство женщин,
независимость, нормативные правовые документы, политическая арена,
избирательное право

75

Зан ва љомеа
PECULIARITIES OF THE WOMEN'S LEADERSHIP IN MODERN
SOCIETY
Karimov A.K. - Head of the Department of Law and Public Service of the
Institute of Public Administration under the President of the Republic of
Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str., 33. Phone: ( +992) 915 256 373.
E-mail: karimov-ak@mail.ru
Qodirov D.S. - Teacher of the Department of Public Administration of the
Institute of Public Administration under the President of the Republic of
Tajikistan, Dushanbe, Said Nosir str. 33. Phone: (+992) 987 103 625. E-mail:
dovar.qodirov.88@mail.ru
The issue of women's leadership remains one of the most important issues,
which at various historical stages has been the subject of discussions. In the
article, the authors examine the features of women's leadership in modern
society.
Keywords: women, leadership, women's leadership, independence, normative
legal documents, political arena, suffrage
Ќабл аз баррасии хусусиятњои сарварии занон дар замони муосир
истифодаи вожаи занро дар сарчашмањои бостон мавриди тањлил ќарор
дода мешавад.
Зан дар луѓат ба маънои «зиндагї» ва «зояндагї» аст. Ин вожа дар
муќобили вожаи «мард» ба маънои «миро» ва «маргпазир» ќарор мегирад.
Вожаи «зан» аз решаи зан ба маънои зоиш ва зоидан, ки дар забони
пањлавї ба сурати zan (жан) wanarig, дар забони суѓдї waeth дар забони
форсии бостон wadu ё wad, дар забони авастої vantay ва дар санскрит ба
шакли vadhu, дар забони њиндии ќадим љан (jaan) ва дар англисии бостон
wifman (вифмен) ба маънои инсони муаннас будааст, (дар баробари верман
ба маънои инсони музаккар) ба кор рафтааст. Инчунин ќадимтарин
корбурди њаммаънои (синоним) зан, яъне «бону» дар яке аз
сангнавиштањои тахти Љамшед ба тилло ба сурати банука (Ba-nu-ka) сабт
шудааст, ки духтари Куруш, њамсари Доро (Дориюш) ва модари
Хишёршоњ будааст. Дар порсии миёна ва портї ба шакли бонуг дида
мешавад. Чандин бор дар катибаи Шопури аввал дар Каъбаи Зардушт, дар
унвони занони дарбор ва ба унвони лаќаби Ноњид (Яздбонуи нигањбони об
Аноњита) омадааст[9].
Сарварии занон њамчун масъалаи сиёсию иљтимої ва равонию
фарњангї хеле густарда буда, нисбат ба он дар байни мутафаккирони
гузашта фикру аќидањо гуногун љой доранд. Баъзењо наќши сарварии
занон ва сањми созандаи онњоро дар рушду пешрафти љомеа зарурї
њисобида, бањри таќвияти минбаъдаи ин раванд пешнињодњои судманд
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тавсия мекунанд. Аммо иддаи дигар, баръакс, мухолифи маќом ва нуфузи
занон дар њаёти иљтимоию сиёсї буда, на танњо аз нињоди сарварии занон,
балки аз ширкати онњо дар њаёти љомеа норозигї мекунанд. Чунин мавќеъ
ва њолат аз занон, њамчун як ќисми таркибї ва пешбарандаи љомеа таќозо
менамояд, ки бањри амалї намудани њуќуќњои сиёсии худ бештар ва
фаъолона пайкор намоянд.
Масъалаи сарварии занон яке аз масъалањои муњим буда, он дар тўли
марњилањои гуногуни таърих мавриди баррасї ва бањсу мунозирањои илмї
ќарор доштааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки чї дар Шарќ ва чї дар
Ѓарб олимон ба ин масъала таваљљўњи калон зоњир мекарданд. Гурўње
занонро њамчун сарварони муваффаќ эътироф мекарданд, вале гурўњи
дигар умуман муќобили иштироки онњо дар корњои сиёсї баромад
менамуданд.
Таърих гувоњ аст, ки сарварии занон дар сатњњои олии љомеа таърихи
хеле бостонї дорад. Аввалин сарвари давлат Нейтхотел – шањбонуи Миср
(асри ХХХI то милод) будааст. То имрўз, мушаххасан муайян шудааст, ки
беш аз 372 нафар зан дар таърихи башар зимоми сарварии давлатро дар
арсаи сиёсат дар даст доштанд ва аксарияти онњо ба таърихи давлатдорї
њамчун њокимони равшанфикр, пешќадам ва ќавиирода дохил шуданд[11].
Дар таърихи бостонии тољику форс зан маќоми арљмандро доро буд.
Аз љумла аз Бурондухт духтари Хусрави Парвиз, ки дар Исфањон тољи
шоњї бар сар нињод ва Динаг, ки модари Њурмузи севум Парвиз буд, ў низ
дар Исфањон салтанат мекард. Хотуни Бухоро 15 сол дар ин давлат
њукмронї намудааст ва ё занони љангљўе, ки бањри дифои хонавода ва
сарзаминашон пањлавонона набард менамуданд, кам набуданд. Њузури
чунин чењрањои таърихї муљиб шуд, ки то фарњангу љомеаи он рўзгори
арљманд маќоми занро дар таърихи фарњанги мо сабт кунад[9].
Калимаи «зан» дар Ќуръони азимушшаън 84 маротиба зикр
гардидааст, ки ин баёнгари љойгоњи волои зан дар ислом аст[12].
Бояд таъкид намуд, ки таљлил аз рўзи байналмилалии занон ба
ибтидои асри ХХ рост меояд. Ибтикори Клара Сеткина буд, ки 8 марти
соли 1914 ба унвони Рўзи байналмилалии озодии занон номгузорї шуд. Ин
сана, яъне 8 март аз љониби СММ соли 1975 њамчун «Рўзи љањонии зан» ба
расмият шинохта шуд[9].
Аммо бархе аз донишмандони кишварњои хориљї нисбат ба занон ва
иштироки онњо дар равандњои идоракунї нуќтаи назари интиќодї доранд.
Инро мо дар мисоли Љумњурии исломии Афѓонистон мушоњида менамоем.
Ба масъалаи зан ва љойгоњи он дар давлатдорї бархе аз
донишмандони афѓон нигоњи манфї доранд. Аммо муњаќќиќи афѓон
Ќанбаралии Тобиш дар китоби «Чашмандози шеъри имрўзи Афѓонистон»
аз љомеаи Афѓонистон хостори он аст, ки муносибати худро ба зан таѓйир
дињанд. Ин мавзўъ дар маќолаи Љамолиддин Саидзода «Дину дунё ба њам
омез, ки иксир бувад (Шеъри пешрав дар љомеаи пасрав)» таљассуми худро
чунин ёфтааст: «Яке аз љанбањои манфии кишвари Афѓонистон таассуб ва
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назари бадбинонаи ањли он нисбат ба занон мебошад, ки ба таффакуру
диди динию мазњабии эшон вобаста буда, асрњои аср дар ин сарзамин
њокимият менамояд ва ба зиндагии мардум соя афкандааст ва маљоли
беруншуд аз он имконнопазир аст. Лињозо, Ќанбаралии Тобиш дар китоби
«Чашмандози шеъри имрўзи Афѓонистон» бо дарду њасрати зиёд аз ин
падидаи манфии њоким дар љомеаи Афѓонистон дарак медињад ва барои
халосї аз ин гуна биниш ва боварњои асримиёнагию мазњабї нисбат ба зан
рў ба коршиносон ва равшанфикрону масъулони љомеа меорад, то эшон
таассуб ва бовару пиндорњои пешинро аз нав бубинанд, мавриди тањлилу
таљзия ќарор бидињанд ва муносибати худро нисбат ба зан тибќи ќонуну
ќавоид ва талаботи ќарни ХХI – асри фатњи кайњон ва пешравињои
беназир ислоњ бинамоянд.
Омўзиши иштироки сиёсї ва сарварии занон таърихи хоси худро
дорад. Ин мавзўъ аз љониби мутафаккирони даврони антиќа Афлотун,
Арасту, асрњои миёна Филон Александрийский, Августин, классикони
фалсафа ва сиёсатшиносии давраи нав Ф. Бэкон, Т. Гоббс, И. Кант, Ж.-Ж.
Руссо ва дигарон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Маълумот дар бораи
баробарњуќуќии занон ва мардон дар таълимоти марксистї боќї
мондаанд. К. Маркс, Ф. Энгелс масъалаи дуюминдараља будан ва
билохира поймолкунї ва табъизи њуќуќи (дискриминатсия) занонро ба
миён гузошта буданд. Инќилобчиёни рус М.А. Бакунин, П.А Кропоткин,
ѓояи марксизмро дастгирї намуда, барои баробарњуќуќии занон ва мардон
таблиѓот бурдаанд.
Таҳлили адабиёти мављуда доир ба масъалаи фаъолияти сиёсии
занон нишон дод, ки дар мавридҳои бештари худ сабабҳои намояндагии
ночизи занон дар сиёсат, омилҳои мањдудкунандаи ширкати занон дар
сиёсат, љанбаи таърихии мушорикати сиёсии занон мавзўи таваљљўҳи
муҳаққиқон мешуданд. Ба ин масъала Ю. Градскова, Г. Силласте, Н.
Шведова диќќати махсус дода, таҳқиқоти онҳо оид ба мақоми иљтимоии
занон – сиёсатмадорон ба омўзиши хусусиятҳои иљтимої - равонии
сиёсатмадории занон бар пояи маводи давраи пасошўравї таъсири
назаррас расонд.
Дар ҳар љо, ки ҳокимият ва ташкилот вуљуд дорад, сарварї њам ҳаст.
Худи вожаи «сарвар» тарљумаи калимаи англисии «leader» маънои
«пешбаранда», «роҳбарикунанда» мебошад.
Ќадамњои аввалини иштироки занон дар сиёсат ин ба даст овардани
њуќуќи интихоботї буд, ки он муддати дурударози таърихї идома ёфта
буд. Дар нимаи садаи ХХ занон пайваста бањри ба даст овардани њуќуќњои
сиёсии худ кўшиш менамуданд. Фарњангњо ва тамаддунњои гузашта ба
мавќеи зан назари гуногун доштанд. Дар баъзеи онњо занон фаќат
моликияти падарон ва шавњарони худ буданд, дар дигарашон соњиби
озодињои нисбї буда, њуќуќњои онњо бо ќонун њифз карда мешуданд. Вале
дар тамоми фарњангњо мардон соњиби њуќуќњои имтиёзнок буда, худро аз
занон боло медонистанд. То нимаи дуюми асри ХХ яке аз мушкилињои
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умумї он буд, ки занњо њуќуќи интихоботї надоштанд. Фаќат соли 1893
дар Зеландияи нав ва соли 1902 дар Австралия занњо њуќуќи интихоботї ба
даст оварданд. Ин амал ќадами нахустин дар эътирофи баробарњуќуќии
сиёсии занону мардон гашт. Њамин тариќ, зина ба зина соли 1895 дар
Австралия, соли 1920 дар ИМА, соли 1931 дар Испания ва баъди Љанги
дуюми љањон дар Фаронса, Италия ва Белгия занон њуќуќи интихоботї ба
даст оварданд.
Дар Швейтсария занон то соли 1971 њуќуќи интихоботї надоштанд.
Баъди Љанги дуюми љањон, соли 1958, њарду палатаи парлумони
Шветсария (Шўрои кантонњо ва Шўрои миллї) якдилона оид ба эътирофи
њуќуќи интихоботии занон ќарор ќабул намуд, вале ин ќарор амалї
нагашт. Новобаста ба он, ки соли 1968 бургомистри Женева аввалин
маротиба зан интихоб шуд, ў дар сатњи умумимиллї њуќуќи интихоботї
надошт. Фаќат соли 1971 бо ворид намудани таѓйирот ба Конститутсия, ки
аз се ду њиссаи мардон онро љонибдорї намуданд, мушкилии мављуда роњи
њалли худро пайдо намуд.
Њамаи ин мисолњои таърихї нишонаи он мебошанд, ки агар
њуќуќњои сиёсии мардон ба тариќи табиї амалї шуда бошанд, пас
њуќуќњои занон натиљаи муборизањои онњо бањри соњибњуќуќ гаштанашон
мебошанд. Мањз аз њамин сабаб имрўз њам масъалаи сарварии занон як
ќатор мушкилињои худро дорад. Ин мушкилињо, пеш аз њама, бо
мављудияти стреотипњои гендерї дар љомеа алоќаманд буда, ифодагари
нобоварї ба ќобилият, мањорат ва нерўи зењнии занон мањсуб
меёбанд[6,60].
Бо ѓалабаи инќилоби Октябр, бо Ќарори Њукумати Шуравї дар
Тољикистон мубориза бањри баробарњуќуќии занони тољик ба вуќўъ
пайваст.
Аммо новобаста ба вақти дастёбии ҳаққи интихоб барои занон
мушкилии сарварии занон ва њамшарикии зану мард дар сиёсат, ҳатто дар
кишварҳои ба демократия самтгирифта низ ҳалношуда боқї мемонад.
Дар тамоми љаҳон занон соли 1994 на бештар аз 11% курсињоро дар
парламентҳо аз они занон буд, тақрибан ҳамин миқдор дар соли 1970 буд.
Фақат занони чор кишвари Скандинавия ва Нидерланд (беш аз 1/3 курсињо
дар парламентҳо ва ҳукуматҳоро соњибанд), 20 соли охир намояндагии
сиёсии худро ду баробар зиёд кардаанд. Занон дар арсаи љамъиятї - сиёсии
кишварҳои зиёд комилњуќуќ нестанд, ки бештар ба ташвиши рўзмара ва
хонавода масруфанд, ё ки барои гузарондани маъракаҳои сиёсї кам даст
доранд. Дар аксар мавридњо фишангҳои ҳукмронї ва молиявиро мардон
соҳибанд. Дар роҳи сарварии занон нақши љиддиро монеаҳое мебозанд, ки
ба љомеапазирии љинсҳо марбутанд. Аксари одамон дар мақоми пасти
занон беадолатии иљтимоиро намебинанд.
Заноне, ки сифатҳои сарварї доранд, маъмулан ба кори хатарнок
розианд ва аксаран ғолиб мебароянд. Гарчанд тибқи маълумоти ба
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дастовардаи равоншинос Хорнер К, занон аз пешќадамї дар кору сиёсат
њарос доранд, барои он ки аз арзёбии манфї аз љониби наздикон ё дигар
мардон гумонбар мебошанд. Тарсу њарос дар пеши сарвар на танҳо дар
занони болиғ, ки метавонанд бо хусусиятҳои таљрибаи ҳаёт муайян
гарданд, балки дар духтарони қобилиятнок ва боистеъдод низ дида
мешавад[7,212].
Бо фикри Хорнер, сабаби беэътимодии занон ба худ дар
худбаҳодиҳии нокифоя нуҳуфтааст, ки ба он набудани љоҳталабии лозимаи
ҳирфаї зам гардидааст, инчунин ба қадри пешравии касбии худ вай бо
дигар занон камтар рў ба рў мешавад.
Ҳангоми интихоби занон ба мансабҳои роҳбарикунанда, донистани
кадом сифатҳои сарвариро онҳо соҳибанд махсусан муҳим аст, барои
ҳамин гузарондани санљишҳои тестии қаблї љиҳати аён намудани ин
сифатҳо зарур аст. Ташхиси равонии сифатҳои сарварии занон имкон
медиҳад, ки имконоти мављуда барои пешбарии онҳо ба мансабҳои
раҳбарикунанда татбиқ гардад.
Бояд иброз намуд, ки хусусияти сарварии занони муосир дар такя ба
муносибатњои мартабавї чунин шакл мегирад. Муносибатњои мартабавї
дар навбати худ ба марказонидашуда ва функсионалї људо мешаванд. Дар
аксари мавридњо занон аз муносибати мартабавии функсионалї кор
мегиранд, ки на чандон муфид арзёбї карда мешавад. Агар дар
муносибатњои мартабавии марказонидашуда тамоми функсияњои идора
дар ихтиёри роњбар бошанд, пас дар муносибатњои мартабавии
функсионалї функсияњои идора ба иљрокунандагон вогузор карда
мешавад. Аз ин рў, занони сарвар бояд њар дуи ин муносибатњоро ба таври
маљмўї истифода баранд. Дар иртибот ба муносибатњои мартабавї дар
адабиёти илмї методњои роњбарии авторитарї (худкома), демократї
(коллегиалї) ва либералиро тањлил мекунанд. Занони сарвар дар аксари
маврид аз методњои демократї ва либералї кор мегиранд, ки ин на он
ќадар муфид аст.
Хусусияти хоси марњилаи нави рушди љомеа вобаста ба тањкими
пояњои давлатдории миллї љалби фаъолонаи тамоми ќишрњои иљтимоию
демографиро ба њаёти иљтимоию сиёсии мамлакат таќозо менамояд.
Бинобар ин, дар ин марњила масъала бояд дар масъалаи зан ё мард,
љавонписар ё љавондухтар набошад. Масъала бояд сари тафаккури
созанда, аќлу идрок, малакаи касбї, њисси баланди ватандорию худшиносї
ва таљриба бошад. Зеро бунёди давлати мустаќили миллї дар марњилаи
кунунии таќвияти равандњои љањонишавї кори сањл нест.
Мутаассифона, њанўз њам дар љомеа аќидањое мављуданд, ки вазифаи
асосии зан нигоњубини оила ва тарбияи фарзанд ба њисоб меравад. Дар
чунин муњит, воќеан њам имкониятњои зан ба назар гирифта намешаванд.
Ё ин ки оид ба шахсияти зани сарвар чунин аќидае мављуд аст, ки занони
сарвар аксаран занони танњое мебошанд, ки њаёти оилавии худро барпо
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карда натавонистаанд ё агар зан кўшиши фаъолияти сарварї намояд, пас
њаёти шахсии худро бояд ќурбон намояд.
Мањз њамин омил боиси бунёди «саќфи шишагин» дар роњи
болоравии маќоми иљтимоии занон гашта, мушкилињои сунъиро дар роњи
ташаккули нињоди сарварии занон бунёд менамояд. Ќайд намудан ба
маврид аст, ки рўз то рўз асоснок набудани ин аќидањо собит гашта
истодаанд, зеро занон исбот мекунанд, ки ќодиранд фаъолияти
љамъиятиро бањри таќвияти пояњои њаёти оилавии худ истифода баранд.
Тазаккур додан лозим аст, ки дар марњилаи тањкими заминањои
давлатдории миллї истифодаи самараноки нерўи созандаи занон яке аз
омилњои муњими таъмини рушди иќтисодию иљтимої, суботи сиёсї ва
болоравии сатњи худшиносию худогоњии мардум хоњад гашт.
Ташаккулёбии нињоди сарварии занон дар љомеаи Тољикистон
хусусиятњои хоси худро дорад.
Зикр бояд кард, ки ташаккулёбии сарварии занонро аз нуќтаи назари
илми сиёсї метавон њамчун раванд маънидод намуд, ки ба арсаи
муносибатњои сиёсї боз як субъекти муносибатњоро ворид менамояд. Аз
ин рў, њама гуна раванд оѓоз, марњилаи рушд ва ё болоравї ва боз
пастравии худро дорад. Заминагузори оѓози ин раванд бечунучаро
Президенти кишвар, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат
муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад, ки аз рўзњои аввали ба сари ќудрат
омадан ба ќувваи созандаи зани тољик эътимоди комил дошт ва бо
ташаббуси шахсии худ тавассути ќабули як ќатор санадњои меъёрии
њуќуќї кўшиш намуд фазои мусоидро бањри љалби њарчи бештари занон ба
њаёти иљтимоию сиёсии љомеа фароњам оварад.
Дар ин замина Раиси љумњур иброз доштааст: «Ѓамхорї дар њаќќи
занон ва њар чи бештар љалб намудани онњо ба корњои љомеа њамеша дар
мадди назари Њукумати мамлакат аст» [13].
Тањлили имрўзаи фаъолияти занон дар соњањои гуногуни њаёти
љомеа, мавќеи онњо нисбат ба равандњои љомеа ва наќши онњо дар њаёти
иљтимоию сиёсї ва фарњангии ќишвар шањодат аз он медињад, ки мо айни
њол мунтазам ба марњилаи рушд равонаем.
Дар замони истиќлолият маќому мартабаи зани тољик хеле баланд
гардид, ки ин худ ѓамхорињои рўзафзуни њукумат ва давлат ба њисоб
меравад. Дар ин муддат 15 санади меъёрии њуќуќї дар самти баланд
бардоштани њуќуќ ва манзалати зан дар љомеа ба тасвиб расид.
Сиёсати Президенти кишвар дар масъалаи баланд бардоштани
маќоми занон дар сиёсат заминаи ќавии меъёрию њуќуќї дошта, дар ин
самт як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї, инчунин санадњои њуќуќии
байналмилалї ба тасвиб расидаанд. Пеш аз њама, моддаи 17
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа» аз
моњи декабри соли 1999, ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
кафолатњои давлатии баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои
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баробари амалигардонии онњо» аз 1 марти соли 2005, барномањои
давлатии «Тарбия ва љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи Љумњурии
Тољикистон аз њисоби занон ва духтарони лаёќатманд барои солњои 20072016» аз 1 ноябри соли 2006, №496, «Тайёр кардани мутахассисон аз њисоби
занон ва мусоидат ба шуѓли онњо барои солњои 2012-2015» аз 1 марти 2012,
№92 ва «Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занон ва мусоидат ба
шуѓли онњо барои солњои 2011-2020» аз таърихи 29 майи соли 2010, №269
ва ѓайрањо мебошанд, ки бањри иштироки фаъолонаи занон дар хаёти
љомеа мусоидат менамояд.
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо дарназардошти
наќши барљастаи занон дар њаёти давлат ва љомеа масъалаи таъмини
хуќуќу манфиатњои занону модаронро њамеша дар маркази диќќати хеш
ќарор дод, нисбат ба онњо пайваста ѓамхорї зоњир менамоянд ва
ибтикороти созандаашон дар доираи барномањои ќабулшудаи давлатї
љињати мунтазам бењтар гардонидани вазъи зиндагї ва фаъолияти
бонувон, њифзи њуќуќи оила ва модару кўдак, њалли масъалањои вобаста ба
рушди оила ва сиёсати демографї, фароњам овардани шароити мусоиди
корї барои занону духтарон ва муњимтар аз њама, њарчи бештар ба
раванди идораи давлат љалб намудани онњо мањсуб меёбад[10].
Дар ин самт воситањои ахбори омма низ метавонанд наќши калон
дошта бошанд. Зеро онњо ќодиранд тавассути бањодињии беѓаразона
имиљи зани тољикро дар сиёсат ташаккул дода, бањри њавасмандии насли
љавон мусоидат намоянд.
Иловатан, ќобили ќайд аст, ки барои зан пойдор ва бегазанд нигоњ
доштани оила, тарбияи фарзанд ва њамзамон, масъули вазифањои гуногуни
давлатию љамъиятї будан осон нест. Зеро њарду фаъолият њам аз зан сабру
тоќат, мушкилнописандї, садоќат, донишу мањорати хоса ва одобу ахлоќи
њамидаро таќозо менамоянд. Њамзамон, фаъолияти занон дар љабњањои
гуногун нишон медињад, ки модари тољик имрўз ќудрати ба њам
пайвастани фаъолияти њарду љабњаро њам дорад. Аќидаи «сиёсат кори зан
нест» комилан бебунёд аст, зеро дар сиёсат на љинс, балки тафаккури
созанда, аќлу идрок, малакаи касбї, њисси баланди ватандорию худшиносї
ва таљриба наќш мебозад.
Сатњи иштироки занон дар маќомоти гуногуни сохтори идораи
давлатї сол то сол афзоиш меёбад.
Муайян ва бартараф кардани монеањои њуќуќї, иќтисодї, сиёсї,
фарњангї, таълимї ва дигар омилњое, ки садди роњи таъмини
баробарњуќуќии воќеї мегарданд, яке аз вазифањои муњими давлат ба
њисоб мераванд.
Проблемањои бењгардонии шароити кори занон, тарбия, интихоб ва
љобаљогузории кадрњои роњбарикунанда аз њисоби занону духтарони
лаёќатманд њамеша дар маркази диќќати Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон ќарор доранд. Тољикистон дар байни
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кишварњои ИДМ яке аз аввалинњо шуда конвенсияњои байналмилалї «Дар
бораи барњам додани њама гуна шаклњои табъизи занон» (Ќарори Шўрои
Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 июни соли 1993, №831), «Дар бораи
њуќуќњои сиёсии зан» - ро (Ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз
14 майи соли 1999, №769) ба тасвиб расонд.
Бояд иброз намуд, ки дар тўли 26 соли истиќлолият ќадру манзалати
зан дар љомеаи тољик тадриљан боло рафт. Тањлилњо нишон медињанд, ки
дар низоми хизмати давлатї аввали соли 2017 аз шумораи умумии беш аз
19 њазор нафар хизматчиёни давлатї ќариб 4200 нафар ё 22 фоизро занон
ташкил медињанд.
Тањлили гендерии кормандони њамаи шохањои њокимияти давлатї
нишон медињад, ки дар ин сохторњо намояндагии мардон ва занон баробар
нест.
Сабабњое, ки монеаи пешравии занон дар кори роњбарї мегарданд:
- баъзе одатњои динию миллие, ки наќши занонро дар љомеа мањдуд
месозад. Ин пеш аз њама нобаробарии таќсими вазифањо байни марду зан
дар оила ва тарбияи фарзандон мебошад. Корњои оила, тарбияи
фарзандон ба пуррагї бар уњдаи зан аст. Аз ин рў, зан ваќт намеёбад, ки
донишу малакаи худро сайќал ва инкишоф дињад. Ин бошад монеаи
љиддии пешравии занон дар ишѓоли мансаб мегардад;
- занон нисбати мардон омодагии психологии нисбатан суст барои
муборизаи сиёсї доранд;
- афкори омма нисбат ба зан, махсусан занони роњбар, «сахтгир» ва
«кунљков» аст. Намуди зоњирї, њаёти шахсї, оилавї мавзўи омўзиши
атрофиён ќарор мегирад. Дар Шарќ бошад, мафњуми оила, махсусан,
барои занон мафњуми муќаддас аст. Аз ин рў, ќисми зиёди занњо љуръат
намекунанд, ки вориди сиёсат шаванд.
Барои он ки санадњои меъёрии њуќуќї, барномањои давлатию соњавї
оид ба баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа сари ваќт ва ба таври
бояду шояд иљро гарданд, бояд муносибат нисбат ба зан ба куллї таѓйир
дода шавад.
Њамин тариќ, масъалаи хусусиятњои сарварии занонро дар замони
муосир ва инчунин дар љомеаи имрўзаи Тољикистон тањлил намуда, ба
хулосае омадан мумкин аст, ки ин раванд хусусияти динамикї дошта
вобаста ба имкониятњои мављудаи рўз пайваста таќвият пайдо мекунад.
Дар оянда низ рушду такомули он метавонад асоси пешравињои минбаъда
дар ин самти басо муњим гардад.
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баррасї ќарор гирифтааст. Яке аз унсурњои асосии сиёсати давлатї дар
соњаи идоракунї бунёди механизмњои миллї барои њавасманд намудан ва
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The article deals with the role of women in managerial activities. One of
the main components of public policy in the field of governance is the creation
of a national mechanism for the promotion and strengthening of equality
between women and men.
Keywords: women, management, "management with the female person",
managerial process, female leader, characteristics of women's leadership,
management styles
Њар кадом зане, ки проблемаи дар хона бавуљудомадаро дарк менамояд,
имкони фањми мушкилињоеро дорад, ки њангоми идораи давлат пайдо
мешаванд.
Маргарет Тэтчер
Чунин унвон гирифтани мавзўъ ба он далолат менамояд, ки ин
ќишри љомеа дар муносибат бо падидаи идоракунї аз њолати махсус
бархўрдор аст. Чун сухан оид ба идоракунї меравад, бешахсиятии он
бешубња њувайдо мегардад, вале замоне сухан дар бораи «зан ва
идоракунї» меравад, аз он шањодат медињад, ки дар идоракунї наќши
ќишри мазкур мањдуд аст ва ин падидаи басо нодир мањсуб мешавад.
Дар ќадим хирадманде гуфта буд: «Мо љањонро идора менамоем,
вале занњо моро идора менамоянд». Дар њоли њозир њам, бо гузаштани се
њазор сол ин андарз маънии навро касб кардааст, гарчанде дар ваќтњои
охир мустањкамшавии мавќеи занон дар низоми муносибатњои иљтимої ба
мушоњида мерасад. Иќтисоддонони амрикої Р. Петерсон ва К. Вермейер
ин падидаро «инќилоби ором дар миќёси љањонї» унвон кардаанд.
Пажўњишгар А. Бебел ин падидаро «инќилобе, ки дар ин садсола ѓалаба
мекунад ва дар тамоми мамлакатњо ва ќитъањои олам мегузарад»
номидааст.
Иштироки занњо дар тиљорат дар мамлакатњои пешрафта, падидаи
маъмулї буда, љолиби диќќат нест. Њамчунин тасаввуре вуљуд дорад, ки
занон љинси заиф њастанд, ин ба ќувваи љисмонї дахл дорад, вале бояд
таъкид намуд, ки дар робита бо муносибати ќувваи рўњ ва аќл вазъ
комилан дигаргуна мебошад. Неруи аќл, махсусан барои зан-роњбар муњим
буда, он бояд идора кунад, њавасманд гардонад ё муљозот намояд. Аз
љониби дигар, муносибати мардон нисбат ба ин масъала низ љолиб аст,
аксарияти мардњо дар ин андешаанд, ки гўё фаъолият кардан зери
роњбарии зан як навъ тањќир бошад. Аммо занњо наѓз медонанд, ки бо
мард-сардор чї гуна муносибат кунанд.
Вижагињои хоси фаъолияти роњбарї ва услуби идоракунии занроњбар инњоянд:
1. Мотиватсияи фаъолияти мењнатии занон фарќияти махсус дорад.
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2. Дар идоракунии њайати шахсї зан-роњбар бештар ба муносибати
байни аъзои коллектив таваљљўњ намуда, барои ў бештар фазои
муносибатњои байнишахсї дар тафовут бо мард-роњбар ањамият дорад.
3. Занњо бештар эњсосотианд ва ин хусусият инъикоскунандаи услуби
занонаи идоракунї мебошад. Дар мавридњои мухталиф вокуниши занроњбар аз аксуламали мардњо бо сатњи эњсосотиаш фарќ мекунад.
4. Дар иртиботи мутаќобила бо фазои берунї услуби занонаи
идоракунї бо уњдабарої, тавоноии мутобиќ шудан бо њолати
бавуљудомада фарќ мекунад.
5. Услуби роњбарии зан-менељер бо демократї будан, омодагї барои
њамкорї ва ќабули ќарори дастаљамъї фарќ мекунад.
6. Дар њолатњои изтирорї занњо стратегияи тарс ва равиши шона
холї кардан аз масъулиятро ихтиёр накарда, бар алайњи мушкилињо
мавќеи устуворро касб мекунанд.
Равоншинонсон баъзе тарафњои «зерсояи зан-роњбарро ќайд
мекунанд:
• онњоро зарурат пеш меояд, ки хислатњои сирф мардонаро, аз љумла
падидањои хушунат ва даѓал буданро намоиш дињанд;
• њокимият занњоро аз мардњо дида зудтар ва осонтар мутаассир
месозад ва ё мешиканад.
Дар љомеаи ватанї њамоно мисли пешин фарњанги сиёсии
мардсолорї њукмрон аст, ки дар робита бо он сиёсат њамчун иртиботи
мутаќобила ва раќобати байни мардњо дида мешавад. Зан ва сиёсат дар
љомеаи анъанавии ватанї њамоно ду падидаи алоњида ва бидуни иртибот
мебошанд. Дар даврони ќабл аз низоми шўравї дар зимни таълимоти
таассубии динї мањдудият нисбат ба занон дар љомеа вуљуд дошт, ки аслан
сухан аз зан-идоракунанда намерафт. Бо такя ба таълимоти динї
муносибати зерин нисбат ба зан ва идоракунї баррасї мешуд, чун «занон
чун ањли сатранд ва ѓараз аз эшон љавњари насл аст»[3] ба сиёсат бояд коре
надошта бошанд. Агар чун ба њукумат расиданд чунон кунанд, ки
зоњибѓаразони эшон онњоро фармоянд. Ба ин хотир ки онњо дар тасмим
наметавонанд мустаќил бошанд, ба сиёсат бояд коре надошта бошанд.
Дар замони Иттињоди Шўравї муносибат ба падидаи мазкур, яъне
зан-идоракунанда тамоман дигаргуна гардид. Мављи васеи воридшавии
занон ба муносибатњои идорї оѓоз шуд. «Њуррият», ки зимни ѓалабаи
болшевикњо ба вуљуд омад, занонро то андозае озод кард. Иштироки
васеи занон дар кори љамъиятї ва сиёсї хеле густарда ба назар расад њам,
вале њамоно фарњанги сиёсии мардсолорї њукмронї мекунад. Наќши зан
дар Иттињоди Шўравї маќоми махсус дошт.
Дар фазои пасошўравї ва ба даст омадани истиќлол дар Љумњурии
Тољикистон њамин сиёсат идома дода шуда, љалби занон ба кори
љамъиятї-сиёсї бештар шуд. Тибќи Конститутсия, ки њуќуќи занон ва
мардонро баробар эълон кардааст,[1] муносибатњои нав тибќи он ба амал
меоянд. Ба модар ва кўдак равона шудани ѓамхории давлат аз он шањодат
87

Зан ва љомеа
медињад, ки ин ќишри ањолї зери њимояи доимии давлат ва њукумат ќарор
доранд.
Дар идораи кишвар дар сатњи амудї ва уфуќї, дар њукумат,
парлумон ва суд занон љойњои муайянро ишѓол намуданд. Занон дар
идораи давлат, худидоракунии мањаллї ва ба њайси намояндаи мардумї
дар њокимияти ќонунгузор љой гирифтанд. Дар соњаи тиб, маориф, њифзи
њуќуќ, мудофиа ва ѓайра занон фаъолият доранд. Њамчунин барои боз њам
љоннок кардани наќши зан дар љомеа ва фаъолтар намудани иштироки
занон дар идоракунии давлат Кумитаи кор бо занони назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон фаъолият мебарад.
Дар бахши ќонунгузорї нисбат ба ин ќишри љомеа таваљљўњи махсус
зоњир мешавад. Яке аз санадњои муњиме, ки дар ин самт наќши асосї
дорад, Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 01.03.2005 №89 «Дар бораи
кафолатњои давлатии баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои
баробари амалигардонии онњо» мебошад. Мувофиќи ќонуни мазкур
давлат иштироки баробари мардону занонро дар идоракунии давлатї
кафолат дода, баробарии мардону занонро дар шохаҳои қонунгузорї,
иљроия ва судии ҳокимияти давлатї бо тарзу воситаҳои ҳуқуқї, ташкилї
ва ғайра таъмин менамояд.[2]
Барномаи давлатии «Тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои
роњбарикунандаи Љумњурии Тољикистон аз њисоби занону духтарони
лаёќатманд барои солњои 2007-2016» дар заминаи Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 1 марти соли
2005, тањти №89 «Дар бораи кафолатњои давлатии баробарњуќуќии
мардону занон ва имкониятњои баробари амалигардонии онњо», Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 1999, №5 «Дар бораи
тадбирњои баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа», банди 17-и Наќшаи
чорабинињо доир ба иљрои дастуру супоришњои Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 7 марти соли 2006 дар мулоќот бо намояндагони занони
мамлакат тањия гардидааст.
Маќсад аз тањияи Барнома ин муайян намудани сиёсати
дарозмуддати давлатї оид ба таъмини њуќуќњо ва имкониятњо доир ба
тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи кишвар аз
њисоби занону духтарони лаёќатманд, таъмини њуќуќи баробари мард ва
зан њангоми пешнињод ва таъйин намудан ба вазифањои роњбарикунанда,
љалби бештари духтарон ба тањсил, омода намудани шароити зист ва бо
идрорпулї таъмин намудани духтарон-донишљўёни мактабњои олї
мебошад.
Дар ќонунгузории миллї масъалаи иштироки занон дар идоракунї
маќом ва таваљљўњи махсусро соњиб гаштааст. Њамзамон бо дарназардошт
ва таваљљўњ ба санадњои байналмилалї, ки бевосита нисбат ба њуќуќњои
занон бахшида шуданд, дар шароити ватанї падидаи феминикунонии
умури њаёти иљтимої батадриљ амалї карда мешавад. Њамчунон, ки
маълум аст, санадњои ватанї дар замина ва бо дарназардошти санадњои
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байналмилалї тањия ва ќабул мешаванд. Љой гирифтани маќоми занон ва
њуќуќњои он дар маркази ќонунугузорї аз санадњои байналмилалї оид ба
њуќуќи зан маншаъ мегирад. Њуќуќ бањри ширкат дар идораи давлат дар
Эъломияи њуќуќи башар дарљ шуда, дар якчанд
санадњои асосии
байналмилалї масъалаи мазкур инкишофи бештар дода шуда, ба таври
васеъ њуќуќи мазкур ба занњо низ пањн гардидааст, ки Конвенсия оид ба
њуќуќњои сиёсии занон (1952), Эъломия оид ба барњамдињии мањдудиятњо
дар муносибат ба зан(1967), Конвенсия оид ба барњамдињии тамоми
шаклњои мањдудият дар муносибат бо занон(1979) ва Платформаи пекинии
амал(1995) аз љумлаи ин гуна санадњо мебошанд
Феминикунонии љомеа ин як шакли модаршоњї ё зансолории
сифатан нав аст, ки таќозои замон мебошад. Таќвият додан ва дастгирї
намудани занон ва эътирофи наќши онњо дар инкишофи љомеа ин таќозои
сиёсати гендерии њар кишвар мебошад. Зан-идоракунанда дар шароити
муосир падидае нест, ки боиси нигаронї бошад, балки он як шакли ба
марњилаи нав ворид шудани инсоният мебошад. Дар шароити ватанї
феминикунонї бояд дар чорчубаи арзишњои миллї сурат бигирад, чаро ки
он метавонад боиси мушкилињои зиёд дар љомеа гардад.
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ГУРЎЊИ ТЕРРОРИСТИИ БО НОМ «ДАВЛАТИ ИСЛОМЇ» ДАР
АФЃОНИСТОН: ТАШАККУЛ ВА ПАЙОМАДИ ФАЪОЛИЯТИ ОН
БАРОИ МИНТАЌА
Искандаров Ќ. – д.и,т., сарходими илмии Пажўњишгоњи хизмати
давлатї ва идоракунии давлатии Донишкадаи идоракунии давлатии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон, 734003, ш. Душанбе, кўчаи Саид Носир
33.Тел.: (+992)918 189 730. E-mail: ikas_53@inbox.ru
Маќола ба тањлили раванди зуњур ва фаъолияти гурўњи террористии
ба ном «Давлати исломї» дар Афѓонистон бахшида шудааст. Вазъияти
имрўзаи ин гурўњ, тамоюл ва омилњои пањн гардидани нуфузи он ва
эњтимоли таъсир ва тањдиди он ба кишварњои Осиёи Марказї, аз љумла
Тољикистон тањлил шудааст. Диќќати махсус ба вилоятњои шимоли
Афѓонистон дода мешавад, ки фаъолияти гурўњњои террористї дар
минтаќаи мазкур шиддат гирифтааст.
Вожањои калидї: Давлати исломї, ДИ, ДИИШ, ИГИЛ, Афѓонистон,
экстремизм, терроризм, вилояти Хуросон, Тољикистон, Осиёи Марказї
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА ПОД НАЗВАНИЕМ
«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» В АФГАНИСТАНЕ:
ФОРМИРОВАНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
РЕГИОНА
Искандаров К. - д.и.н., главный научный сотрудник НИИ
государственной службы и государственного управления Института
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан,
734003, г. Душанбе, ул. Саида Носира 33.Тел.: (+992) 918 189 730. E-mail:
ikas_53@inbox.ru
Статья посвящена процессу возникновения и деятельности
террористической группы «Исламское государство» или ДАИШ в
Афганистане. Анализируется нынешнее его положение, тенденции
распространения влияния в Афганистане и возможные угрозы для стран
Центральной Азии, особенно Таджикистана. Особое внимание уделяется
ситуации в северных провинциях Афганистана в связи с активностью
террористических группировок, присягнувших ДАИШ.
Ключевые слова: Исламское государство, ДАИШ, ИГ, ИГИЛ,
Афганистан, экстремизм, терроризм, провинция Хорасан, Таджикистан,
Центральная Азия
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TERRORIST GROUP "ISLAMIC STATE" IN AFGHANISTAN:
FORMATION AND CONSEQUENCES OF ITS ACTIVITIES FOR THE
REGION
Iskandarov Q. – Doctor of History, Chief research scientist of the Research
Institute of Civil Service and Public Administration of the Institute of Public
Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003,
Dushanbe, Said Nosir str. 33. Рhone: (+992) 918 189 730. E-mail:
ikas_53@inbox.ru
The article is devoted to the process of initiation and activity of the
terrorist group "Islamic State" or the DAISH in Afghanistan. It analyzes its
current situation, the trends of the spread of influence in Afghanistan and
possible threats for the countries of Central Asia, especially Tajikistan.
Particular attention is paid to the situation in the Northern provinces of
Afghanistan in connection with the activity of terrorist groups who swore
allegiance to the DAISH.
Keywords: Islamic state, DAISH, DIISH, IS, ISIL, Afghanistan,
extremism, terrorism, province of Khorasan, Tajikistan, Central Asia
Гурўњи террористии бо ном «Давлати исломї» (ДИ) имрўз яке аз
хатарњои асосї дар дунё ба њисоб меравад. Иштироки љангиёни
зархариди хориљї дар муњорибањои ДИ боиси нигаронии бисёре аз
кишварњо, аз љумла Тољикистон шудааст. Гурўњи террористї бо номи
“Давлат- ал- ислами- фи -Ироќ- ваш- Шом”, яъне Давлатии исломии
Ироќ ва Шом (ДИИШ) дар соли 2006 дар Ироќ дар натиљаи муттањид
гардидани 11 гурўњи тундрави исломї бо роњбарии шуъбаи мањаллии
«Ал-Ќоида» ба вуљуд омад. Ин гурўњ то соли 2013 чандон машњур набуд
ва теъдоди пайравони он якчанд њазор нафарро ташкил мекард ва асосан
онњоро сарбозону афсарони артиши Саддом Њусайн ташкил медоданд.
Аз соли 2013 ин гурўњ ба муќобили њукумати Башор Асад ва мардуми
Сурия, дар иттињод бо баъзе гурўњњои зиддињукуматї, ки худро
мухолифони бо ном «муътадил» меноманд, машѓули љанг аст.
Гурўњи бо ном ДИИШ баъди он ки 29 июни соли 2014 дар бораи
ташкили Хилофати исломї дар њудуди зери таъсири ин гурўњ бо
роњбарии Абдулло Иброњим, ки расман, номи Абўбакр ал - Баѓдодиро
гирифт, дар саросари љањон машњур гардид. 1 июли соли 2014 халифаи
худхонда бо паёме ба муљоњидин ва љамоаи мусулмонон дар моњи
шарифи рамазон мурољиат намуда, онњоро барои љињод ва њиљрат ба
њудуди Хилофат даъват намуд. Дар паёми мазкур минтаќањое ба
монанди Ќафќоз, Чин, Лубнон, Ироќ, Яман, Миср ва як ќатор
кишварњои аврупої ва њатто Австралия ишора шуда буд [13, 10-11].
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Њамзамон њуљуми густардаи љангиёни ДИ ба минтаќањои ѓарбї ва
шимоли Ироќ оѓоз гардид.
Баъд аз эълони таъсиси давлат, ки онро то њол њељ як давлати
љањон эътироф накардааст, ин гурўњ нишонаи љуѓрофиро аз номи худ
хориљ карда, номи «Давлати исломї»-ро гирифт. Аммо то имрўз дар
доирањои коршиносї ва расонаї номи ДИИШ васеъ истифода мешавад.
Маќсади асосии ДИ- таъсиси давлати теократии суннї мебошад,
ки њамаи давлатњои мусулмонї дар он бояд дохил шаванд, аз љумла Эрон
ва Исроил, кишварњои Шарќи Наздик, Африќои Шимолї. Ба ѓайр аз ин
Хилофат иддаои њамроњ намудани Осиёи Ѓарбї, Аврупо (Испания,
давлатњои Балкан, Руминию ва Австрия) ва Кавказро дорад. Дар соли
2015 вилояти Хуросони ДИ таъсис шуд, ки ба он Афѓонистон, Покистон,
як ќисми Њиндустон ва Эрон, кишварњои Осиёи Марказї ва ѓарби Чин
дохил карда шудаанд.
Ќобили зикр аст, ки њанўз то эълони вилояти Хуросон, яъне соли
2014 иттилооте дар бораи пайдоиши шахсони ниќобпўш дар минтаќањои
шарќии Афѓонистон дар расонањои хабарї пайдо шуданд, ки дар
минтаќањои хориљ аз назорати давлат фаъолият доштанд. Дар он замон
касе дар бораи пайравони «Давлати исломї» будани онњо њарф намезад.
Мардуми мањаллї фикр меарданд, ки онњо афсарони покистонианд, ки
толибонро машќ медињанд. Аммо маълум шуд, ки «ниќобпўшон» бо
толибон душманї меварзанд ва баъзан толибонро дар минтаќањои
фаъолияти онњо њалќовез меёфтанд. Маќомоти амниятї низ дар бораи
ин гурўњ изњори беиттилоотї мекарданд. Аммо аз ибтидои соли 2015 ба
тадриљ парчамњои сиёњи «Давлати исломї» дар дасти ин гурўњ пайдо
шуданд ва муносибати Халифа Абўбакри Баѓдодї нисбат ба љунбиши
«Толибон» ва рањбари он Мулло Умар низ муайян гардид.
25 январи соли 2015 халифаи бо ном «Давлати исломї» Абўбакри
Баѓдодї Мулло Умарро як «љангљўи бесавод ва нодон, фоќиди эътибор
ва арзиши рўњоният ва сиёсат ва доруи таърихи масраф гузашта» [2]
хонд. Баъд аз ин сухангўи Баѓдодї Абўмуњаммад Ал Аднонї дар паёми
видеоии худ дар бораи ташкили вилояти Хуросони Давлати исломї
эълон кард. Амири вилояти Хуросон шахсе аз паштунњои Покистон бо
номи Сайид Њофизхон ва муовини он собиќ зиндонии Гуантанамо Мулло
Абдулрауфи Ходим таъйин гардиданд. Дар Шўрои вилояти Хуросон, ки
аз 12 нафар иборат буд, аз нигоњи ќавмї њама паштунтабор буданд ( 3
нафар аз Афѓонистон ва 9 нафар аз Покистон). Ќобили зикр аст, ки
ташкили вилояти Хуросони ДИ дар ављи пирўзињои љангљўёни ин гурўњ
дар Ироќ ва Сурия иттифоќ афтод ва табиатан толибонро аз даст додани
ќаламрави эътиќодї ва љуѓрофиёии худ нигарон сохта буд. Ин нигаронї
ва тарсу бим дар номаи муовини Мулло Умар Мулло Муњаммадахтар
Мансур унвонии Абўбакри Баѓдодї дар 16 июни соли 2015 ифода ёфта
буд. Нома бо лањни нарм навишта шуда буд ва дар он «доишињо»
муљоњид хонда шудаанд ва гуфта шудааст, ки зарурат аст то њамкорї
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намоем. Дар нома таъкид шуда буд, ки “Доишињо ба муњаббати онњо
(“Толибон” Ќ.И.) эњтиром бигзоранд”. “Толибон” дар ин нома ба
Абўбакри Баѓдодї навишта буданд, ки “аз нигоњи ухувати динї хайри
Доишро мехоњанд ва аз ин гурўњ низ таќозои амали билмисл доранд”.
Гурўњи “Толибон” њамчунин ба ДИИШ гуфтаанд: “ фаъолият дар як
сафи воњид дар Афѓонистонро як маслињати азими динї медонанд ва
эљоди саф ва гурўњи дигар дар муќобили онро амале бар хилофи љињод,
муљоњиддин ва масолењи исломї медонанд»[12]. Аз мазмуни нома
маълум буд, ки рањбарони љунбиши «Толибон» намехоњанд то љараёни
дигаре бо њар ном ва маќсаде, ки бошад дар Афѓонистон арзи вуљуд
кунад. Дар њоле, ки Абўбакри Баѓдодї гуфта буд, ки замони «Толибон»
гузаштааст.
Бо расонаї шудани фаъолияти шохаи вилояти Хуросони Давлати
исломї баъзе аз коршиносон ба хулоса омаданд, ки «вилояти Хуросон»
лоињаи навбатии бозигарони бузурги геополитикї аст ва њадафи он ба
тадриљ љойгузини «Толибон» намудани он аст, зеро муњлати «Толибон»
ба охир расидааст. Ба суръат васеъ гардидани љуѓрофиёи фаъолияти
пайравони вилояти Хуросон аз љиддияти ин гурўњ хабар медињад. Агар
дар охири соли 2014 танњо дар як ё ду вилояти Афѓонистон ба истилоњ
«ниќобпўшон» амал мекарда бошанд, дар тобистони соли 2015 дар 25
вилоят аз 34 вилояти Афѓонистон фаъолияти онњо ба мушоњида
мерасид.[15]
Гузашта аз он, тамоюли ба сафи вилояти Хуросон
гузаштани «Толибон» баъд аз эълон шудани марги Мулло Умар зиёд
шуд. Тибќи гузориши СММ таќрибан 10 дарсади «Толибон» байъати
худро ба вилояти Хуросон эълон карда буданд. Гурўњњои ифротї ва
террористии хориљї дар Афѓонистон, махсусан бузургтарини онњо
«Њаракати исломии Ўзбекистон» њам ба Давлати исломї байъат
кардаанд ва ба фоидаи он таблиѓ мекунанд.
Аз ибтидои фаъолияти ДИИШ пойгоњњои асосии он вилояти
Нангарњор дар шарќи Афѓонистон аст ва минтаќањои васеи ин вилоятро
доишињо дар зери назорат доранд. Аммо дар дигар вилоятњо, аз љумла
дар шимоли Афѓонистон њам пайравони Давлати исломї амал мекунанд.
Гарчанде, мувофиќи тањлилњо њоло ДИИШ дар Афѓонистон кўшиши
анљоми амалиётњои густурдаро надорад ва танњо дар марњилаи таблиѓ ва
сарбозгирї машѓул аст, аммо дар баъзе минтаќањои шимол онњо њамроњ
бо «Толибон» фаъолият доранд ва махсусан дар амалиёти ишѓоли шањри
Кундуз њам дар соли 2015 ва њам соли 2016 сањми фаъол доштанд. Аз
охирњои соли 2015 дар вилояти Нангарњор радиои «Садои хилофат» ба
кор оѓоз намуд, ки ба забонњо пашту, дарї ва узбекї таблиѓоти худро
амалї менамояд.
Дар раванди шаклгирии «вилояти Хуросон», як силсила њодисањое
дар сафњои «Толибон» дар соли 2015 ба вуќўъ омад, ки то љое гумонњоро
дар бораи ќувват гирифтани шохаи ДИИШ дар Афѓонистон ва кўшиши
заиф сохтани «Толибон» таќвият мебахшид. Яке аз ин воќеањо пањн
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гардидани хабари марги рањбари «Толибон» Мулло Умар буд, ки дар
рўзњои дар Исломобод оѓоз гардидани музокироти сулњ миёни
«Толибон» ва њукумати Афѓонистон расонаї шуд, њарчанд ки ў 2,5 сол
пеш фавтида будааст. Эълони ин хабар дар ин рўзњо оё тасодуфї буд?
Дар сурате, ки ин хабар дар њамон рўзњо ба манфиати якпорчагии
«Толибон» набуд. Хабари дигар дар бораи ба рањбарии «Толибон»
интихоб намудани Мулло Муњаммадахтар Мансур боиси норозигии
бахше аз фармондењони бонуфуз ва хонаводаи худи Мулло Умар
гардида, дар сафњои ин љунбиш људої андохт ва нињоят њадди аќќал
гурўње аз «Толибон» људо шуда, Шўрои Аморати исломиро бо рањбарии
Мулло Муњаммадрасул Нурзай ташкил карданд. Њамзамон теъдоде њам
ба сафњои вилояти Хуросон пайвастанд.
Аммо ба њар сурат ба рањбарияти нави «Толибон» муяссар гардид,
то пайомадњои ногувори ихтилофњоро ва аз њама мухим пошхўрии
љунбишро пешгирї намояд. Бо вуљуди њама мушкилот дар «Толибон»,
вазъияти имрўзаи Афѓонистон ба он далолат мекунад, ки нерўи аслии
мухолифи давлат љунбиши «Толибон» боќї мондааст, ки дар солњои
2015-2016 фаъолиятњо ва минтаќањои зери нуфузашро густариш додааст.
Имрўз тамоми амалњои террористї ва интињориро дар Афѓонистон
њамин гурўњ ба анљом мерасонад, ки дар асари он бештар ањолии
бегуноњ талаф меёбад. Эњтимолан, яке аз сабабњои фаъол гардидани
«Толибон» хуруљи ќисми асосии нерўњои байналмилалии мусоидат ба
амният ба рањбарии ИМА аз Афѓонистон буданд, ки ба дунболи он
амрикоињо «Толибон»-ро як гурўњи шўришї хонданд ва эълон карданд,
ки бо «Толибон» љанг нахоњанд кард. Гузашта аз он, бо зуњури вилояти
Хуросони Давлати исломї њама таваљчўњ ба сўйи ин гурўњ афтид ва бо
дарназардошти ба вилояти Хуросон дохил намудани минтаќаи васеи
кишварњое мисли Афѓонистон, Покистон, шарќи Эрон, шимолу ѓарби
Њиндустон, 5 кишвари Осиёи Марказї ва њатто ѓарби Чин тањдид аз
љониби ин гурўњ барои на танњо Афѓонистон, балки тамоми минтаќа
љиддї гирифта шуд. Изњороти маќомоти амниятии Афѓонистон дар
бораи њадафњои ин гурўњ, ки бесубот сохтани Осиёи Марказї аст ва
интиќоли љанг аз љанубу шарќи Афѓонистон ба шимоли кишвар, ба
марзи кишварњои Осиёи Марказї нигаронии рањбарони Россия ва ин
кишварњоро афзоиш дод. Бо ављ гирифтани мухолифатњои вилояти
Хуросон бо «Толибон» љунбиши «Толибон»-ро ба Россия ва Эрон наздик
сохт ва махсусан намояндагони воломаќоми Россия аз мављудияти
«манфиатњои муштарак» бо «Толибон» суњбат мекунанд.
Дар чунин шароит саволи асосї он буд, ки оё имкони љойгузини
«Толибон» гардидани ДИИШ вуљуд дорад? Дар ин шароит баъзе аз
коршиносони афѓонистонї ва хориљї ба ин назаранд, ки «Давлати
исломї» љойи пойе дар Афѓонистон пайдо карда наметавонад. Онњо ба
мављудияти ихтилофњои љиддї миёни “Толибон” ва ДИИШ таъкид
мекунанд. Аммо барои дарки муносибати ин ду гурўњ бояд ба унсурњои
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хориљии даргир дар Афѓонистон ва Покистон аз як тараф ва ба
идеологияи ин ду гурўњ, аз тарафи дигар, таваљљўњ кард. Аз ин нигоњ АлЌоида, «Толибон», ДИИШ маљмўае аз љараёни радикалї ва ифротии
ањли суннат мебошанд, ки аз рўйи ањдоф ва идеология аз баъзе лињоз
робитаи наздик ва дар љойњое њам, ихтилоф доранд. Аммо ин ихтилофот
бештар бар сари ќудрат ва нуфуз ва эњтимолан барои манфиатњои
њомиёни онњост. Тањлилгари масоили Афѓонистон ва Покистон
Пирмуњаммад Мулозањї ба ин назар аст, ки љањони ањли суннат дар
посух ба ин пурсиши муњим, ки чаро мусулмонон ќудрати пешинаро аз
даст додаанд ва аз ќофилаи тамаддуни љадид аќиб монда, ба сурати
мустамликаи кишварњои Ѓарбї даромадаанд, ба ин бардошти муштарак
расидаанд, ки заъфи ислом натиљаи фаромўшии амри љињод аст ва
тамоми созмонњои радикалии исломї, ба навъе вафодорї ва тамоюли
худро ба эњёи амри љињод ва зарурати он барои бозсозии ќудрат дар
ќолаби хилофат нишон додаанд[10].
Тафовут миёни гурўњхои радикалии исломї танњо дар роњу
равишњои дастёбї ба ин ормон аст. Аз нигоњи идеологї тафовути
бардошт дар равиш, хилофатгароёнро дар се гурўњ ќарор додааст, ки
асоси њамаи онњо мактаби салафия аст. Ба маънои дигар, дунёи ањли
суннат ба се навъ салафия сару кор дорад: салафияи иршодї-таблиѓї,
салафияи љињодї ва салафияи љињодї- такфирї. Намунаи салафияти
иршодї-таблиѓї чунин ањзоби исломие ба мисли «Ихвону-л-муслимин»,
«Љамъияти исломии Афѓонистон», «Љамоати исломии Покистон»
мебошанд, ки расидан ба ќудратро аз роњи демократия, таблиѓ ва
интихобот пеш гирифтанд, аммо таљриба нишон дод, ки то њол чандон
муваффаќ нашуданд. Таљрибаи «Ихвону-л-муслимин», ки аз тариќи
интихобот Муњаммад Мурсиро дар Миср ба курсии президентї расонид
ва ноком шуд, намунаи возењтарини корношоямии салафияи иршодїтаблиѓї тасаввур мешавад.
«Ал-Ќоида», ки бо љунбиши «Толибон» робитаи наздиктарин
дорад, намунаи олитарини салафияи љињодї мебошад. Вале таљрибаи
чанд дањаи гузашта нишон додааст, ки салафияи љињодї њам наметавонад
ба њама интизорињои исломгароёни радикал љавобгў бошад. Ба ин сабаб
аз дохили салафияи љињодї љараёни сеюм- салафияти љињодї-такфирї
шакл гирифт, ки гуруњи бо ном «Давлати исломї» намунаи боризи он
аст.
«Толибон» дар ин тасниф ба салафияи љињодї дохил мешаванд.
«Толибон» дар фарќият аз ДИИШ пайрави мактаби салафии девбандїњанафї мебошанд. Коршиносон њангоми муќоисаи ин ду гурўњ мањз ба
њамин нишона такя мекунанд. Аммо ба аќидаи девбандињо пайравї аз як
мазњаби фиќњї ё калом ба маънои пайравї аз тамоми оро ва уќули он
мазњаб ва имоми он нест. Уламои девбандї ба ивази таќлид аз мактаби
фиќњии њанафї таќлид аз мазоњиби чоргонаи ањли суннатро лозим ва
зарурї медонанд. Аз ин љост, ки «Толибон» дар Афѓонистон ќоидањои
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сахтгиронаеро љорї намуданд, мухолифи низоми демократї ва љумњурї
буданд, рањбарашонро «амиралмуъминин» эълон карданд.
Уламои девбандї бовар доранд, ки
«дар паспардаи низоми
љумњурї фалсафае нуњуфтааст, ки ба њељ унвон ба дин њамхонї ва њамсўї
надорад ва яке аз лавозими он ќабул намудани низоми дунявї (секулор)
аст. Онњо муътаќиданд, ки љумњурият ба аксарияти оро маќоми худої
дода аст ва њељ гуна тасмим ва њукми он рад намешавад. Девбандињо
њукумати фардиро мавриди ќабули ислом медонанд, ки ањкоми нињої то
њадди зиёде дар ихтиёри халифа ва ё амиралмуъминин мебошад»[11, 102103].
Аз ин нигоњ, онњо ба аќидаи ДИИШињо њамсўї доранд. Аммо
фарќ дар он аст, ки «Толибон» мехоњад гўё аморати аздастрафтаи худро
дар љуѓрофиёи имрўзаи Афѓонистон барќарор созад, дар њоле ки ДИИШ
њадафњои глобалї ва даъвои хилофати исломиро дорад.
Чуноне ки маълум аст, дар ибтидо рањбарони «Толибон» њам
сохтори сиёсии Афѓонистони ояндаро дар шакли хилофат медиданд.
Онњо таъкид мекарданд, ки «зарурати эљоди шакли нави сохти сиёсї нест
ва бояд меъёрњои давраи паёмбар Муњаммад(с) ва хулафои рошидин асос
ќарор дода шаванд ва маќсади ягонаи онњо бозгашт ба «даврони тиллоии
ислом» аст».[5] Муњаќќиќин ба ин назаранд, ки маќсади ташкили
хилофат дар доираи Афѓонистон мањдуд намешуд. Рўзнома «Тулўи
афѓон», чопи Ќандањор навишта буд: «Давлати исломї на аз рўйи асли
миллию љуѓрофиёї, балки аз рўйи асли идеологї ташкил мешавад. Аз ин
рў фарќияти забонї, нажодї, эътиќодоти динї, нишонањои љинсї
наметавонанд доираи ин давлатро мањдуд кунанд. "Орзуи нињоии мо, навишта буд рўзнома, - он аст, ки тамоми кишварњои исломї дар
нињояти кор дар як хилофати ягона ва таќсимнашаванда муттањид
шаванд».[5] Аммо баъдан бо кадом иллате давлати онњо Аморати
«Толибон» эълон шуд. Вале Мулло Умар амиралмуъминин унвон гирифт
ва тамоми созмонњои террористии байналмилалї дар Афѓонистон ба ў
вафодории худро эълон карданд.
Аммо таљрибаи Аморати исломии «Толибон» њам таљрибаи
шикастхўрда аст ва имрўз њадди аксар чизе, ки метавонад «Толибон» ба
даст биёварад, сањм гирифтан дар давлати имрўзаи Афѓонистон ва даст
кашидан аз инњисори ќудрат аст. Зеро «Толибон» ба афзори стратегии
шабакањои истихборотии минтаќавї мубаддал шудааст. Бар хилофи
«Толибон» ДИИШ тавонистааст дар Ироќ ва Сурия љуѓрофиёе ба даст
биёварад ва андешаи хилофатро ба таври љиддї матрањ кунад. ДИИШ
дар назар дорад. ки бахши дувуми хилофати худхондаи худро дар доираи
Хуросони бузург ташкил кунад. Аммо савол инљост, ки оё чунин шароит
дар Афѓонистон мављуд аст? Бисёре аз коршиносон аќида доранд, ки
идеологияи ДИИШ барои афѓонњо бегона аст ва наметавонад ќобили
ќабул бошад. Масалан тањлилгари масоили Афѓонистон Вањиди Мужда
ба ин назар аст, ки пайравони ДИИШ вањњобї мебошанд ва вањњобињо
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дар Афѓонистон хеле каманд, фаќат дар љойњое аз Бадахшон фаъолият
доранд.[9] Дар њоле ки мебинем пойгоњи асосии вилояти Хуросон имрўз
шарќи Афѓонистон, бахусус вилояти Нангарњор аст ва дар ин љо ДОИШ
тавонистааст барои љалб ба сафњои худ аз масоили ќавмї истифода
намояд. Гузашта аз он, бо вуљуди тафовутњо, бешубња байни «Толибон»
ва вилояти Хуросони ба истилоњ Давлати исломї умумиятњои зиёд вуљуд
дорад ва агар «Толибон» бо њама сиёсати
сахтгиронаи худ дар
Афѓонистон тавонистанд ќудрати худро амалї кунад, доишињо њам
метавонанд барои худ љойи пой пайдо кунанд. Масалан, «Толибон» њам
дар солњои 90 - асри гузашта ёдгорињои таърихї ва фарњангии
ѓайриисломиро хароб мекарданд, нигорањои музейњо шикаста шуданд,
муљассамањои бузурги Буддо тарконида шуданд. Мисли доишињо
толибон њам дар мазњари омм, аз љумла дар варзишгоњи марказии ш.
Кобул одамонро ба ќатл мерасониданд, занону духтаронро сангсор
мекарданд, ба њазорон нафар љињодињо паноњ дода буданд. Тасодуфї
нест, ки коршиносон «Толибон» ва ДИИШ-ро ду тарафи як сикка
меноманд.
Бо вуљуди ин, мањз фаъолияти шохаи ДИИШ дар Афѓонистон
кишварњои Осиёи Марказї, Русия, ИМА, Эрон ва Чинро нигарон
сохтааст. Ин дар њолест, ки баъзе коршиносон њатто мављудияти худи ин
созмонро дар Афѓонистон зери шубња мегиранд ва сару садоњоро дар
бораи ташаккули чунин созмон кори њадафманди идорањои љосусии баъзе
аз кишварњо медонанд. «Тањдид ва хатарњо» ба минтаќа ба кишварњои
бузург бо маќсади њалли масъалањои геополитикии худ заруранд: барои
баъзењо ба хотири истиќрори пойгоњњои низомї, барои дигарон љињати
истифодаи транзитии њудуди мо».[8]
Гурўњи дигари коршиносон ба ин назаранд, ки ДИИШ, аслан дар
Афѓонистон вуљуд надорад ва ин гурўњњое, ки худро ДИИШ мехонанд,
аслан њамон толибонанд, ки бо дастури идораи љосусии низомии
Покистон бо номи ДИИШ фаъолият мебаранд ва баъзан парчамњои
сафеди худро ба байраќњои сиёњи ДИИШ иваз менамоянд, дар њоле ки
бо ДИИШ дар Сурия ва Ироќ њељ иртиботе надоранд. Ба аќидаи собиќ
сардори Раёсати амнияти миллии Афѓонистон Амрулло Солењ њар як
ташкилоте, ки мехоњад ба ДИИШ шомил шавад бояд якчанд марњилаи
санљишро аз сар гузаронад ва наметавон бо боварї гуфт гурўње, ки дар
Афѓонистон худро ДИИШ меномад, аз ин санљиш гузашта бошад.
Аммо фармондењи неруњои НАТО дар Афѓонистон генерал Љон
Николсон бовар дорад, ки «Давлати исломї» дар Афѓонистон бо созмони
марказии худ дар Ироќ ва Сурия иртибот дорад. Дар мусоњибаи худ бо
“Associated Press” ў изњор доштааст, ки ДИИШ дар Афѓонистон аз њама
санљишњо гузаштааст ва «вилояти Хуросон» дар рўйхати гурўњњои
ДИИШ дар маљаллаи мутааллиќ ба ин гурўњ шомил аст, бо созмони ДИ
дар Сурия ва Ироќ робитаи молї ва стратегї барќарор намудааст.[4]
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Дар гузориши Котиби генералии СММ дар бораи тањдид ба субот
ва амният аз љониби ДИИШ ва сатњи кумакњои СММ ба давлатњои аъзо
барои мубориза бо ин тањдид (31 майи соли 2016 ) низ гуфта шудааст, ки
«манбаи муњими маблаѓгузории ДИИШ дар Афѓонистон, воситањое
мебошанд, ки аз ДИИШ дар Ироќ ва Љумњурии Сурияи Араб интиќол
меёбанд. Ин воситањо (маблаѓњо), ки аз тариќи кишварњои сеюм интиќол
меёбанд, кофї буданд, ки дар семоњаи аввали соли 2016 ДИИШ дар
Афѓонистон ќисми калони њосили тарёкро дар чор ноњияи вилояти
Нангарњор харидорї намояд ва њаљми он мувофиќи арзёбињо чанд
миллион доллари амрикоиро ташкил менамояд. Бо гузориши баъзе
давлатњои аъзо баъдан доишињо киштзорњои тарёкро ба оташ кашиданд.
Ин ба таври возењ нишон медињад, ки ин гурўњи террористї дар
Афѓонистон воситањои молии кофї дар даст дорад ва дар шароити
имрўза барои машѓул шудан ба ќочоќи маводи мухаддир барои
фаъолияти худ зарурат надорад».[6]
Баъзе аз гурўњњо ва њато сиёсатмадороне мисли раиси љумњури
пешини Афѓонистон Њамид Карзай кўшиш доранд, исбот намоянд, ки
ДИИШ дар миёни мардуми Афѓонистон реша надорад, онњо афѓон
нестанд ва њељ рабте ба Афѓонистон надоранд. Аммо воќеият ин аст, ки
доишињои Афѓонистон њама афѓонанд на араб, агар арабњо њам бошанд,
онњо кам мебошанд. Сухан дар бораи вилояти Хуросон меравад, на аз
ДИИШ-и Ховари Миёна. Аммо љойи шак нест, ки эњтимоли омадани
доишињо аз Сурия ва Ироќ њам вуљуд дорад. Ба назари мо, агар ба
Эътилофи байналмилалии зидди ДИИШ ба рањбарии Амрико умед
мебастанд, имкон дорад, ки њоло ДИИШ Сурияро пурра зери назорати
худ дароварда буд. Ташкили эътилофи нав аз кишварњои Ироќ, Сурия,
Эрон ва Русия ва оѓози амалиёти низомии Русия дар Сурия то љое
шиддати пањншавии нуфузи ДИИШ-ро дар Афѓонистон њам коста намуд.
Аммо шикасти ДОИШ дар Сурия њам метавонад доишињоро ба
Афѓонистон бикашонад. Пайравони ин гурўњи террористї њатман кўшиш
њоњанд кард, ки фаъолияти худро ба кишварњои дигар интиќол дињанд,
ки Афѓонистон кишвари муносибе њисобида мешавад.
Чуноне ки маълум аст, дар даврони њокимияти «Толибон» њазорон
нафар аз љињодињо-вањњобињои арабтабор дар Афѓонистон фаъолият
доштанд ва роњбарони онњо Усома бини Лодан, А.М. Зарќовї, Абўбакри
Баѓдодї ва дигарон бо рањбарони ањзоби исломии Афѓонистон, махсусан
Гулбиддини Њикматёр робитаи наздик доштанд. Худи рањбари имрўзаи
ДОИШ Абўбакри Баѓдодї дар пойгоњњои муљоњидон дар Афѓонистон
машќ кардааст. Бо иќрори раиси хадамоти низомии љосусии Покистон
(ISI) Њамид Гул Абўбакри Баѓдодиро худаш дар урдугоњњои тарбияи
муљоњидон дар Афѓонистон дар соли 1988 дидааст.[14]
Гузашта аз он, Абўбакри Баѓдодї дар замони њукумати «Толибон»
чанд муддат раёсати амнияти вилояти Њиротро бар уњда дошта,
иттилооти дасти аввалро назорат мекард.[17] Дар Афѓонистон њазорон
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нафар љињодї ва террористи байналмилалї аз дањњо кишвар паноњ ёфта,
ба машќу тамрин машѓул буданд.
Имрўз њам омили зуњури ДИИШ-ро њимоятњои хориљї медонанд.
Коршиноси Афѓонистон Вањиди Мужда ба таври ошкоро Покистонро
дар њимоят аз вилояти Хуросон айбдор мекунад.[9] Аммо фикр
намекунем, ки Покистон дар њимоят аз ин гурўњ танњо бошад.
Пойгоњхои асосии ДИИШ ва урдугоњњои тарбияи љангиён дар
шарќи мамалакат ќарор доранд. Пойтахти ДИИШ дар Афѓонистон
вилояти Нангарњор ва даќиќтар вулусволии Ачин мебошад.
Баъди хабари марги Мулло Умар, воќеан теъдоди пайравони
ДИИШ аз њисоби толибони норозї афзоиш ёфт, љуѓрофиёи фаъолияти он
васеъ гардид. Доишињо дар вилоятњои Ѓазнї, Урузгон ва њатто љанубу
ѓарби Афѓонистон аз зуњури худ дарак доданд. Аммо дар натиљаи
фаъолиятњои њам рањбарони «Толибон» ва њам баъзе кишварњои хориљї,
ки аз ќувват гирифтани ДИИШ нигарон буданд дар нимаи аввали соли
2016 тамоюли ба тарафи ДИИШ гузаштани толибон то љое, кам шуд ва
њатто баъзе гурўњњо аз нав ба «Толибон» пайвастанд.
Омили дувуми камранг сохтани фаъолияти ДИИШ зарбањои
њавоии неруњои амрикої ва амалиёти заминии нерўњои давлатї бо љалби
малишањои ќабоилї ба муќобили ин гурўњи террористї дар шарќи
Афѓонистон буд. Аз рўйи маълумоти расонањои хабарї, аз љараёни
конфронси видеоии генерал Чарлз Кливленд дар се моњи аввали соли
2016 нерўњои њавоии ИМА ба муќобили љангиёни ДИИШ дар ноњияњои
кўњистонии Нангарњор дар њудуди 70-80 зарбаи њавої заданд. Доишињо
кўшиш доштанд мавзеъњои худро дар ин минтаќа тањким бахшида,
маркази маъмурии вилоят- шањри Љалолободро зери назорати худ ќарор
дињанд. Дар натиља, ба ќавли генерали амрикої «ДИИШ дар
Афѓонистон шикаст хўрд ва то апрели соли 2016 аз 6-8 вулусволие
(ноњия), ки тањти назорати худ дошт танњо дар 2-3 вулусволї боќї
мондааст.[7] Дар љараёни њамин амалиёт роњбари бо ном «вилояти
Хуросон» Њофиз Сайидхон кушта шуда, ба љойи ў Абдул Њасиби Лугарї
ба сифати рањбари муваќќатии ин гурўњи террористї таъйин гардид.[18]
Аммо баъзе коршиносон ба ин назаранд, ки маълумотњои генерали
амрикої дар бораи талафоти ДИИШ ва ноњияњои озодкардашуда аз
назорати ин гурўњ, даќиќ нестанд. Шабакаи телевизионии «Толо ньюс»
28 октябри соли 2016 хабар дод, ки ДИИШ танњо дар вилояти Нангарњор
њудудњои бисёр васеъро дар панљ вулусволї зери назорат дорад. Ба ќавли
коршиносон доишињо њангоми амалиёти низомї ноњияњои амалиётро
тарк ва баъди хатми амалиёт ва берун шудани неруњои низомї аз нав он
минтаќањоро ишѓол мекунанд. Ин воќеият дар гузориши СММ њам
инъикос шудааст. « Дар соли 2015, - гуфта шудааст дар гузориши дуюми
СММ, неруњои эътилофи байналмилалии зидди террористї ба муќобили
ДИИШ
амалиёти њадафмандонаро анљом доданд. Аммо ДИИШ
аќибнишинии тактикиро истифода намуд: љангиёни худро аз минтаќањои
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асосї ба тарафи минтаќањои кўњистонї дар марзи Афѓонистону
Покистон берун кашид».[3] Ба њар сурат, бешубња њамлањои њавоии
неруњои амрикої ва амалиёти заминии неруњои давлатї суръати
пањншавии нуфузи ДИИШ-ро то љое ва то муддате боздоштанд ва ба ин
гўруњ талафоти љонї расониданд. Аммо бо гузашти замон ба назар
мерасад, ки аз нав доманаи фаъолияти ДИИШ васеъ мешавад. ДИИШ
дар вилоятњои шимолї низ нуфуз кардааст. Аз рўйи маълумотњои волии
вилояти Балх Ато Муњаммади Нур дар баъзе аз вулусволињои Бадахшон,
дар вулусволињои Дашти Арчї ва Чордараи Кундуз, Ишкамиши Тахор,
Ќайсор ва Алмори Форёб, Баркаи вилояти Баѓлон, Кўњистон ва Качани
вилояти Сари Пул гурўњњое амал мекунанд, ки ба ДИИШ пайваст
шудаанд. Ато Муњаммади Нур бовар дорад, ки пайравони ДИИШ ба
шимол оварда шудаанд.[19] Дар њоли њозир ин гурўњњо ба таблиѓ ва
пањн кардани идеологияи экстремистї, машќу тамрини љавонон дар ин
гурўњњо, љалбу љазби љавонон омўзиши љангњои партизанї ва сохту сози
минаю василањои тарканда машѓуланд.
Як тамоюли дигар дар ин ваќтњо маълум мешавад, ки гурўњњои
мањаллии «Толибон» дар шимол ба ДИИШ мепайвандад, аммо инро дар
замоне ифшо намекунанд.
Чуноне ки волии вилояти Балх Ато
Муњаммади Нур изњор намудааст, волии номнињоди «Толибон» дар
Самангон Мулло Яъќуб, ки бо лаќаби Акаи Мансур машњур аст ба
ДИИШ пайваста будааст, ё фармондењи «Толибон» дар Чимтоли
вилояти Балх Мавлави Борї тасаввур мешуд, барои «Толибон» хизмат
мекард, аммо ваќте амалиёти низомї дар ин минтаќањо анљом шуд,
маълум гардид, ки Мавлавї Борї машѓули сохтани пойгоњ барои
ДИИШ аст.[16]
Тибќи хабарњои тозаинтишоршуда доишињо дар ду минтаќаи
вилояти Ѓур низ пайдо шудаанд ва кўшиш доранд, пойгоњи низомї
барои идораи тамоми Ѓарби Афѓонистон бунёд кунанд. Назар ба
маълумоти мувини сардори пулиси вилоят фармондењони ДИИШ собиќ
аъзои љунбиши «Толибон» мебошанд ва ДОИШ тоњол беш аз 200 нафар
љавонони мањаллиро ба сафи худ љалб намудааст.[18] 25 октябри соли
2016 љангиёни гурўњи террористии ДИИШ дар ин вилоят ба таври
оммавї 36 нафар дењќони бегуноњро дастгир ва ба ќатл расониданд.[1]
Ин њодиса нишон медињад, ки доишињо шеваи дар мазњари омм ба таври
оммавї ба ќатл расонидани одамонро, ки ДИИШ дар Сурия ва Ироќ
истифода мекунад, ба кор гирифтааст.
Дар бораи теъдоди љангиёни ДИИШ дар Афѓонистон маълумоти
даќиќ вуљуд надорад. Манбаъњои русї теъдоди онњоро аз 10 то 12 њазор
тахмин мекунанд.
Намояндаи хоси Президенти Русия дар умури
Афѓонистон Замир Кобулов изњор доштааст, ки «агар дар соли гузашта
теъдоди љангиёни ДИИШ аз чанд дањ то дусад нафар мерасида бошад,
имрўз шумораи онњо ба 10 њазор нафар, аз рўйи маълумоти дигар ба 12
њазор нафар мерасад».[7] Манбаъњои ѓарбї дар марњилаи рушди ДОИШ
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шумораи љангиёни онро 4-5 њазор нафар тахмин менамуданд. Ин раќам
баъд аз амалиёти густурдаи неруњои эътилофи байналмилалї дар
ибтидои соли 2016, ба ќавли онњо хеле коњиш ёфтааст.
Дар гузориши дуюми СММ 31 майи соли 2016 гуфта шудааст, ки
« тирамоњи соли 2015 аз рўйи арзёбињо дар вилояти Нангарњор дар сафи
ДИИШ аз 1400 то 2000 љангїён вуљуд доштанд. Аммо дар семоњаи аввали
соли 2016 шумораи онњо аз як њазор нафар камтар шудааст. Як ќатор
аъзои љунбиши «Толибон», ки дар соли 2014 ба ДИИШ пайваста
буданд, аз нав ба рањбари нави «Толибон» Ахтар Муњаммад Мансур
савганди вафодорї ёд кардаанд»[3]. Бо вуљуди ин, аз рўйи маълумоте, ки
аз Афѓонистон аз манбаъњои гуногун мерасад, дар вилоятњои гуногуни
Афѓонистон гурўњњое арзи вуљуд кардаанд, ки худро ДИИШ мехонанд.
То кадом сатњ онњо бо созмони аслии ДИИШ дар Ироќ ва Сурия робита
доранд, маълум нест. Аммо
бояд аз рўйи амалкарди онњо ба
фаъолияташон бањо дода шавад. Ин гурўњњо њатто нисбат ба ањолии
осоишта,
аз шевањои бисёр берањмона кор мегиранд, манбаъњои
фаровони молї доранд ва љавононро ба сафи худ љалб менамояд.
Гурўњњои радикалии исломии хориљї ба мисли ЊИУ, «Ансорулло»,
ЊИТШ, ШИД (Шўрои исломии љињод) ва ѓайра ба манфиати ин гурўњ
кор мекунанд, сарбозгирї менамоянд. Дар вилоятњои гуногуни њаммарз
бо кишварњои Осиёи Марказї марказњои тарбияи террористонро таъсис
додаанд, ки дањњо мураббии хориљї ба доишињо фанни террор, сохтани
мина ва васоили дигари таркандаро меомўзанд. Рўз то рўз доираи
фаъолияти амалњои террористии ДИИШ афзоиш меёбад. ДИИШ дар
гаравгонгирї ва ќатли 30 нафар мусофирони автобус дар масири Њирот –
Ѓазнї дар моњи апрели соли 2016, гаравгонгирии 10 нафар мусофир дар
шоњроњи Кобул-Љалолобод, њамлаи интињорї ба шуъбаи бонк дар
Љалолобод, ки 33 нафар кушта ва беш аз 90 нафар захмї шуданд, њамла
ба намоиши сулњомези љунбиши «Рўшної» дар Кобул 23 июли соли
2016, ки ду нафар маргталаб худро дар байни иштирокчиёни намоиш
таркониданд ва дар натиља 80 нафар кушта ва 236 нафар захмї шуданд,
амалиёти террористї дар назди Суди олї дар Кобул, амалї террористї
дар шифохонаи «Чорсад бистар»- и ба номи Сардор Муњаммад Довуд
дар шањри Кобул 8 марти соли 2017, ки 38 нафар кушта ва дањњо нафар
захмї бар љой гузошт ва дањњо њамин гуна амалњои маргталабона даст
дорад.
Мутаасифона, шабакањои истихборотии Покистон, Арабистони
Саудї ва баъзе кишварњои дигари минтаќа зери шиори љињод то имрўз
оташи љангро дар Афѓонистон шуълавар нигоњ медоранд. Дар чунин
шароит њељ љойи шак нест, ки њатто агар музокироти сулњ ба натиљае
бирасанд ва «Толибон» бо шарте дар давлат сањм пайдо кунанд,
гурўњњои дигар бо доишињо мепайванданд ва љанг идома меёбад, зеро
њељ нишонае аз хотимаи раќобатњои геополитикї дар минтаќа ба чашм
намехўрад. Дар ин шароит эњтимоли ба Афѓонистон омадани љињодињо101
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такфирињо мисли солњои 90 аз эњтимол дур нест ва мутаассифона, касе аз
мардуми Афѓонистон намепурсад, ки оё онњоро ќабул доранд ё на. Мисли
ин, ки дар Сурия касе аз давлат ва мардуми он напурсидааст, ки чиро
мехоњанд. Аз рўйи баъзе маълумот 95 дар сади љангињои ДИИШ дар
Сурия шањрвандони хориљї мебошанд. Таќвияти ДИИШ дар
Афѓонистон, њатман тањдиде барои Тољикистон ва дигар кишварњои
минтаќа мањсуб мешавад. Албатта, кишварњо ва ё шабакањое, ки ин
гурўњро њимоя мекунанд, кўшиш мекунанд, ки фаъолияти онњоро зери
назорат бигиранд. Аз як тараф, онњоро кумак мекунанд, аз тарафи дигар,
ба онњо зарба мезананд ва иљозат намедињанд, ки пирўз шаванд. Њадафи
ин гурўњњо буњронсозї аст. Аммо таљриба нишон медињад, ки
террористон, њатман дар марњилаи муайяне аз тањти назорат хориљ
хоњанд гардид.
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Афкори сиёсӣ-ҳуқуқии асримиёнагии форсу тоҷикро бе саҳми Ҳусайн
Воизи Кошифӣ тасаввур кардан мушкил аст. Ин симои барҷастаи
фарҳангӣ дар асарҳои худ: «Ахлоқи Муҳсинӣ», «Футуватномаи султонӣ»,
«Рисолаи Ҳотамия» оид ба тарзи давлату давлатдорӣ, ягонагии ҳокимияти
динию дунявӣ, саҳми шахсони соҳибмансабу соҳибмақом ва ашхоси
тавонгар дар идоракунии давлат андешаҳои ҷолибе баён намудааст, ки
ҳоло ҳам пурарзишанд.
Њусайн Воизи Кошифї яке аз намоёнтарин чеҳраҳои адабию
фарҳангӣ ва афкори сиёсӣ-ҳуқуқӣ ва ахлоқии тоҷику форс ба ҳисоб
меравад, ки бо осори ғановатманду гаронмоя ва пурмуҳтавоӣ худ дар
таърихи афкори сиёсӣ-ҳуқуқии асримиёнагии тоҷик маъруфият пайдо
кардааст. Дар осори гаронмояи ӯ анқариб тамоми масъалаҳо ва
муаммоҳои ахлоқӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ ва ҳаётиву ҳуқуқӣ ҷой дода шудааст.
Азбаски доманаи мавзӯоти осрои Кошифӣ хеле серпаҳлу ва фарох
мебошанд, бинобар ин дар ин мақола масъалаҳои афкори сиёсӣ-ҳуқуқии
мутафаккир мавриди баррасӣ қарор хоҳанд гирифт.
Аќидањои сиёсї-њуќуќии Кошифї асосан дар асарњои ў «Ахлоќи
Муњсинӣ», «Футувватномаи Султонӣ» ва «Рисолаи Њотамия» инъикос
ёфтаанд. Ба ақидаи Кошифї давлат мањсули рушди табии ҷомеаи инсонӣ
буда, асоси онро ниёзњои одамон ташкил медињанд ва давлат на барои
умуман зистан, балки барои хушбахтона зистан бунёд мегардад. Кошифї
баръакси аќидаи Арасту иброз медорад, ки дар давлат на шахсони алоњида
(подшоњон, њокимон, сиёсатмадорон) балки њуќуќ ва ахлоќ ҳукмрон
бошад. Дар амсилаи давлати Арасту њуќуќ бо адолат айният дорад.
Ќонунњо хиради мутавозин мебошанд, ки ба онњо њељ гуна эњсосоти
хушбинї ва ё бадбинї халал ворид нахоњанд кард. Ў њадди мувозинати
љомеа ва давлатро шохаи муњими адолат њисоб мекунад. Кошифиро ба
истилоњи имруза метавон мафкурасози табаќаи миёнаи ҷомеа номид. Ў аз
миёни шаклњои њокимият шакли ахлоќї – њокимияти табаќаи миёнањолро
бењтарин ва онро шакли мукаммали њокимияти аксарият медонад.
Аз нигоњи Кошифї, њуќуќ ва давлат мафњумњои ба њам алоқаманд
буда, барои идоракунии ҷомеа мавќеи муҳим доранд. Бояд зикр намуд, ки
аќидањои Кошифї дар бораи њокими хирадманд, ҳамчун шахсї
олињиммату накўрой дорои њамаи сифатњои волои инсонї муътақид ба
баробариву озодии комили одамон ва ахлоќу фарњанг дар робита бо
воќеияти давлативу сиёсии замони зиндагии муњаќиќ ҷанбаи ормонӣ
дорад. Дар ин робита, чунин андешањои сиёсиву њуќуќї як навъ пешгуии
равандњои пешрафти њаёти сиёсиву давлатї мебошанд, ба хотири муайян
намудани роњњои инкишофи давлатдорї иброз гаштаанд. Чунин тарзи
тањлили илмї оид ба имкони таъмини баробариву хушахлоќии мардум,
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интихоби њукмрони давлат, тарбияи ахлоќию маънавии ањолиро дар назар
дорад, ки албатта аз ањаммият холї нест.
Кошифї пешрафти минбаъдаи љомеа ва давлатро дар робита бо
воќеияти замони худ, дар доираи љањонбинии худ, сатњи пешрафти илму
фарњанги замонаш муайян кардааст. Андешањои ў, ҳарчанд ормонї
бошанд ҳам, вале ӯ имконпазир будани тарзњои демократии
њокимиятдорї, шаклњои имконпазири њаёти демократиеро, ки акнун,
баъди якчанд асрњо ба вуќуъ пайвастанд, пешгўӣ намудааст.
Кошифї ба масъалањои иљтимої-сиёсии давлат дахл карда, давлати
ормониро мавриди баррасї ќарор медињад. Чунин истилоњ аслан тавсифи
ин ё он низоми мављуда набуда, вале бояд дар оянда арзи вуљуд намояд.
Муттафаккир дар осори худ давлатро мансуби маќому манзалати табаќаи
њукмрон тавзењ дода, ба маќоми њукмронони давлати ормонии худ танњо
шоњи адолатпеша ва хирадмандро сазовор медонад. Зеро ба аќидаи ў, мањз
шоњи одил ба некўањволӣ ва адолати иљтимої мусоидат карда, њукмронии
аќлу хирадро таъмин мекунад. Ба аќидаи Кошифї мањз шоњи хирадманд
давлати ормониро ҳифз ва амалӣ мекунад, сиёсатро аз њар гуна таѓйироти
нобаҳангом эмин нигоњ медорад. Асл ё принсипи давлати ормонї дар он
аст, ки њар як узви љомеа бояд њамон кореро анљом дињад, ки лоиќу
шоистаи он аст. Кошифї муътаќид аст, ки сарвари давлати ормонї бояд
чор фазилати асосї дошта бошад:
1. Хирадманд
2. Љасорат
3. Мулоњизакор
4. Адолатпеша
Кошифӣ ҳарчанд, ки дар доираи ҳокимони замони худ аз нуфузи
хоса бархурдор бошад ҳам, аз тарзу усули давлатдории онҳо пуштибонӣ
намекард. Ӯ дар шароите ҳаёт ба сар бурдааст, ки дар аксари мамолики
Шарқ низоми феодалӣ рӯйи кор омада, дар тариқи давлату давлатдорӣ,
мактабу маориф тарҳи нав рехта шуда буд. Дар бисёр давлатҳои Шарқ
ғояҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ густариш доштанд. Кошифӣ аз ҳолу аҳволи халқи
заҳматкаш хуб бохабар буд, имкон дошт, ки тарзи давлатдории Шарқу
Ғарбро муқоиса намуда, баъзе ислоҳотро вобаста ба шароити мушаххаси
Осиёи Миёнаи феодалӣ пешниҳод намояд. Кошифӣ хуб медонист, ки
ҳукумат ва давлатдорӣ кори мушкил аст. Бинобар ин сарвари давлат бояд
марди бо фазлу хирад, ботаҷриба, адолатпараст, хушахлоқ бошад.
Кошифӣ имони комил дошт, ки танҳо сарвари донишманд, хушахлоқу
адолатпараст, дурандешу ватанхоҳ метавонад, ҷомеаро ба таври бояду
шояд идора намояд. Ӯ таъкид мекард, ки сарвари давлат бояд кафили
оромӣ ва амнияти ҷамъият бошад. Кошифӣ бар он андеша аст, агар
кормандони давлатӣ вазифаашонро дуруст адо накунанд, зулмро ба халқ
раво бинанд, тибқи қонун ба ҷазо гирифтор карда шаванд. Кошифӣ
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аввалин шахсест, ки дар афкори сиёсии форсу тоҷик оид ба давлати
ормонӣ рукнҳои зеринро пешниҳод намудааст.
1. Подшоҳ агар золиму заифҳол бувад, ҳамсоягон ба мамлакати ў
тамаъ кунанд ва кишварро поймол намоянд.
2. Дар дастгоҳи идораи давлатӣ бояд шахсони донишманд,
адлгустар фаъолият кунанд, зеро агар амалдорони дастгоҳи ҳукумат золим
ва ҷоҳил бошанду подшоҳ адлгустар, дар ин маврид низ шаҳр хароб
шуда, мардум тарки он мекунанд, деҳаҳо вайрон мегарданд, чунки зулми
амалдорон ин зулми худи султон аст.
3. Дар кишвар ба соҳаи ахлоқи ҷомеа таваҷҷўҳи хоса бояд дод.
4. Дар шаҳр бояд обҳои ҷорӣ, дарёву наҳрҳо ва чашмасорҳо вуҷуд
дошта бошанд.
Кошифӣ ҷомеаро бе подшоҳ тасаввур намекунад ва ба нақши
сарвар дар ҳаёти ҷамъиятӣ арҷ мегузорад. Бинобар ин, ӯ хостгорӣ он аст,
ки шахси подшоҳшаванда дорои сифатҳои зайл бошад:
1. ҳоҷатбарор буда, чизу молпараст набошад;
2. ғамхор буда, ҳалиму ботамкин бошад;
3. халқро дифоъ кунад;
4. дар андешаи ҳимояи кишвар буда, аҳли фазлро эҳтиром кунад;
5. таккабур надошта бошад ва дар сиёсати шоҳӣ устувору
бофаросат бошад.
Кошифӣ ҳам ба монанди мутафаккирони пешин ҷонибдори подшоҳи
одилу хайрхоҳ аст.
Аз муќоисаи иљмоли пайдоиши давлат ва њуќуќ, чунон ба чашм
мерасад, ки Кошифї дар тањрезиву фароњам сохтани «љомеа» асосан
афкори сиёсӣ-ҳуқуқии худро ба пояи далелу асноди боэътимоди пешиниён
тањия менамояд ва албатта аз чанд натиљаи ахлоќию њуќуќї барканор
намемонад. Яъне, Кошифї љомеа ва давлатро берун аз мунсибатњои
мураккаби дар он љой дошта тасаввур карда наметавонад. Зеро аз нигоњи
ў, љомеа ва давлат дорои муносибатњои ба худ хос мебошанд, аз љумла:
-авлодї, љамъиятест, ки то давлатдорї эътироф шудааст;
-ќабилавї, љамъиятест, ки дар он гурўњњои нави одамон
давлатдориро ба роњ мемонанд;
-гурўњӣ, љамъиятест, ки дар он синфи нави одамон давлатдориро ба
роњ мемонанд.
Кошифї њокимияти давлатиро мањсули иродаи Худованд медонад.
Шаклњои идоракунї ба вазъият ва воќеият вобастагӣ доранд. Кошифї бар
он аќида аст, ки њокимияти давлатї тобеи њокими мутлақ (шоњ) гардонида
шавад. Њуќуќњои шоњ дахлнопазир аст ва шоњ бояд њуќуќњои фитриро
эътироф кунад. Ў се унсури њокимияти давлатї: моњият, пайдоиш,
истифодаи онро ќайд мекунад. Идоракунии подшоњиро дар давлат
тарафдорї менамояд. Кошифї њамзистии инсонњоро дар он мебинад, ки
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одамон маќсадњои ахлоќии худро дар руњия ва таълимоти динї идрок
намоянд.
Дар асрњои миёна маќоми рўњониён дар љамъият хеле бузург буд,
онњо нахустабаќаи ашрофи љомеа буданд. Ќисми зиёди амлоку заминњоро
соњибӣ менамуданд. Мафкурасозони ҷомеаи феодалӣ буданд. Аќидањои
сиёсии Кошифї, ки бар зидди иштироки рўњониёни золим дар рукнњои
давлатдорї мебошад, пеш аз њама аз ҷанбаҳои ахлоќию њуќуќї
бархурдоранд. Аз ин рў, аќидањои сиёсї-њуќуќии асримиёнагии Кошифї
барои инкишофи давлати ормонї бо сарварии шоњи одил, ки бе дахолати
рўњониён идора карда мешавад, равона гардидааст. Ў масъалањои
гуногуни вобаста ба њаёти љомеаро мавриди тањќиќ ќарор медињад.
Масъалањои ташаккули иттињодияњои одамон, пайдоиш ва вазифањои
давлат, шаклњои давлатдорї, хусусиятњои тарзи њаёти шањрї, маќом ва
наќши инсон дар љомеа ва ѓайра дар маркази таваҷҷуҳи мутафаккир
буданд. Ба аќидаи Кошифї давлат барои он арзи вуҷуд намудааст, ки
одамон ба воситањои моддї барои њаётгузаронии худ эњтиёљ доштанд.
Аќидањои сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифї ҷанбаи умумӣ доранд ва аз ҷумлаи
оѓози пайдоиши тафаккури ахлоќї дар ҷомеаи муттамаддин мебошанд.
Кошифї дар бораи бунёди љомеаи маданию ахлоќї сухан ронда, аќидањои
сиёсиву њуќуќиашро дар осори худ баррасї намудааст. Ба андешаи
Кошифӣ дар саргаҳи љомеаи маданї шоњи бохирад ва донишманд қарор
дошта, муносибатњои байнињамдигарии табаќањои гуногуни ҷомеаро
танзим ва инкишофи пайвастаи љомеаро таъмин менамояд. Њокими
бомаърифат ва хирадманд, ањли љомеаро сарварӣ мекунад.
Ба ақидаи Кошифӣ, шоњ дар тамоми мулк њокими мутлаќ аст. Ў бояд
соњиби 12 сифати модарзодї бошад: «камолоти љисмонї, борикбинию
дурандешї ва зиракии фитрӣ, дорои аќл ва хотираи солиму мустањкам,
хушахлоќ ва бофаросат, хушбаён ва тозабаёнии андешањо, маърифатнокї,
эътидол дар хурдан ва нўшдан, ишқу алоқа ба њаќиќат, нафрат ба дурўѓ ва
дурўѓгўён, ќадр кардани шарафу номус, некмаром ва њимматбаландї,
нафрат ба сарватандӯзӣ, молу пул ва њаргуна унсурњои њаётї, бо адлу дод
ва нафрат ба беадолатӣ ва зулм, ќайсар ва љасур будан, дар зарурат ба
ќотеъият рафтор кардан» [1;127].
Аммо мутафаккир аз њама сифатњо донишмандию адолатнокиро
болотар мегузорад. Ба аќидаи ў агар ин ду сифат дар шоњ набошад марги
давлат ногузир хоҳад буд.
Кошифї муътақид буд, ки давлатро бояд аќаллият, яъне
баргузидагон (элита) сарварї намоянд. Ӯ ањли љомеаро яксон намедонад.
Ба аќидаи Кошифї мадори олам бар сиёсат аст ва онро ба шањнагии
љањони ќавну фасод номзад кардаанд. Ӯ зикр кардааст, ки «гар забти
сиёсат набошад, муњиммоти љањон бар насќ намонад ва агар ќонуни
таъбиду таъзиб набувад, корњо рўй ба табоњї нињад» [1;120].
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Кошифї ибрози аќида менамояд, ки «агар подшоњ набудї, одамиён
баъзе баъзеро бихўрдандї, яъне њалоку нобуд сохтандї. Овардаанд, ки яке
аз хулафо ба минбар баромад, теѓ кашида ва мусфањ бар даст гирифта. Пас
дар аснои хутба гуфт: эй мардумон, некуи шуморо ин бас аст, яъне мусњаф.
Ва бадони шумо љуз ба ин рост нашавед (яъне, манзур шамшер аст (Д.М)»
[1;142].
Њусайн Воизи Кошифї пеш аз њама ба мафњуми сиёсат таваҷҷуҳ
менамояд ва онро ба маънии зўрї, тарс, иҷбор ва ѓайра мефањмад. Ва
вобаста ба ин мефармояд, ки «яке аз фавоиди сиёсат таскини фитна аст,
мардуми фитнаангез чун бинанд, ки оташи сиёсат тез аст дар гўша
гурезанд ва агар андак рахнае дар кори сиёсат мушоњида равад њазор
фитна бар пой кунанд ва аз њар љињате шўру шойе ба зуњур расонанд»
[1;120].
Кошифї сиёсатро воситаи асосии танзими њаёти љомеа мешуморад.
Кошифї аз номи ходимон ва мутафаккирони даврањои гузашта дар бораи
сиёсат ва сиёсатмадорї қиссањо оварда, нуқтаи назари худро асоснок
менамояд. Салтанатро ба нињол ва сиёсатро ба об монанд мекунад.
Ба назари мутафаккир яке аз ҳадафњои дигари сиёсат фурў
нишондани фитнаю фитнагарї мебошад.
Кошифї дар дарки сиёсат ва идоракунии давлат ба моњият ва
вазифањои адлу адолатхоњӣ мароќи зиёд зоњир намуда, адлро воситаи
пойдории кишвар мењисобад:
Мутафаккир подшоњи одилро ќадр мекунад ва ӯро паноњгоњи
мазлумон меномад. Ранљбарон аз зулму золимї ба танг меоянд ва аз
подшоњи одил имдод металабанд.
Ба аќидаи Кошифї ҳам ба мисли дигар мутафаккирони асримиёнагї
подшоњӣ хосияти илоњї дорад. Подшоњро њамчун сояи Худо дар рўйи
замин эътироф мекунад.
Ӯ муътақид аст, ки яке аз аркони адолат шунидани сухани мазлумон,
ба доди мардум расидани подшоњ мебошад. Подшоњро зарур аст, ки то
охир ботамкин ба арзи касон гӯш фаро диҳад, боандешаву мулоҳиза,
хулоса барорад. Адл накӯтарин хислат аст. Подшоњи одил баќои мулкро
таъмин созад, мамлакатро обод намояд. Кошифї яке аз хислатњои
подшоњи одил ва додгустарро дар ќудрат доштан ва авф кардан мебинад.
Кошифї дар раванди идоракунии давлат ба машварат намудан ва
махфї нигоњ доштани асрори далатдорӣ арҷ мегузорад.
Дар сиёсат ва давлатдорї, Кошифї ба гирд овардани ахбор ва
муътамадӣ ва сариваќтӣ будани он наќши махсусро мансуб медонад. Гирд
овардани иттилоот дар бораи вазъи кишвар ва паҳлуҳои гуногуни он,
баровардани хулосањои сариваќтию дуруст, ќарори ќабул ва амали
намудани он ба ќатори суннатҳои асосии давлатдорї дохил мегардад.
Бинобар ин, ӯ яке аз пояњои асосии салтанатї ва давлатдориро дар
мављудияти ахбор медонад ва табиист, ки набудани яке аз пояњои
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давлатдорї боиси таназзули салтанат гардад. Ба сифати њамин гуна поя «..
соњибхабари амин, ки пайваста хабари шањру вилоят ва њолати аъёну
раият ба њазрати султон арз намояд», баромад менамояд[10;83].
Мутафаккир вазифањои њар як аз унсуронҳои давлатдориро шарњ
дода, рушди пешрафти кишварро ба муносибатњои байнињамдигарии
аъёну ашроф, ходимони давлатї вобаста медонад. Махсусан маќом ва
наќши муносибатњои байнињамдигарии подшоњ, вазир ва њокимони дигар
дар кори давлатдорї барљаста аст.
Кошифї ба наќши махсуси вазир дар идораи давлат мароќ зоњир
намудааст ва онро муњимтарин унсури давлатдорї мењисобад. Вазир
тамоми корњои идораи кишварро сарварї менамояд, ба низом меандозад.
Бояд подшоњ ба вазир муносибати махсус дошта бошад. Ўро эњтиром
кунад. Вазирро таҳқиру мазаммат накунад, ба андешањои ў гўш фаро
дињад.
Мутафаккир подшоҳонро ба шукру сипос даъват менамояд.
Кошифӣ ба масъалањои иљтимоию сиёсї батафсил таваќќуф
намуда, назарияи Арастуро, ки дар таърихи афкори сиёсї бо номи
«муаллими ахлоќ»[6;72] маъруф аст, дар масъалањои пайдоиш ва
вазифањои давлат, шаклњои давлатдорї, махсусан, назарияи шањри
ормонии ӯро эҷодкорона инкишоф ва такмил додааст. Ӯ истилоҳи
«ахлоќ»-ро вориди афкори сиёсӣ-ҳуқуқӣ намуда, дар рисолаи худ бо
номи «Ахлоќи Муњсинї» онро батафсил муаррифї мекунад. Кошифї
сарвари фозилро ба ахлоќ - унсури асосии љомеаи инсонї муќоиса
мекунад, зеро ба аќидаи ӯ ахлоќ боиси мављудият ва омили асосии
фаъолияти инсонї ва дигар аъзои љомеа мебошад.
Ӯ муътаќид аст, ки њар як инсон аз руйи табиати худ тавре
офарида шудааст, ки барои баќои худ ва даст ёфтан ба олитарин
такомул ба бисёр чизњо ниёз дорад ва барои ноил шудан ба он чизњо
ба љамъияти инсонњо муњтољ аст, зеро дар љомеа њар як узви он дар
алоњидагї ин ё он чизи мавриди зарурати ӯро фароњам меоваранд.
Кошифї ба сифатњои некуи сарвари фозил ќобилияти бо неруи
тахайюл пайвастани аќли фаъолро шомил месозад, зеро ќонунњои
одилона, корњои некў ва гуфтори шоистаи сарвар мањз мањсули
талќини аќли фаъол мебошад. Мутафаккир дар мавриди адлу инсофи
ӯ чунин мегӯяд: «Бояд табиатан, адолатро дуст дорад ва аз беадолатї
танаффур дошта бошад, ҳамчунин аз онњое, ки истибдод ва беадолатї
бармеояд» [1;149].
Масъалањои адлу дод ва риояи ахлоќ равишу усули идоракунии
давлат ва кишвардорї дар эљодиёти мутафаккири ќарни XV,
мутафаккири форсу тоҷик Ҳусайн Воизи Кошифї аз мавќеъ ва маќоми
бориз бархурдор мебошад. Ў таќрибан дар њамаи асарњояш ба
масъалањои зикршуда дар мавридњои зарурї ишора намудааст,
масалан, у наќши инсофу адлро дар ободии мамлакат ва расидан ба
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салоњи мамлакатро дар асараш «Ахлоќи Муњсинї» чунин ба ќалам
медиҳад: «Аз фазилати адолат њамин нукта бас, ки одил мањбуби њама
мардумон аст. Агарчи аз адли ў фоида ба эшон нарасида бошад. Ва
золим мабѓузи (душмани) љамиъи љањониён аст. Мамлакат аз кору
ќарори боадолати шоњ пойдор шавад»[1;142].
Њамин тавр, ѓояњои адлу инсоф ва додгустарии шоњону салотин
дар осори ин мутафаккири тољику форс бо овардани тимсолу ҳикояту
ривоятњои дилпазир инъикос гардидааст.
Кошифї њокимияти давлатро мањсули иродаи Худованд медонад.
Шаклњои идоракунї бошанд ба вазъият ва воќеият вобастаанд. Кошифї
дар он аќида њаст, ки њокимияти давлатї тобеи њоким (шоњ) гардонида
шавад. Њуќуќњои шоњ дахлнопазир аст ва шоњ бояд њуќуќњои фитриро
эътироф кунад. Ў се унсури њокимияти давлатї: моњият, пайдоиш,
истифодаро баён мекунад. Тарзи идоракунии подшоњиро дар давлат
тарафдорї менамояд. Кошифї њамзистии инсонњоро дар он мебинад, ки
одамон маќсадњои ахлоќии худро дар рўњия ва таълимоти динї идрок
намоянд. Ӯ ҳаёти љомеаро фаќат ба ҳайси давраи таӣёрї ба оянда, ба њаёти
маънавию ахлоќї медонист. Ба ақидаи ӯ сарвари њокимияти олї дар
давлат- шоњ мебошад.
Кошифӣ ақидаҳояшро оид ба адл асоснок карда, чунин қисса
мекунад, ки «Абдуллои Тоњир рўзе писари худро гуфт, ки оё давлат дар
хонадони мо то ба кай бимонад? Писар љавоб дод: то даме, ки бисоти адлу
фарши инсоф дар ин айвон густурда бошад»[1;144].
Ӯ бар-он ақида аст, ки подшоњи одил сояи лутф аст, дар замине, ки
дар вай њар мазлуме паноњ мегирад. Муттафаккир адолатро ба сояи лутф
ташбеҳ мекунад, ки њар киро аз тобиши офтоб ранље расад, барои
истироњат паноњ ба соя мебарад, то ранљи ў ба роњат мубаддал гардад ва
њамчунин мазлум низ, ки аз тобиши офтоби ситам ва њарорати шарорати
зулм ба танг ояд, паноњи сояи Худо, ки иборат аз подшоњ аст, илтиљо
намояд, то аз кулфати золимон осоише дошта бошад.
Ба фикри Кошифӣ «шоњи одил сояи лутфи Њаќ аст ва ҳар ки адл
дорад лутфи мутлаќ аст. Шоҳи одил халќро дар сояи худ љой медиҳад, аз
ин рӯ дар фарќи гардун ҳамчун шахси бошараф аз ҷониби омма эътироф
мегардад»[2;144].
Барои Кошифӣ василаи татбиқи усули адолат сифатҳое мебошанд, ки
ҳар подшоҳ ё ҳоким онро дошта бошаду мутобиқ ба ин сифатҳо иҷрои
вазифа намояд. Ин усули сифатҳо дар муҳтавои асарҳои Кошифӣ хеле
моҳирона ба риштаи тасвир кашида шудааст.
Тибқи ақидаҳои Кошифӣ шоҳ ё ҳоким дорои сифатҳои адолатнокӣ,
хирадмандӣ, мақому манзалат дар миёни омма, хайрхоҳи, ростқавлӣ,
шуҷоатнокӣ,
лутфу карам, олиҳиматӣ,
боғайратӣ,
дурандешӣ,
фаросатнокӣ, ҳоҷатбарорӣ, ҳалимӣ, мулоҳизакорӣ, инсондустӣ ва иффату
111

Роњбарї
ҷуд буда, вазифаҳояшро равшану амиқ дарк намояду барои таъмини
вазифа ин сифатҳоро ба кор барад.
Кошифӣ мефармояд, ки «яке аз осори шавќати шоҳ он аст, ки чунон
раиятро дўст дорад, ки падар фарзандро ва њар чї бар худ написандад бар
эшон написандад. То эшон низ молу љони худро аз вай дареѓ надоранд ва
њар чї доранд фидои вай кунанд ва њама њиммати худро бар дарозии умру
зиёдатии давлати ў гуморанд ва чунончи ўро рањму шафќат бар њалќ
бештар бошад»[1;160].
Ҳусайн Воизи Кошифӣ ҳамчун воиз ва мутафаккири даврони худ дар
баробари дигар масоили замони феодалӣ, аз ҷумла ба мавзуъ ва ҷомеаи
ахлоқӣ рӯй оварда, дар таҳаввул ва тафсири ин афкори муҳими инсонӣ
нақши калиди бозидааст. Қайд кардан зарур аст, ки ақидаи ҷомеаи ахлоқӣ
ва адолатпарвар ҳануз дар афкори сиёсӣ-ҳуқуқии мардумони эронитабор
дар афкори адолатхоҳонаи асотирии
дар китоби Авесто, баъдтар
Фаридуну Анӯшервони одил ва дигарҳо ташаккул ёфта, дар таълимоти
афкори мутафаккирони баъдинаи тоҷику форс густариш ёфтааст. Дар
афкор ва ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии форсу тоҷик дар инкишофи назарияи
ҷомеаи ахлоқӣ мутафаккирони Шарқ аз қабили Абулқосим Фирдавсӣ,
Абӯалӣ ибни Сино, Абӯнасри Форобӣ, Низомулмулк, Саъди Шерозӣ ва
Абдураҳмони Ҷомӣ андешаҳои худро иброз дошта бошанд ҳам, афкори
сиёсӣ-ҳуқуқӣ ва ахлоқии Кошифӣ доир ба ин мавзӯъ бо чанд вижагии худ
аз дигарон фарқ мекунад. Кошифӣ дар пайи ин мавзӯъ ба тарғиби
баробарҳуқуқии одамон, ташвиқи адлу адолат, ҳимояи манфиатҳои
табақаи заҳматкаши ҷомеа, даъват барои ғамхори халқ будани шоҳону
ҳокимон, ифшо сохтани нобаробариҳо ва зулму ҷабри сохти феодалӣ
пардохтааст. Ӯ дар асараш «Ахлоқи Муҳсинӣ» ба таври мафкуравӣ ба
тавсифи сохти ҷамъиятие мепардозад, ки асоси онро ахлоқ, риояти ҳуқуқ,
адолат, сабру таҳаммул, хубиву некӣ, саховату эҳсон ва вафову аҳд ташкил
медиҳад. Дар ҷомеаи ахлоқӣ ҳамаи одамон аз лиҳози ҳуқуқ ва моликият
баробар мебошанд, чи будани ҷинояту бадахлоқиро намедонад. Онҳо аз
корҳои зишту бад ва муфлиси нафрат доранд ва аҳли ҷомеаи ахлоқӣ дорои
сифатҳои хуб, аз ҷумла адолатнок, босабру таҳаммул ва босаховату эҳсон
ҳастанд. Дар осори Кошифӣ на танҳо фикри вуҷуд доштани чунин ҷомеа,
балки зарурати ҷорӣ намудани он ва эҷод сохтани беҳтарин ҷомеаи ахлоқӣ
буданаш ба назар мерасад. Фарқи андешаҳои Кошифӣ аз афкори дигар
мутафаккирони форсу тоҷик дар ҳамин ифода меёбад.
Дар ҷомеаи адолатпеша ё худ давлати ормонии Кошифӣ аз
бадахлоқию ҷинояткорӣ осоре дида намешавад, зеро сокинони он бо
ҳамдигар боэҳтиром ва дар амнияту субот ҳаёт ба сар бурда, падидае
омадани ҳама гуна амали зиштро имконнопазир мегардонанд.
Ба андешаи Кошифӣ, дар ҷомеае, ки ахлоқ ҳамчун мувозинати
ҳамешагӣ дар байни сокинонаш бошад, ба ҳеҷ гуна шоҳу султон ниёз
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надорад ва сабаби асосии ниёзманд будани ҷамъият ба шоҳу султон танҳо
беадолатии иҷтимоӣ ва зулму истибдод аст. Вазифаи шоҳи одил аз он
иборат аст, ки зулму истибдод, беадолатию бадахлоқиро дар ҷомеа
бартараф созад. Аз ин лиҳоз, ҷомеае, ки дар он зулму истибдод,
беадолативу бадахлоқии инсон ҷой надорад, ба ҳеҷ гуна шоҳ ё султон
муҳтоҷ нест.
Дар давлати ормониву адолатпешаи Кошифӣ на ба шоҳ, на ба султон
ва на ба лашкару сипоҳ роҳ дода мешавад. Сабаби ҷой надоштани ин
сохторҳоро мутафаккир набудани моликияти хусусӣ, шоҳу ҳокимон,
нобаробариву ахлоқи зишту золимии адаму ҳашам мебинад. Ба ҳамин
ҳадаф ӯ на танҳо давлати ормониашро ба сохти шоҳигарии ноадолатона,
олами ҷаҳолату иртиҷоъ муқобил мегузорад, балки ҳамчун ҳомии сохти
феодалии одилона дар аксар мавридҳо ба шоҳону ҳокимони давр муроҷиат
намуда, маслиҳат медиҳад, ки нисбат ба раият бошафқату адолатхоҳ
бошанд ва ба зулму таҳқири онҳо роҳ надиҳанд, зеро бақои давлат ба
шафқату муруввати шоҳону ҳокимон нисбат ба раият комилан вобастааст.
Ин ќабил андешаҳо дар афкори сиёсиву њуқуқии Кошифӣ бисёранд. Ӯ
ба ин далел аст, ки эътирофи арзиши ахлоќӣ ва нақши мусбати давлат чун
падидаи неки ҷомеа ҷузъи анъанаҳои афкори форсу тоҷик мебошад. Ин
аќидаҳо ҳоло ҷавобгӯи талаботи имрӯзаи инкишофи ҷомеа, алалхусус
ҷавобгӯи таҳлилҳои нави давлат ба сифати падидаи некхоҳонаи ҷомеа аст.
Ба андешаи Кошифӣ давлат яке аз шаклҳои зарурии инкишофи љомеа
маҳсуб ёфта, арзиши баланди ахлоқиву иҷтимої дорад.
Аз ин хотир, андешаҳои мутафаккир дар хусуси давлати некхоҳ дар
ташаккули мафкураи мусбати давлатшиносии аъзои имрӯзаи ҷомеа,
муносибати эҳтиромомез ба давлат, тарбияи ҷавонон дар руҳияи эҳтироми
давлат, кӯшиш баҳри тақвияти он аҳамияти сиёсиву ҳуқуқӣ доранд.
Ба ҳамин тартиб, Кошифӣ дар «Футувватномаи султонӣ»
ва
«Ахлоқи Муҳсинӣ» андешаҳо ва назариёти сиёсии хешро дар мавриди
шеваи ҳукумат кардан возеҳан баён кардааст. Ӯ бо зиракӣ ва
ҳадафмандона «Ахлоқи Мӯҳсинӣ»-ро ба Мирзо Абдулмуҳсин фарзанди
Ҳусайн Бойқаро ҳадя мекунад. Дар он рузгор интишорот ва имконоти
кунунии чоп вуҷуд надошт, ки аз ин тариқ Кошифӣ битавонад афкори
худро густариш диҳад. Бинобар ин, ӯ «Ахлоқи Муҳсинӣ»-ро мустақиман,
ба дасти давлатмардони замони хеш тақдим мекунад, то ки аз он дар
умури идора ва раҳбарии ҷомеа кор бигиранд. Аз тавсифоти баъдии
мутафаккир дар бораи Мирзо Абдулмуҳсин ба назар мерасад, ки шоҳ аз
тавсияҳои ӯ дар идораи умури давлат истифодаҳои зиёде намудааст, зеро
Кошифӣ аз равиши ҳукуматдории ӯ розӣ ба назар мерасад. Дар осори
Кошифӣ мавзуоти идораи ҷомеа, ҳокимият ва давлат ба таври фарогир
матраҳ шуда, мутафаккир ба масоиле монанди тарбияти фарзанд, сахову
ҷавонмардӣ, зарурати омӯзиши илм, ҳақиқати ибодат, риояи адлу дод,
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адолат дар қазовати додгоҳи, эътидол дар сиёсат, иллати нопойдории
давлатҳо, ҳаросат аз амонати мардум ва ғайра пардохтааст, ки ҳама аз
зарурати бақои давлат ва тараққии кишварҳо маҳсуб мешаванд.
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ТАТБИЌИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ МУЛТИМЕДИЯВЇ
ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
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Дар маќола натиљаи татбиќи технологияи мултимедиявї дар
раванди таълим тањлил гардидааст. Воќеан, татбиќи чунин навъи
технология раванди омўзиши маводи таълимиро фаъол намуда, онњоро
барои омўзиш, азхудкунї возењ, фањмо ва осон мегардонад. Бо истифода
аз маводи визуалї ва аудиовизуалї дар инкишофи ќобилияти эљодии
хонандагон имконоти нав ба вуљуд омада, фаъолияти амалиёти дарккунї
дар онњо зиёд мегардад.
Вожањои калидї: технологияи мултимедиявї, пойгоњи иттилоотї,
раванди таълим, интерфейси интерактивї, намоиши маводи аудиовизуалї,
таљњизоти мултимедиявї, барномањои мултимедиявї, низоми омўзиши
мултимедиявї, сахтафзор, нармафзор
ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
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В статье исследуется результаты применения мультимедийных
технологий в учебном процессе. Применение таких технологий
существенно активизирует учебную информацию, делает ее более
наглядной для восприятия и легкой для усвоения. Использование
визуального и аудиовизуального материала открывает новые
возможности в организации учебного процесса, способствуя развитию
сообразительности и творческих способностей обучающихся.
Ключевые слова: мультимедийная технология, информационная база,
учебный процесс, интерактивный интерфейс, демонстрация визуальных
материалов, мультимедийное оборудование, мультимедийные программы,
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MULTIMEDIA APPLICATIONS IN TEACHING SITUATION
Khairiddini Asliddin - Senior Lecturer of the Department of Information
Technologies and Natural Sciences Institute of Public Administration under the
President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, Said Nosir str. 33,
phone: (+ 992) 937 409 000, E-mail: khairiddin.it@gmail.com.
The article reviews the results of the application of multimedia
technology in a teaching situation. The use of such a technology significantly
activates educational information, makes it more visual for perception and
easy for digestion. The use of visual and audiovisual aids opens up new
opportunities in the organization of the learning process, contributing to the
development of intelligence and creative abilities of students.
Keywords: multimedia, information base, teaching situation, interactive
interface, demonstration of visual aids, multimedia equipment, multimedia
programs, multimedia training systems, hardware, software
Мафњуми мултимедия солњои 60-уми асри гузашта бо истилоњи
аслиаш «мултимедия» пањн гардидааст. Он замон мултимедия мафњуми
намоиши театрикунонидашудаи муњташамро ифода менамуд. Дар ин
гуна намоишњо иттилоот дар шаклњои гуногун бо воситањои мухталиф
ба тамошобинон расонида мешуд.
Айни замон технологияи мултимедиявї соњаи босуръат
инкишофёбандаи технологияи иттилоотї ба њисоб рафта, дар ин самт
шумораи зиёди ширкатњои калон ва хурд, донишгоњњои техникї ва
студияњо (аз он љумла NVIDIA Corporation, LG Electronics, Adobe
Systems, Microsoft Corporation, Aрр1е, Intel(Integrated Electronics), Sоnу,
Nokia, Samsung ва ѓайра) кор мебаранд. Аз тарафи ин ширкатњо
сахтафзорњо ва нармафзорњои зиёди мултимедиявї тавлид ва истењсол
мешаванд. Масалан, ширкати Adobe Systems, ки яке аз ширкатњои
машњуртарини истењсолкунандаи таъминоти барномавии компютердар
ИМА мањсуб меёбад, ба сохтани веб-барномањо ва муаррифисозињои
мултимедиявї машѓул мебошад.
Истилоњи «мултимедия» аз ду калимаи лотинии (multi - бисёр ва
media - муњит)- тарзи пешнињоди иттилоот дар компютер бо имконияти
истифодабарии њамзамони матн, графика, овоз, видео ва василањои
аниматсионї ба њисоб меравад. Якчанд таърифњои маъмули
мултимедияро ба маънои комили имрўзааш чунинанд:
 Мултимедия-технологияе мебошад, ки тартиби ташаккул,
амалкард ва корбурди воситањои коркарди иттилооти гуногунро
муайян месозад.
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 Мултимедия манбаи (мањсулоти) иттилооте мебошад, ки бар пояи
технологияњои коркард ва шаклњои гуоногуни ифода кардани
иттилоот сохта мешавад.
 Мултимедия – нармафзоре (software) мебошад, ки амали он ба
технологияњои коркард ва шаклњои гуногуни иттилоот вобаста
аст.
 Мултимедия – сахтафзоре (hardware) мебошад, ки ба воситаи он
корбарї бо иттилооти гуногун имконпазир мегардад [6,196].
Соњањои татбиќи технологияњои мултимедиявї хеле васеъ
мебошанд: низомњои иттилоотї, таълимии интерактивї, намоишдињї,
тиљорати электронї ва ѓайра.
Тамоюлоти рушди низомњои муосири маълумоти олї аз љорї
намудани шаклњои гуногун, методњо ва воситањои фаъоли омўзиш, дар
раванди таълим зич алоќамандї дорад.
Яке аз тамоюли иттилоотонии љомеа ин тараќќиёти технологияи
мултимедиявї, воридшавии он ба соњањои гуногуни њаёти љамъиятї:
истењсолот, тиљорат, илм, маориф ва ѓайра мањсуб меёбад. Таъмини
иттилооти љанбањои гуногундошта (матнї, графикї, садої, аниматсия,
видео ва ѓайрањо) ва тарзњои њосил намудани онњоро технологияи
мултимедиявї ташаккул медињад. Истифодаи технологияи мултимедиявї
дар ташкили раванди таълим ва рушд намудани ќобилияти эљодии
хонандагон имконоти навро ба вуљуд меорад [3].
Барои љорї намудани усулњои самараноки раванди таълим
таљњизонидани
пойгоњњои методї ва иттилоотї
теъдоди зиёди
компютерњо зарур аст. Воќеан, њадафи асосии татбиќи чунин усул дар
таъмини густариши тайёр намудани мутахассисон, мувофиќи талаботи
бозор мебошад.
Дар шароити кунунї технологияи мултимедиявї яке аз самтњои бо
суръат тарќќикунандаи технологияњои иттилоотии муосир дар раванди
таълим мањсуб меёбад.
Яке аз вижагињои пурарзиши технологияњои мултимедиявї ин
сањмгузор будани онњо дар тавлиди пурќиматтарин неъмати љомеаи
башарї - дониш зоњир мегардад. Татбиќи ин навъи технологияњо дар
раванди таълим чунин љињатњои мусбат ва боарзишроба вуљуд меорад:
 истифодаи тасвирњои графикии ранга, аниматсия, овоз, абарматн;
 имконияти азнавсозии доимї;
 сарфу харољоти начандон калон барои чопкунї ва зиёдкунї;
 имконияти љойгиркунии web-унсурњои интерактивї;
 имконияти нусхабардорї ва гузаронидани ќисмњо барои
иќтибосоварї;
 имконияти ѓайрихаттии интиќоли мавод ва иттилоот ба туфайли
абарпайвандњои зиёд;
 таъмини абариртибот бо маъхазњои иловагї дар китобхонањои
электронї ё сайтњои таълимї [3].
117

Технологияњои иттилоотї
Њамин тавр беш аз пеш татбиќ намудани технологияњои
мултимедиявї (истифодаи фаврии иттилоот, якљоясозии маводи визуалї,
аудиовизуалї ва ѓайра) дар ташкили раванди таълим њељ тардидеро ба
вуљуд намеоварад. Корбурди чунин навъи технологияњо раванди омўзиши
маводи таълимиро фаъол намуда, онњоро барои омўзиш ва азхудкунї возењ,
фањмо ва осон мегардонад.
Таќвияти робитањо ва њамкорињои муштараки кормандони соњаи
таълим,
олимон,
барномасозон,
тавлидкунандагони
воситањои
мултимедиявии донишазхудкунї ва омўзгорон, воситаи нави азхудкунии
иттилоотро тавлид месозад. Ин воситањо ба муњтавои таълим, метод ва
технологияи омўзиш, њамгироии равандњои иттилоотї ва таълимро ворид
менамояд.
Технологияи мултимедиявї яке аз самтњои муњими дурнамои рушди
низомњои компютерї ва технологияњои иттилоотї ба шумор меравад.
Корбаст намудани чунин навъи технология имконияти сохтани мањсулоти
иттилоотии мултимедиявї «маљмўи тасвирњо, матнњо ва додањо, интиќоли
савту садо, аниматсия, василањои визуалї ва ѓайраро таъмин намуда,
интерфейси интерактивї ва дигар механизмњои идоракуниро ба вуљуд
меорад. Маълумоти муайяншуда соли 1988 дар Комиссияи Аврупо тавсия
дода шудаанд, ки он барои амалисозии истифодаи технологияњои нав
робита дошт.
Ѓояи пайдоиши технологияи мултимедиявиро ба консепсияи
ташкилоти хотиравии «MEMEX» алоќаманд намудан мумкин аст, ки њанўз
соли 1945 аз љониби олими амрикої Буш Ванневар пешнињод гардида буд.
Буш Ванневар (Bush Vannevar - 1890-1974) соњибмансаби боистеъдод
ва «њосилкунандаи идеяњои нав», ба шумор мерафт, муосиронаш ўро
«Эдисони давраи нав» номидаанд. Бо номи Буш Ванневар таќрибан тамоми
дастовардњои илмї-техникии солњои 40-50-ум алоќаманд мебошанд. Буш
Ванневар ба таърихи информатика бо шарофати маќолаи «Чи тавр мо
фикр карда метавонистем» (1945) дохил мешавад, ки дар он аввалин бор
ѓояи массивњои иртиботдоштаи иттилоот - «MEMEX» баён шуда буд. Пас
аз ним аср ѓояњои Буш Ванневар дар низоми абарматнї мансуб ба (БернерсЛи, Тим) татбиќи худро меёбанд. Ѓайр аз ин, Буш Ванневар яке аз
ташаббускорони тартибдињии ољонсии ARPA (Advanced Research Project
Agency) буда њамин тавр, яке аз асосгузорони Интернет низ мањсуб меёбад
[8,768].
Лекин аз охирњои солњои 80-ум таваљљўњ ба татбиќи технологияи
мултимедиявї дар соњаи гуманитарї бевосита ба ном ва фаъолияти тољири
барљастаи амрикоии љањони компютерї Билл Гейтс вобаста аст. Инчунин
ба Билл Гейтс ѓояи сохтан ва амалисозии мањсулоти мултимедиявї дар
асоси хадамоти рўйхати пойгоњи додањои осорхона бо истифодаи њамаи
имкониятњо яъне татбиќи воситањои мултимедиявї: тасвирї, садої,
аниматсия, низомњои абарматнї ва ѓайрањо алоќаманд мебошанд.
Дар низомњои муосири таълим аксари истифодакунандагони
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фаъоли технологияњои иттилоотї, технологияи иттилоотию иртиботї
(коммуникатсионї) ва технологияи мултимедиявиро истифода мебаранд,
ки барои омилњои муљљањазонидани муассисањои таълимї бо техникаи
компютерии пуриќтидор ва муоишрат дар шабакаи саросарии Интернет
мусоидат менамояд.
Соњаи татбиќи технологияњои компютерї дар раванди таълим ва
баргузории тањќиќоти илмї нињоят васеъ мебошанд. Якчанд бартарињои
татбиќи ин соњаро људо намудан мумкин аст:

Даври равоншиносї-омўзгорї

Ба низом даровардани воситањои таълими компютерї

Муоинаи наќши шабакаи љањонии Интернет дар раванди
таълим
Њар як омўзгор методи хосаи таълими худро дорад. Масалан, баъзе
омўзгорон одати кор бо тахтаи синфї, дар љой нишаста фањмондани
дарс, озодона гузаронидани машѓулияти лексионї дар синфхонаи
таълимї ва ѓайраро доро мебошанд.
Новобаста аз истифодаи ин методњо аксари омўзгорон кўшиш
менамоянд, ки дар раванди гузаронидани машѓулиятњои дарсї маводи
визуалї ва аудиовизуалиро мавриди истифода ќарор дињанд. Аз ин рў,
бояд шакли анънавии гузаронидани машѓулиятњои дарсї дар раванди
таълим бо усулњои муосири татбиќи технологияњои иттилоотї, иртиботї
ва мултимедиявї омезиш ёбад.
Бо истифода аз омўзиши таљрибањои пешќадами таълимии маъмул
дар кишварњои хориљї якчанд љанабањоро људо намудан мумкин аст:
омўзгор наќши пањнкунии иттилоотро иљро намекунад, балки ў њамчун
мушовир, тавсиядињанда, амал менамояд. Ин љанбањо ба якчанд омилњои
мусбат боис мегарданд: иштироки фаъоли донишљўён дар раванди
таълим, ба таври мустаќил фикрронї намудан, пешнињод намудани
аќидаи худ, амсиласозии вазъияти воќеї(объекти омўхташаванда) ва
ѓайрањо.
Татбиќи технологияњои мултимедиявї дар раванди таълим
фаъолнокиии амалиёти идрокро дар хонандагон афзоиш дода, ба
омўзгорон имконияти самаранок идора намудани маводњои визуалї ва
аудиовизуалиро фароњам меорад. Истифодаи чунин навъи технологияњо
ва воситањои электронии таълим ба истифодаи методњои анъанавї монеа
эљод накарда, балки сатњ ва сифати таълимро ба дараљаи баланд
мебардорад.
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The article rewiews the negative consequences of the danger of terrorism
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Масъалаи бо суръати баланд пеш рафтани љањони муосир ва
бархўрди тамаддунњо дар њаёти инсоният имрўз дигаргунињои куллиро ба
миён овардааст. Яке аз проблемањои љањони муосир, ки олами ислом ба он
рў ба рў шудааст ин хатари ифротгарої ва терроризм мебошад. Мавзӯи
мазкур дар адабиёти илмӣ пурра омӯхта нашудааст, танҳо пањлуҳои
алоҳидаи он дар матбуоти даврӣ ва дигар расонаҳо ва васоити ахбори
омма ба риштаи таҳқиқ кашида шудаанд. Муаллифи ин сатрњо кўшиш
менамояд, ки ба тањлилњо ва далелњои нишондодаи солњои ахири
расонаҳои хабарӣ чанд илова ироа намояд. Соли 2014 дар саросари љањон
40 низои низомї сурат гирифтааст, ки аз соли 1996 ин љониб собиќа
надоштааст. Дар сарчашмањо теъдоди њалокшудагон дар ин муќовиматњо
100 њазор нафар нишон дода мешавад. Аз ин миќдор бузургтарин
талафоти љонї дар љангњои Сурия буд. Аммо дараљаи истифодаи силоњ дар
кишварњое чун Афѓонистон, Ироќ, Нигерия ва Украина хеле боло будааст,
ки он «низоъњои мусаллањона» номида мешаванд. Аз рўйи меъёрњои
ќабулшуда «низоъ» он аст, ки бар асари он 25 нафар њалок мегардад, аммо
«љанг» ин њолатест, ки беш аз 1000 нафар кушта мешавад. Теъдоди
ќурбониёни давлати Сурия ба 50 њазор нафар раќам зада мешавад. Тибќи
пажўњиши донишгоњи Упсал дар Ироќ ва Афѓонистон дар соли 2014 то 12
њазор нафарї ба њалокат расидааст. Низои мусаллањона дар Украина 3500
ва дар Судони Љанубї њаёти 1600 нафарро аз миён бурдааст. Бино ба
иттилои Раёсати гурезагони СММ афзоиши бесобиќаи низоъњои
мусаллањона, шумораи оворагон дар саросари олам ба њадде зиёд аст, ки
назири он баъди Љанги дуюми љањонї набуд. Бино ба гузориши раёсати
мазкур соли 2014 дањ муоњадаи ќатъи низоъи мусаллањона бештар нисбат
ба соли 2013 имзо шудааст.[8]
Тибќи маълумоти маќомоти салоњиятдор аз вилояти Хатлон дар
љангњои Сурия, Ироќ ва Афѓонистон зиёда аз 40 нафар асосан љавонон
иштирок доранд ва танњо аз як ноњияи Бохтар 26 нафар љавон љониби марг
бо хоњиши хеш рафтаанд. Тибќи омори расмї 10 љавони хатлонї дар ин
љангњо кушта шудаанд. Айни њол шаш ноболиѓи хатлонї бо њамроњии
модарони худ дар Сурия ќарор доранд, ки падарони онњо дар љангњои
«Давлати исломї» кушта шудаанд.[4] Дањшатовар он аст, ки аксарияти
љавонон бо ањли оилаашон дар ин љангњо ширкат доранд, ки ин худ як
манбаи тањдид ба амнияти кишвари мо мебошад. Масалан сокини ноњияи
Спитамени вилояти Суѓд Раъно Содиќова аз амалњои фарзандонаш
норозиёна хабар додааст, ки ду писараш Шуњрат ва Ѓайрат бо занону
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фарзандонашон дар Сурия ќарор доранд. Номбурда афзудааст, ки бо
дастрас кардани аксњои фарзандону наберагонаш аз он ба дањшат
афтодааст, ки набераи 14 - солааш Асадбек Нозимов бо яроќи оташфишон
мусаллањ аст. Пас саволе ба миён меояд, ки чаро љавонон ба хотири њифзи
ислом ба Сурия ва Ироќ мераванд, њол он, ки исломи њаќиќї њурмати
волидонро аз њама боло мегузорад.
Халифа ва сиёсатмадори тавонои ислом - Умар (рз) ба коргузорони
худ дар гўшаю канори мамлакат њамеша тавсия мекард: «Мусулмонро лату
куб нанамоед, то сабаби зиллатпазирї, нољавонмардї ва хории нафси онњо
гардед». [2-651]
Сиёсишавии дин, ки яке аз хатарњои асосии љањони муосир мебошад,
аз сенарияи «бархўрди тамаддунњо» сарчашма мегирад. Ваќте кўдакону
наврасон ва дигар ќишри љомеа ба хулоса расиданд, ки танњо роњи њалли
мушкилот зўроварї аст, онњо ба тундравию бунёдгарої рў меоваранд.
Бунёдгарої ин љустуљўи њаќиќати мутлаќ мебошад. Аз ин рў љўянда дар
аксарияти мавридњо љањонбинии динї касб мекунад, чунки танњо динњо
дорои њаќиќатњо ва ё худ ањкоми мутлаќ њастанд. [9]
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон њанўз аввали соли 2008 дар
суханронињо ва вохўрињои худ бо ањли љомеа аз хатари «Салафия» њушдор
дода буд. Роњбари давлат дар љаласаи ЊХДТ дар шањри Душанбе аз хатар
ва пайомадњои хушунатабори «Давлати исломии Ироқу Шом» љомеаро
хабардор намуда, иброз дошта буд, ки «ташкилотњои экстеримистии
ДИИШ барои дастёбї ба силоњи ќатли ом дар њолати набард бо давлатњои
Ироќу Шом ќарор доранд. ДИИШ ташкилоти дастљамъонаи терористї ва
экстремистї аст, ки хатари љиддї ба амният ва суботи љомеаи башарї
дорад». Дањшатовар он аст, ки барои љавоне, ки дар фазои ороми кишвари
хеш ба дунё омадаасту кору зиндагї дорад, минбаъд љониби марг меравад
ва дигар барояш Ватан, забон, миллат ва падару модар вуљуд надорад,
балки интињор, инфиљор, фаъолияти террористї, хушунату тундгарої,
ифротгарої ва ќатлу куштор муќаддас ва арзишманд мегардад. Тибќи
маълумоти сарчашмањои хабарии љањонї, беш аз 5000 зану духтар дар
асорати салафияњои ДИИШ ќарор доранд. Забњ ва сар буридани инсон аз
љониби муљоњидони хунхори ДИИШ њамчун омили исломї муаррифї
мегардад, ки ин кирдор бар хилофи Ќуръон ва дигар ќонунњои
байналмиллалии башарї мебошад. Танњо як нафар салафиягарои ДИИШ
бо номи Абу Анас Алибї беш аз 105 зани њомиладор ва духтаракони
ноболиѓро ба далели он, ки бо «Љињоди никоњ» мухолифат намудаанд, дар
шањри Фалуља куштааст. [11]
Хатари асосии ифротгарої аз «Толибон» бармеояд, ки тибќи
иттилои сайти «Википедия», шумораи онњоро чунин нишон додааст: Соли
1995 - 25 000 нафар, 1998- таќрибан 110 000 нафар, соли 2006 - зиёда аз
12 000 нафар, соли 2010 - ба 27 000 љангиён расидааст. Замоне, ки
«Толибон» 27- уми сентябри соли 1996 пойтахти Афѓонистон шањри
Кобулро забт намуда буданд, ќонунњои шариатро љорї намуданд.
123

Љавонон ва љомеа
Гузаронидани дарсњои муосирро барои хонандагон манъ намуда буданд ва
њатто намегузоштанд, ки духтарњо ба мактаб раванд. Чунин таълими
яктарафа боиси он гардид, ки малакаи тафаккури интиќодї дар
хонандагон вайрон гардид. Пас аз ин љо бармеояд, ки чунин фаъолият
боиси паст гардидани ќобилияти зењнии кўдакон мегардад. Агар вазъияти
он давраи Афѓонистонро бо Тољикистон муќоиса намоем, ба осони пай
бурдан мумкин аст, ки солњои 90- уми асри гузашта, ки кишвари моро
љанги шањрвандї фаро гирифта буд таъсироти он њанўз њам дар мафкураи
љавонони мо боќї мондааст. Аз љињати равонї модаре, ки дар батнаш
тифл дошт, тоќати тањаммули куштори вањшиёна ва нодориро надошт,
чунин падида, албатта, ба инкишофи тифле, ки дар батнаш дошт,таъсири
манфии худро гузошта буд. Падидањои манфии шомил гардидан ба
гурўњњои ифротї, содир намудани љиноятњои вазнин аз љониби наврасон
шояд таъсироти манфии он давра бошад.
Саволе ба миён меояд, ки оё мазњаб ё равияе дар дини ислом аст, ки
Худо ва паёмбари дини мубини исломро инкор кунад? Њамаи
мусулмонони дунё бар он аќидаанд, ки «Нест Худое ба љуз Аллоњ ва
Муњаммад расули Худост». Ќуръон китоби муќаддаси мусулмонон аст.
Ислом баробарии инсонњоро дар се самт муќаррар намудааст.
1. Баробарї дар асли инсоният
2. Баробарї дар њуќуќ ва таколиф (вазифањо)
3. Баробарї дар назди додгоњњо ва иљрои ќонунњо [3- 134]
Ё худ Худованд дар китоби муќаддаси Ќуръон мефармояд: «Эй
мардум мо Шуморо мард ва зан офаридаем. Ва шуморо халќњо ва
ќабилањо кардаем, то якдигарро бишносед» (Сураи «Њуљурот» ояи 13)
Яке аз калонтарин хатарњоеро, ки дар олами исломи имрўза пайдо
гардидааст ва исломро ба манфиати дигарон табдил додааст, ин равияи
тундгарои Салафия мебошад. Бино ба шарњи донишманди сиёсатшинос
Гулчењра Муродова истилоњи «Салафия»аз калимаи арабии «салафа», яъне
«дар шакли аввала будан» гирифта шудааст. Аз назари фањму тафсири
ислом онњо «ањли зоњир» буда, аз замони Паёмбари ислом (с) то имрўз дар
шаклњои гуногун фаъолият доранд. Онњо на ба маънии амиќи дин ва
љанбаи иљтимоии он, балки ба зоњири ояту њадисњо такя мекунанд. Аз
назари таърихї равияи Салафия дар ќарни XXIV дар чањорчўбаи андеша
ва осори Ибни Таймия њамчун равияи мазњабї рушд кардааст. Баъдтар
таблиѓгари ин равия Муњаммад ибни Абдулвањоб буда, пас аз ў ин равия
асосан номи вањобияро гирифт. Баъзе аз уламо онњоро пайравони мазњаби
«њавою њавас» меноманд. Яке аз вазифањои асосии онњо дар тамоми љањон
мубориза бурдан бо пайравони мазњаби шиъа аст. Аксари ин тарњ ва
супориши доирањои ѓарбї аст, ки на танњо бар зидди Эрон, балки бар
зидди
вањдату
ќудрати
мусулмонон
равона
карда
шудааст.
Пажўњишгарони таърихи салафия (вањњобия) собит карданд, ки мароми
асосии салафиён, яъне ихтилофандозї миёни мусулмонон, дар асли бо
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фармони Вазорати умури мустаъмироти Биритониёи Кабир ба вуљуд
омадааст. [6]
Ё мисоли дигар, ки њанўз соли 1927 тањти фишори вањобия шоњ ибни
Сауд фатвои маъмулеро баровард, ки тибќи он шиањо бояд ё ба мазњаби
суннї рў меоварданд ё кишварро тарк мекарданд. Имрўз љањони ѓарб
исломро ба он айбдор менамояд, ки он ташаккулдињандаи тероризм ва
ифротгарої аст.
Сиёсишавии ислом аз нигоњи пажўњишгари тољик Абдуллозода Ш. аз
замоне оѓоз гардид, ки муборизањои миллию озодхоњї бар зидди давлатњо
ва ќудратњои мустамликадорї оѓоз шуданд. Нерўи муборизи ислом дар ин
задухурд коройии худро нишон дод. Вале бо њамин такон сиёсишавии
ислом ба манфиати худи ислом ва давлатњои исломї нест.
Масалан, дар худи ватани ислом Арабистони Саудї низ хонадони
Оли Сауд аз хатари исломиёни худиву бегона беташвиш нест, аз њамин
хотир як пойгоњи низомиёни Амрико дар он љо љойгир аст, то ки
мусулмононро аз мусулмонон њифз намояд. Воќеањои бањори арабљангњои Ироќу Сурия, воќеањои нангини давлати Яман худ мисоли
таърихи муосиранд. Ин талош ва хоњиши душманони ислом аст, то
исломро дар љабњаи хушунату зурї, дур аз наќши исломи маънавї нигоњ
доранд ва бо ин роњ сиёсати исломњаросиро ба роњ монанд.
Бояд ёдовар шуд, ки њанўз дар асрњои миёна дар давлатњои Аврупо
ифротгароии динї ба дараљаи аъло расида буд. Ташкили инкивизитсия ё
худ суди калисо, ки инсонияти солимфикрро туъмаи оташ менамуданд,
магар нињояти ифротгарої њисоб намешавад? Масалан, барои мавќеи
худро нигоњ доштани руњониён дар назди љомеа ќањрамондухтари
фаронсавї дар љанги садсола
Жана-д- Аркро, ки барои њифзи
њамватанонаш бархоста буд, ифротгароиён - руњониёни католик дар оташ
сўзониданд. Ё худ зиндагўр намудани занони протестантњо дар давлатњои
асримиёнагии Аврупо аз дањшати ифротгароии динии асрњои миёна дар
таърих дарак медињад. Маќсаду бањонаи юришњои салибї ба давлатњои
Шарќ низ далели он мебошад, ки ифротгарої на хоси мардуми мусулмон
ва на хоси ин ё он дини алоњида аст. Њадафи асосии он танњо барои ба
ниятњои худ расидани шахсиятњои алоњида мебошад, ки мафкураи танги
ањли љомеаро ба манфиати худ истифода мебаранд.
Мувофиќи маълумоти гуногун дар саргањи ташкил намудани
гурўњњои терористї ва аз он љумла «Давлати исломї» кишварњое чун ИМА
ва Исроил меистанд. Арабистони Саудї ва Туркия бошанд
амаликунандагони маќсадњои ин давлатњо дар ќораи Осиё мебошанд.
Масалан, њуљуми Арабистони Саудї ба муќобили шиамазњабони Яман
бозии пасипардагии ИМА худ гувоњи дахолат ба умури давлати Эрон аст.
Дар мусоњиба бо шабакаи телевизионии Vice News собиқ президенти
ИМА Барак Обама изњор кардааст, ки фаъолшавии гурўњњои радикалї
«оќибати ѓайрихоњиш»-и воридшавии неруњои амрикої ба Ироќ дар соли
2003 аст, ваќте ки президенти ИМА Љорљ Буши хурдї буд. «Давлати
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исломї» шохаи «Ал- Ќоида» аст, ки дар натиљаи воридшавии мо аланга
гирифт. Инчунин президент изњор намудааст, ки « ман хавф дорам, ки агар
мо «Давлати исломї»-ро маѓлуб кунем, мушкилии асосї ин суннињои
норозї дар тамоми љањонанд. Махсусан, дар минтаќањои муайян, ба
шумули Либия ва Яман, ки љавонон барои гирифтани таълимоти муосир
дурнамо надоранд ва роњи ягонаи эътироф, њокимият ва эњтиромро дар
љангї шудан мебинанд. Ва мо наметавонем дар бораи мубориза бо
терроризм бидуни ба инобат гирифтани дипломатия, рушди маориф фикр
кунем» .[5]
Бояд хотиррасон кард, ки љавонон бояд аз он хулоса намоянд, ки њар
ки зањр мепошад, натиљаи онро худаш мечашад. Масалан, баъди
таркишњои моњи январ дар шањри Париж расонањои хабарии љањон ба
таври ошкоро нисбат ба Фаронса, ки яке аз пуштибонони «Давлати
исломї» ба шумор меравад, навишта буданд, ки «Фаронса дар ќатори
давлатњоест, ки террористону исломгароёнро дар Сурия дастгирї
менамуд. Акнун дар љисми худ эњсос намуд, ки мубориза барои озодии
онњо чї маъно дорад. Ё худ дар телеканали Al Mayaddeen сиёсатшиноси
лубнонї Љорљ Сисиан њодисаро чунин шарњ медињад: « Ба Фаронса дањњо
террористоне баргаштанд,ки дар љанги Сурия ширкат доштанд. Худ ба худ
ин падида хатарзо аст. Фаронса ва дигар кишварњои Ѓарб, ки то њол барои
идомаи мубориза бо ДИИШ шубња доранд, бояд ба як хулоса оянд. Акнун
фаронсавињо дигар наметавонанд чун ќабл бар он ќоим бошанд, ќисме аз
љангиёни ДИИШ хубанду ќисме бад». [7] Чун ин масъаларо тањлил кардем
ва ёдовар аз он «ќањрамонњо»- и тољик мешавем, ки барои «њифзи ислом»
љониби марг равон шуда буданд. Аввалан, аз тариќи шабакањои интернетї
садо баланд мекарданд, аммо акнун чун фањмиданд, ки онњо танњо барои
аз даст додани љони љавони худ омаданд, хомўширо ихтиёр кардаанд.
Натиљаи фаъолияти онњо дар боло зикр гардида буд.
Президенти Тољикистон дар анљумани якуми љавонони Тољикистон
иброз дошта буд, ки «Мо борњо гуфтаем ва боз мегўем, ки маќсади мо
сохтани давлати демократию дунявї ва њуќуќбунёд мебошад. Мо њаќќу
њуќуќи шањрвандонро дар риояи суннатњои дини ислом заррае мањдуд
намекунем. Алњамдуллилоњ њамаи мо мусулмонем, фарзу суннатњои
исломро то ќадри њол медонем ва риоя мекунем. Анъанањои гузаштаи
халќ, фарњангу адаби њазорсолаи ниёгон дар алоќамандї бо суннатњои
ислом густариш ёфтааст». [1,107]
Яке аз маъруфтарин пешвои њаракати миллї - озодхоњї ва бузургони
дини њиндуия Мањатма Гандї, ки таъкид ба диндории амиќи худ кардааст,
дар арафаи истиќлолияти Њиндустон гуфта буд: « Ман ќасами вафодорї ба
дини худ хўрдаам. Ман ба марг барои вай њозирам. Аммо ин кори шахсии
ман аст. Давлат ба ин њељ муносибате надорад. Давлат дар бораи
некуањволии дунявии шумо, саломатии шумо, роњу таробарии шумо,
муносибатњои хориљї, асъор ва ѓайраро ѓамхорї мекунад, на дар мавриди
дини ману шумо. Ин ташвиши шахсии њар шахс аст». Ё мисоли дигар,
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нахуствазири Њиндустони соњибистиќлол Љ. Нењру секуляризмро чунин
тавзењ дода буд: «Дар конститутсияи мо чунин навишта шудааст, ки
Њиндустон давлати дунявї мебошад. Ин ба маънии бединият нест, балки
фаќат эњтироми баробар ба њамаи динњо ва имконияти якхела барои њамаи
онњое, ки ба ягон дин эътиќод доранд мебошад». [1,107]
Дар китоби Ќуръони карим оид ба зиндагии инсонњои пешин
мисолњо оварда шудаанд, ки ба паёмбарони хеш носипосї карда буданд ва
сазовори љазо ва мусибат гардида буданд. Ва чи тавр мардуме, ки дар адл
ва накўї зистанд, сазовори накўї гашта буданд. Ин худ маънои онро
дорад, ки Худованд дар китоби хеш динро чун сарчашмаи зиндагии
инсоният нишон додааст. Ислом дини аќлу дониш аст ва онро бояд ба
таври њаќиќат пай бурд. Исломро замоне њифз карда метавонем, ки дарк
намоем, ки он ба воситаи аќл ва таълимоти аќлгароёна пайдо шудааст ва
онро инсоният ќабул кардааст ва њаќиќати онро пай бурдааст, вале
натиљаи бо ќатлу ѓорат ва бањонаи ѓасб намудани ин ё он сарзамин ва бо
зурї онро љорї намудан љанбаи ифротгароиро касб менамояд. Љањони
ислом имрўз ба илму дониш ва пешвое ниёз дорад, ки моњияти њаќиќии
онро таълим дињад.
Таърих гувоњ аст, ки падидаи ифротгарої боис гардид, ки дар асри Х
давлати абарќудрати тољикон - давлати Сомониён аз байн бурда шуд, њол
он, ки он аз љониби њељ як давлати абарќудрати он замон шикаст нахўрда
буд. Мутаассибони дин дар он давра бузургоне чун Абўрайњони Берунї,
Абўалї ибни Сино, Абўабдуллоњи Рўдакї, Абулќосими Фирдавсї ва
баъдтар Носири Хусрав, Њофизу Саъдї ва дигаронро ањли куффор
мехонданд. Замони њукумати сулолањои турк ифротгарої ба ављи аъло
расида буд. Ѓазнавиёну Салљуќиён ва Темуриён бо њар бањона ва
ифротгарои ањли илми тољикро нест мекарданд. Њасани Саббоњ, ки худ аз
авлоди форсу тољик буд барои озодии давлати хеш мубориза мебурд,
лекин аз љониби муаррихон њамчун «террорист» дар асарњои таърихї
ёдовар мешавад. Лозим аст, ки ба ин гуна шахсиятњо на аз рўйи дину
мазњаб, балки аз рўйи меъёрњои озодихоњї ва љоннисорї дар роњи Ватан
бояд бањои таърихї дод.
Мавзӯъро бар асоси далелҳои дар боло овардашуда ҷамъбаст намуда
ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст.
1. Ҷавонони тоҷик чун пешбарандаи ҷомеа бояд аз таърихи на
чандон тӯлонии кишвари хеш сабақ гиранд ва дар давраи
минбаъдаи таърих муттаҳид бошад ва зиракии сиёсиро сармашқи
фаъолияти худ қарор диҳанд.
2. Барои инкишоф додани ҷаҳонбинии илмии насли ҷавон бояд аз
тарафи мақомоти дахлдор чораҳои зарурӣ амалӣ карда шаванд.
3. Пўшида нест, ки дар баъзе мақомоти давлатӣ ба ҷойи истифода
намудани имконияти зеҳниву ҷисмонии ҷавонони болаёқат ба
падидаи хешутаборгарої мароқ зоҳир менамоянд ва дар натиҷа
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дар ҷомеаи кишвар фирори мағзҳо ба вуҷуд меояд, бинобар ин,
чунин падидаи нанговар бояд решакан гардад.
4. Дар муассисаҳои таълимӣ ва олии кишвар бештар ба фанҳои
равоншиносӣ ва тайёр намудани мутахассисони ин соҳа диққати
ҷиддӣ додан ба манфиати кор хоҳад буд.
5. Ба семинару конфренсияҳои сатҳи ҷумҳурӣ ва берун аз он ҷалби
њар чи бештари донишҷӯён низ аз ањамият холӣ нахоњад буд.
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Вожаи эътирофнамоӣ дар истилоҳоти ҳуқуқи байналмилалї дар
охири қарни XVI ва ибтидои XVII мавриди истифода қарор гирифт.
Эътирофнамоии байналмилалї - санади яктарафаи сиёсӣҳуқуқии давлат аст, ки дар он бевосита ё бавосита мавҷуд будани
факти ҳуќуќиро бо пайдоиши давлати нав, дар арсаи байналхалқӣ
расман тасдиқ намуда, ба ин васила омодагии хешро оид ба барқарор
кардани муносибатҳои расмӣ изҳор менамояд.[1,82-83]
Ниҳоди эътирофнамоӣ аз бисёр ҷиҳат ба пайдоиши давлати
нав дар натиҷаи ба даст овардани истиқлолият, ҳангоми аз зери
зулми мустамликавӣ озод гаштан, муттаҳид ё худ тақсимшавии
давлатҳо вобастагӣ дорад. Дар таърихи муносибатҳои байналмилалӣ
ҳолатҳои фавран, яъне дар муддати хеле кӯтоҳ эътироф гаштани
давлату ҳукуматњо ва ҳамзамон боисрор рад кардани эътирофнамої
низ ба назар мерасад. Масалан, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
Ҷумњурии Панамаро соли 1893, таъљилан баъди ду ҳафтаи таъсиси он
давлат эътироф намуд, аммо Ҳукумати Шӯравиро танҳо соли 1933,
яъне баъд аз 16 соли мављудият ва соҳибихтиёриаш эътироф намуда,
бо кишвари Шўроњо муносибатҳои сиёсї-дипломатии худро
барқарор намуд. Одатан, эътирофнамоӣ дар он ифода мегардад, ки
давлат ё худ гурӯҳи давлатҳо ба ҳукумати давлати навтаъсис
муроҷиат намуда, омодагии худро оид ба ҳаҷм ва хусусиятҳои
муносибатҳои хеш тавассути алоқаҳо ва равобити мухталифи
дипломатӣ изҳор менамоянд. Доир ба аҳаммияти ҳуқуқии
эътирофнамоӣ дар илми ҳуқуқи байналмилалї ду назарияи асосии
мавҷуд аст:
- назарияи конститутивӣ
- назарияи декларативӣ
Як қатор олимон аз ќабили А. Оппенгейм, Д. Анчилотти,
С. Паттел ва дигарон тарафдори назарияи конститутивӣ мебошанд.
Мувофиқи ин назария, “давлат”- танҳо дар натиҷаи эътирофи он аз
тарафи дигар кишварҳо ҳамчун субъекти фаъоли ҳуқуқи
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байналмилалї пазируфта мешавад. Масалан, А.Оппенгейм қайд
менамояд, ки: эътирофнамоӣ – аз рӯйи хусусияти худ “конститутивӣ”
буда, он ба пайдоиши ҳуқуқ ва уҳдадориҳои байналмилалӣ боис
мегардад. Яъне, аз рӯйи таҳлили ҷанбаҳои назарияи мазкур, дар
сурати мавҷуд набудани асосҳои кофии эътирофнамоӣ, субъекти
ҳуқуқи байналмилалї низ вуҷуд дошта наметавонад. Дар амалияи
муносибатњои байналмилалї, ин назарияи ихтилофнок дар замони
истиқлолият ёфтани давлатҳое, ки дар натиҷаи инқилоби иҷтимоӣ ва
ҳаракати миллӣ – озодихоҳӣ ба вуҷуд омада буданд, роҳандозӣ
гардида буд. Аз рӯйи исботи мустанади олимон ин назария беасос
дониста мешавад, зеро давлат аз лаҳзаи пайдоиши худ дигар
субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ буда, соҳибҳуқуқии он аз иродаи
дигар давлатҳо ва ё худ ниҳодҳои дигаре аслан вобастагї надорад.
Назар ба ақидаи мазкур, агар эътирофнамоӣ набошад, пас давлати
нав низ вуҷуд дошта наметавонад. Яъне бе эътироф гаштан, аз
тарафи гурӯҳи давлатҳо давлати нав субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ
ҳисоб намегардад. Ин назария мухолифи усули (принсипҳо) ҳуқуқи
байналхалқӣ буда, наметавонад ҳамчун назарияи асоснок њаќќи
мављудият дошта бошад.
Барои исботи гуфтаҳои боло, бояд қайд намуд, ки дар асоси
“принсипи баробарии соҳибихтиёрӣ” тамоми давлатҳо новобаста аз
замони пайдоиш баробарҳуқуқ мебошанд. Аз ин рӯ, баробари далели
пайдоиши давлати нав нисбат ба он, принсип ва дигар меъёрҳои
ҳуқуқи байналхалқӣ паҳн мегарданд.[2,316]
Мутобиќи назарияи декларативӣ давлат баробари далели
пайдоиш, сарфи назар аз эътирофи дигар давлатҳо, субъекти ҳуқуқи
байналмилалї мебошад. Яъне, моҳияти ин назария дар он ифода
мегардад, ки эътирофнамоӣ танҳо пайдоиши нави субъекти нави
ҳуқуқи байналмилалиро муқаррар менамояд. Ф.Ф. Мартинс қайд
намудааст, ки: “Пайдоиш ва мавҷудияти давлати мустақил аст”.
Эътирофнамоӣ танҳо ба вуҷуд омадани онро муайян менамояд.
Назарияи мазкур, айни замон дар илми ҳуқуқи байналмилалї
назарияи ҳукмрон буда, баъзе аз муҳаққиқон бар он назаранд, ки
эътирофнамоии декларативӣ танҳо дар муайян кардани далели
пайдоиш ва заминаҳои бавуҷудоии давлат маҳдуд мегардад, вале
сарфи назар аз ин, эътирофнамоӣ барои давлати нав аҳамияти муҳим
дорад, ҳарчанд ки соҳибҳуқуқии онро муайян намекунад. Чи тавре ки
дар боло ишора гардид, аҳамияти эътирофнамоӣ, дар он ифода
мегардад, ки асоси устувори ҳуқуқиро барои таҳкими равобит ва
густариши ҳамкориҳо байни кишварҳои эътирофкунанда ва
эътирофшаванда ба вуҷуд меоварад.
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Аз рӯйи ҳаҷм ва хусусияти муносибатҳо дар амалияи
байналмилалї ду шакли расмии эътирофнамоиро фарқ мекунанд:
 эътирофнамоии де-юре (De–Jure)
 эътирорфнамоии де-факто (De–Facto)
Эътирофнамоии де –юре эътирофнамоии пурра ва ё мутлақ
буда, одатан боиси барқарор намудани муносибатҳои сиёсӣдипломатӣ мегардад, яъне, давлат расман дар ҳаҷми пурра эътироф
гашта, асоси ҳуқуқиро барои барқарор намудани равобити
дипломатӣ, бастани шартномаҳои байналмилалї дар ҳама самтҳои
афзалиятноки сиёсати хориҷӣ, аз ќабили масоили сиёсӣ, иқтисодӣ,
иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сармоягузориро низ ба вуҷуд меорад.
Эътирофнамоии де–юре, чун қоида, дар шакли асноди меъёрии
расмӣ, амсоли қатъномаи ташкилотҳои байналмилалї, санадҳои
хотимавӣ, дар изҳороти давлатҳо дарҷ мегарданд.
Эътирофнамоии де – факто бошад, эътирофнамоии маҳдуд ва ё
нопурра буда, хусусияти яктарафаро дорост. Он ҳамчун заминаи
гузариш ба шакли эътирофнамоии де – юре мебошад. Ин навъи
эътирофнамоӣ, одатан асоси ҳуқуқиро дар ҷодаи барқарор намудани
муносибатҳои иқтисодӣ-тиҷоратӣ ба вуҷуд меорад. Шакли мазкур
дар ҳолатҳое ҷой дорад, ки агар кишвари эътирофкунанда нисбат ба
устувории давлати эътирофшаванда (яъне субъекти нави ҳуқуқи
байналмилалї) эътимоди қатъӣ надошта бошад. Масалан, ИҶШС
Ҷумҳурии Алҷазоирро соли 1960 эътироф кард. Аммо баъди чанд
вақт, эътирофнамоии де – факто ба шакли эътирфнамоии пурра ва
мутлақ, яъне эътирофнамоии де – юре табдил гардида, байни онҳо
равобити дипломатӣ барқарор карда шуд. Бояд қайд намуд, ки дар
ниҳодҳои байналмилалӣ
замони муосир, дар таҷрибаи
эътирофнаомии де – факто хеле кам ба назар мерасад.
Фарқи ин ду шакли эътирофнамоӣ вобаста аст, ба ҳаҷми
оқибатҳои ҳуқуқие, ки дар муносибатҳои дуҷониба ба вуҷуд меоянд,
вобаста аст.
Ҳамчунин, дар радифи ин ду падида, дар китобњои соҳавии
вобаста ба илми ҳуқуқи байналмилалї, намуди дигари
эътирофнамоӣ, яъне эътирофнамоии яктарафа ва ё муваққатӣ (Adhoc) ба истилоҳ “special mission” миссияи махсус низ вомехӯрад. Ин
шакли эътирофнамоӣ одатан барои пешбурди раванди музокирот ва
гуфтушунид бо давлат ё намояндагони ҳукумати эътирофшаванда,
ҳимояи амнияти шаҳрвандони хеш, ки дар хориҷа мебошанд ва
амсоли инҳо истифода мегардад. Дар амалияи байналмилалї
намудҳои дигари эътирофнамоиро фарқ мекунанд: амсоли
эътирофнамоии давлат, ҳукумат, ҳукумати дар муњољиратбуда,
ҳаракатҳои миллӣ – озодихоҳӣ ва инчунин эътирофнамоии тарафҳои
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“даргир” . Унсури асосии эътирофнамоӣ давлати эътирофшаванда ва
мустақилона ба амал баровардани ҳокимияти давлатӣ мебошад.[3,69]
Эътирофнамоии ҳукумат, одатан дар як вақт бо
эътирофнамоии давлати нав ба вуҷуд меояд. Чунончи, баъди ба
вуҷуд омадани давлати Шўравӣ аксарияти кишварҳо Њукумати
Шӯравиро эътироф намуданд, ки ҳамчун эътирофнамоии давлат
фаҳмида мешуд. Вале мумкин аст, эътирофнамоии ҳукумат ба
эътирофнамоии давлат табдил ёбад. Яъне, масъалаи эътироф
намудани ҳукумат дар он вақте, ба миён меояд, ки агар он ба сари
ҳокимият бо роҳи ғайриконститутсионӣ, дар натиҷаи табаддулот,
инқилоб, ҷанги шаҳрвандӣ ва амсоли инҳо ба амал омада бошанд. Ба
ибораи дигар, агар дар давлат ҳукумати нав бо роҳи
ғайриконститутсионӣ ба вуҷуд ояд, ивазшавии ҳукумат бо роҳи
конститутсионӣ масъалаи эътирофнамоиро тақозо намекунад. Аз ин
ҷост, ки давлатҳои эътирофкунанда ин ҳукумати навро ҳамчун
намояндаи қонунӣ ва ягонаи давлат дар муносибатҳои байналмилалї
ҳисоб мекунанд. Қайд кардан ҷоиз аст, ки чї эътирофнамоии ҳукумат
ва чї эътирофнамоии давлат маънои онро дорад, ки тарафи давлати
эътирофкунанда, маҳз ин ҳокимиятро дар қаламрави дахлдор
эътироф ва ҳамчун субъекти комилҳуқуқ мепазирад.
Заминаи ба вуҷуд омадани соҳибихтиёрии Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эъломияи Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24
августи соли 1990 мебошад, ки дар иҷлосияи дуюми Шӯрои Олӣ
қабул гардидааст. Вале бояд, қайд намуд, ки истиқлолияти кунунии
Тоҷикистон натиҷаи пошхўрии ИҶШС буд. Лекин мавқеи ин санадро
аз мадди назар набояд дур намуд, зеро он як равиши муайянро дар
масоили соҳибихтиёрӣ муқаррар намуда, барои нахустин бор ба
таври сиёсӣ-ҳуқуқӣ соҳибихтиёрии давлати Тоҷикистонро эълон
намуд. Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ ҷараёни
расмии эътирофи истиқлолият сурат гирифт.
То кунун дар арсаи байналмилалӣ 130 кишвари ҷаҳон
истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият шинохта,
Тоҷикистон
бо онҳо робитаҳои мухталифи дуҷониба ва
бисёрҷонибаро ба роҳ мондааст. Њамакнун Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
98 давлати ҷаҳон равобити мустаҳками дипломатӣ барқарор намуда,
дар ҳудуди кишварамон намояндагиҳои дипломатӣ
ва
сафоратхонаҳои ин давлатҳо, аз қабили: Афѓонистон, Эрон,
Покистон, Ҳиндустон, Олмон, Федератсияи Русия, ИМА, Ҷумҳурии
Халқии Чин, Туркия, Беларус ва ѓайра фаъолият менамоянд.
Бояд таъкид намуд, ки ба расмият шинохтани истиқлолияти
Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди мутақобилан судманди
ҳамкориҳои дуҷониба ва ҳамзамон густариши муносибатҳои дӯстона
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бо давлатҳои минтақа ва ҷаҳон аҳамияти беандоза муҳим дорад. Зеро
эътироф кардани Тоҷикистон мавқеи байналмилалии онро боз ҳам
устувор намуда, ба ин васила баҳри дарёфти имконоти муосид дар
самти дурнамои инкишоф ва афзалиятҳои рушди сиёсати хориҷии
Тоҷикистон мусоидат менамояд.[4,250]
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Ҷумҳурии Италия дар дар Аврупои Ғарбӣ воќеъ буда, бо Франсия,
Швейтсария, Австрия, Словения ва инчунин бо ду кишвари сарҳади
дохилидошта – Ватикан ва Сан –Марино ҳамсарҳад мебошад. Италия
ҷумҳурии ягона буда, шакли идоракунии ҷумҳурии парламентиро дорад
ва ба 20 вилоят тақсим мешавад. Қонуни асосии давлат конститутсияи
кишвар буда, соли 1947 қабул шудааст. Сарвари давлат Президенти
Италия мебошад. Ҳамзамон мақомоти қонунгузорӣ аз ду палата: палатаи
болої - Сенат ва палатаи поёнӣ - Палатаҳои вакилон иборат аст.
Ҳокимияти иҷроия ва Ҳукуматро раиси Шӯрои Вазирони Италия сарварӣ
мекунад. Мавриди қайд аст, ки вазъи конститутсионӣ ва нақши Президент
ва Ҳукумат дар идоракунӣ аз конститутсияи кишвар сарчашма мегирад.
Ќисми дуюми боби 2 Конститутсия ба вазъи ҳуқуқии конститутсионии
Президент ва боби 3 ба Ҳукумат бахшида шудааст. Ин ҷо сухан дар бораи
вазъи конститутсионӣ ва идории Президент ва Ҳукумати Италия меравад.
Дар Италия интихоби президенти ҷумҳурӣ ба тариқи зайл сурат
мегирад. Сарвари давлат дар ҷаласаи якҷояи ҳар ду палата бо иштироки
вакилони ҳар вилоят ба муҳлати ҳафт сол интихоб карда мешавад. Ҳар
вилоят се намояндаи худро, ки дар шӯрои вилоятӣ интихоб шудаанд, ба
истиснои вилояти Валле – дАоста, ки як намояндаи худро пешниҳод
мекунанд,
дар интихоби президенти мамлакат иштирок кунанд. Ин
ҷаласаро раиси Палатаҳои вакилон то 30 рӯз пеш аз қатъи муҳлати
ваколатҳои президент даъват мекунад. Агар палатаҳо пароканда ё то то
муҳлати ваколати онҳо се моҳи дигар монда бошад, интихобот дар
муддати 15 рӯз баъд аз даъвати нави палата гузаронида шуда, аммо
ваколати президенти амалкунанда мувофиқи ҳамин муддат тамдид
карда мешавад
Њар шаҳрванди Италия, ки ба синни 50 расидааст ва дорои ҳуқуқҳои
сиёсӣ ва шаҳрвандӣ бошад, метавонад президенти мамлакат интихоб
шавад. Интихоботи президент ҷумҳурӣ бо овоздиҳии пинҳонӣ бо истифода
аз низоми мажоритории аксарияти мутлақ гузаронида мешавад. Низоми
мажоритории аксарияти муайяншуда чунин низоми интихобот аст, ки
номзад шахси интихобшудае аст, ки бо аксарияти муқарраршуда, яъне бо
зиёда аз ними овозҳо бартарӣ дорад [4]. Номзаде интихобшуда ба ҳисоб
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меравад, ки ба тарафдории вай 2/3 ҳиссаи шумораи умумии аъзои ҷаласа
овоз дода бошанд. Баъд аз интихоб шудани президент дар назди
парламент дар ҷаласаи якҷояи палатаҳо барои садоқат ба ҷумҳурӣ ва
риояи конститутсия савганд ёд мекунад.[3, 268]
Мувофиқи моддаи 87 конститутсияи кишвар президенти ҷумҳурӣ
“сарвари давлат ва таҷассумгари ваҳдати миллӣ” мебошад. Ба парламент
паёми худро мерасонад, интихоби ҳайати нави палатаро таъйин намуда,
рӯзи якуми ҷаласаро муайян карда, лоиҳаи қонунҳои аз ҷониби Ҳукумат
ба парламент пешниҳодшударо тасдиқ намуда, қонунҳоро интишор
намуда, ҳуқуқи вето гузоштан дорад ва санадҳои дорои қувваи
қонунидошта
бароварда, инчунин рӯзи раъйпурсиро
дар ҳолати
муқаррарнамудаи конститутсия таъйин мекунад. Эътимодномањои сарони
намояндагињои дипломатии
давлатњои хориљиро ќабул менамояд.
Қарордодњои байналмилалиро дар сурати баррасї намудан ва иҷозати
палата ратификатсия ( ё тасдиќ) мекунад. Метавонад ҳар ду палатаи
парламент ё яке аз онҳоро пароканда кунад. Аммо ў наметавонад аз ин
ҳуқуқ дар муҳлати шаш моҳи пеш аз хотима ёфтани ваколаташ истифода
кунад, агар он пурра ё қисман ба шаш моҳи хатми ваколати парламент
мутобиқат накунад. Президент раиси Шӯрои Вазиронро ба вазифа таъин
ва озод мекунад. Ба ғайр аз ин вай панҷ сенаторро якумра таъйин
мекунад. Албатта ин панҷ нафарро аз ҳисоби шахсиятҳои маъруф,
муътабар ва арбоби ботаљрибаи сиёсӣ таъйин мекунад, то ки манфиатҳои
миллии давлатро ҳифз карда, аз таҷрибаи густардаи касбнамудаи худ дар
такмили қонунгузорӣ саҳм гузоранд. Инчунин президент Сарфармондеҳи
Олии Ќувваҳои Мусаллаҳ мебошад ва ба сифати раиси Шӯрои Олии
Мудофиа иљрои вазифа намуда, бо иҷозати палатаҳо ҳолати ҷангиро
эълон мекунад. Ҳеҷ як санади президенти ҷумҳурӣ бе котрассигнатсияе
(тасдиқи санади Сарвари давлат бо имзои вазире, ки масъулияти сиёсӣ ва
ҳуқуқии санади мазкурро ба уҳда мегирад) [5], ки ба вазир пешниҳод
шудааст, эътибори ҳуқуқӣ надорад. Дар баъзе мавридҳои муайян санади
Сарвари давлатро худи Раиси Шўрои Вазирон контрассигнатсия мекунад.
Сарвари давлат баъзе ваколатҳоро дар соҳаи ҳокимияти судӣ низ
соҳиб аст. Ў раёсати Шӯрои олии магистратураро бар уњда дошта, 1/3
ҳиссаи судяҳои Суди конститутсиониро таъйин карда, метавонад афв ва
сабук кардани ҷазоро амалӣ кунад. Шӯрои олии магистратура мақоми
беназир дар низоми судии Италия мебошад. Шӯро қабули магистрантони
нав, таъйин ба мансаби судягӣ, интихоб ва ҷобаҷогузориро, ки ба мавқеи
магистрантон дахл дорад, амалӣ мекунад. Ба ҳайати он шахсони олии
мансабдори низоми судӣ – раиси якум ва прокурори генералии Суди
касатсионӣ, инчунин 30 аъзои интихобшуда дохил мешаванд. Аз онҳо аз
2/3 ҳиссаашон бевосита магистрантон аз ҳисоби судяҳои категорияи
гуногун, инчунин аз 1/3 ҳиссаашонро дар ҷаласаи якҷояи ҳарду палата аз
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ҳисоби профессорони муқаррарии соњаи ҳуқуқи донишгоҳҳо ва адвокатҳо,
ки на камтар аз 15 сол собиқаи кории адвокатӣ доранд, интихоб мешаванд.
Ваколати онҳо 4 сол буда, аз нав интихоб намешаванд. Магистрантон
судяҳо ва прокуророн мебошанд, ки дар фаъолияти худ мустақил буда,
танҳо ба конститутсия ва қонунҳо тобеъ мебошанд. Таъйини онҳо дар
асоси озмун сурат мегирад. Ҳамзамон месазад қайд кард, ки президент дар
низоми судии Италия таъсири бевоситаи худро дорад. Дар ҳар шохаи
ҳокимияти давлатӣ бевосита мақомеро касб карда, таъсири худро
мерасонад.[2, 550]
Конститутсияи Италия асли (принсип) ба ҷавобгарӣ накашидани
президенти ҷумҳуриро
дар ҳолати иҷрои вазифаҳои худ муқаррар
кардааст. Он метавонад дар ҳолати табаддулоти давлатӣ ё ихтилоф бо
конститусия ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Қарор дар бораи айбдор
кардани президент дар ҷаласаи якҷояи ҳарду палата бо аксарияти мутлақи
овози аъзои ҷаласа қабул карда мешавад. Масъаларо, дар нињояти кор,
Суди конститутсионӣ ҳал мекунад. Дар сурати
бад шудани аҳволи
саломатии президент, ки натавонад вазифаҳои худро иҷро карда намояд,
иљрои вазифаи ўро раиси Сенат ба уњда мегирад. Дар ҳолати вафот ё
истеъфои Сарвари давлат раиси Палатаҳои вакилон дар муддати 15 рӯз
интихоботи президентро таъйин мекунад. Муҳлат метавонад дар сурате
идома ёбад, ки агар палатаҳо пароканда ё то анҷоми ваколати онҳо
муњлати 3 моҳ боќї монда бошад.[1]
Вазъи конститутсионӣ - ҳуқуқии Ҳукумат дар қисми дуюми боби 2
конститутсияи Италия ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзими худро
ёфтааст. Ҳукумат дар ҳаёти сиёсии Италия мақоми олии ҳокимияти иҷроия
буда, татбиқи ҳамаи низоми сиёсӣ ва маъмурии давлатро таъмин мекунад.
Президенти Италия Раиси Шӯрои Вазиронро таъин намуда, бо пешниҳоди
вай вазиронро низ таъйин мекунад.
Сарвари давлат ҳангоми
ҷобаҷогузории мансабњои давлатї қувваҳои сиёсӣ
ва ҷамъбасти
интихоботи парлумониро ба назар мегирад. Италия ҷумҳурии парлумонӣ
аст, бинобар ин Ҳукумат бояд боварии ҳар ду палатаи парламентро
(Сенат ва Палатаҳои вакилон)- ро ба даст оварад. Аксарияти мутлақи
њукуматњои баъдиҷангӣ дар асоси коалитсионӣ (эътилофӣ) ташкил
шудаанд. Шӯрои Вазирон на дертар аз 10 рўз баъди ташкил шудан
барномаи ҳукуматии худро ба палатаҳо барои гирифтани раъйи эътимод
пешниҳод мекунад.
Вижагии асосии низоми идоракунии Италия дар он аст, ки палатаи
болоӣ бевосита дар ташкили Ҳукумат иштирок мекунад. Њайати Ҳукумат
аз Раиси Шӯрои Вазирон ва вазирон, ки дар якҷоягӣ Шӯрои Вазиронро
ташкил мекунад, иборат аст. Ҳукумати Италия
мухторияти васеи
функсионалиро соҳиб буда, ваколатҳои иҷроявии худро дар ҳаҷми васеъ
амалӣ мекунад. Дар алоқамандї бо консепсияи конститутсионии Италия
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диққат ба он дода мешавад, ки Ҳукумат дар сурати заифии ҳокимияти
президентӣ
“бемасъулиятии сиёсии” конститутсионии президентро
мукаммал намуда, баъзе ваколатҳои онро бар ӯҳда мегирад, чунонки дар
боло қайд гардид, санадҳои президентро конрассигнатсия мекунад.
Соли 1988 дар Италия қонуне қабул шуд, ки тартиби фаъолият,
сохтор ва маъмурияти дохилии ташкилии вазоратҳоро танзим мекунад.
Ба шумули он вазироне, ки роҳбариро дар соҳаи мушаххаси идоракунии
давлатӣ ба уњда доранд ва њамчунин “вазирони мушовир” (“министры без
портфеля”) низ ба Ҳукумат дохил мешаванд. Онҳо мисли дигар вазирон
соҳиби ҳамон ҳуқуқ ва ваколатҳое ҳастанд, ки ҷавобгарии коллективиро
дар фаъолияти Ҳукумат ба ӯҳда мегиранд. Муовини вазирро президент
бо пешниҳоди сарвари ҳукумат таъйин мекунад. Муовини вазирон аъзои
Парламент буда, ҳизберо, ки аксариятро дар Ҳукумат ишғол намудааст,
намояндагӣ мекунанд. Вазирон дар назди палатаҳои парламент барои ҳар
амали Шӯрои Вазирон ё соњае, ки онро алоҳида роҳбарӣ мекунанд,
ҷавобгарии сиёсиро дастаҷамъона бар ӯҳда мегиранд. Ҳамчунин
Конститутсия дар моддаи 94 муқарраротеро муайян кардааст, ки
овоздиҳии як ё ҳар ду палата муқобили ин ё он пешниҳоди Ҳукумат
наметавонад онро ба истеъфо водор намояд. Ҳукумат ҳамон вақт ба
ҷавобгарӣ кашида мешавад, ки қарори сарзанишии яке аз палатањо қабул
карда шавад. Ҳукумати бисёрҳизбии Италия, пеш аз ҳама, дар сурати
ихтилофи эътилофи ҳукмрон ба истеъфо меравад. Ҳангоми аз тарафи
вазирон содир намудани ҷиноят дар зимни иҷрои вазифаҳои мансабӣ онњо
ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. Ҳамин гуна ҷиноят бо тартиби
истеҳсолоти муқаррарии судӣ ( Суди умумӣ ё олӣ) бо иҷозаи палатаҳои
парлумон, ҳатто баъд аз анҷоми ваколат муайян карда мешавад. То соли
1989 вазиронро Суди конститусионӣ гунаҳгор карда, ба ҷавобгарӣ
мекашид.
Мувофиқи Конститутсияи Италия идораҳои давлатӣ ва ҳамаи
муассисаҳои давлатӣ дар асоси қонун таъсис дода мешаванд, то ки
тавонанд шаффофият ва самаранокиро дар маъмурият (хизмати давлатӣ)
таъмин кунанд. Хизматчиёни давлатӣ дар хизмати халқи худ қарор доранд.
Шаҳрванд ба хизмати давлатӣ ба истиснои ҳолатҳои муқаррарнамудаи
қонун дар асоси озмун қабул карда мешавад. Дар Италия маҳдудият ба
хизматчиёни давлатӣ ҷорӣ нашудааст, шањрванд метавонад бевосита ба
ҳизбҳои сиёсӣ дохил шуда, ба фаъолияти сиёсӣ машғул шавад. Маҳдудият
кормандони полис,
танҳо барои судяҳо, хизматчиёни ҳарбӣ,
намояндагиҳои дипломатӣ ва консулӣ ҷорӣ шудааст.
Дар Љумҳурии Италия мақомоти ёрирасоне низ мавҷуданд, ки
ҳамзамон дорои якчанд ваколатҳои мустақил мебошанд ва ба фаъолияти
Ҳукумат ва парлумон дар амалї намудани вазифаҳои онњо ёрӣ
мерасонанд. Ба ин мақомот Шӯрои милии иқтисодӣ ва меҳнат, Шӯрои
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давлатӣ ва Палатаи ҳисоб мансубанд, ки дар конститусияи Италия
танзими худро ёфтаанд. Шӯрои милии иқтисодӣ ва меҳнат аз 12 муњаќќиќ
(8 нафарро Президент ва 4 нафари дигарро Раиси Шӯрои Вазирон таъйин
мекунад) ва 99 аъзо, ки дорои ихтисосњои гуногун, аз ҷумла кооперативӣ,
саноатӣ, кишоварзї, сайёҳӣ, кори бонкӣ ва дигар соҳаҳои муњими ҳаётӣ
иборат мебошад. Шӯро мақоми машваратии парлумон ва Ҳукумат оид ба
масъалаҳои иқтисодӣ мебошад. Мувофиқи моддаи 99 Конститутсия
“ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ дошта, метавонад дар таҳияи қонунҳои
фарогири соҳаи иқтисодиёт ва иқтимоиёт, мувофиқи принсип ва
муқаррароте, ки қонун муайян кардааст, иштирок кунад”. Муҳлати
ваколати онҳо 5 сол аст [1].
Шӯрои давлатӣ мақоми машваратии Ҳукумат оид ба масъалаҳои
ҳуқуқӣ буда, инчунин дар як вақт мақоми олии адлияи маъмурӣ мебошад.
Се бахши он ба фаъолияти машваратӣ машғул буда, сетои дигар
фаъолияти адлияи маъмуриро ба роҳ мемонад. Мақоми мазкур хулосаро
оид ба лоиҳаи қонунҳо ва дигар санадҳое, ки Ҳукумат ирсол кардааст
медиҳад. Инчунин лоиҳаи баъзе қонунҳоро низ тањия менамояд.
Палатаи ҳисоб назорати пешакиро доир ба қонуният, қонунҳо ва
санадҳои Ҳукумат амалӣ карда, инчунин назорати пешакӣ ва нињоиро оид
ба хароҷоти маблаѓњо, риояи буҷети давлатӣ роњандозї мекунад. Он ба
шаклҳои назорати молиявии ташкилотҳо ва њимоя аз буҷети давлатӣ
назорати худро амалї намуда, оид ба натиҷаи фаъолияти худ ба палатаҳо
гузориш медиҳад. Он аз даҳ бахш иборат буда, ҳайати он аз 500 кормандро
дар бар мегирад, ки тавассути озмун ва таъйини Ҳукумат ҷобаҷо карда
мешаванд.
Сохтори идоракунии маҳаллӣ дар моддаи 121
Конститутсия
муайян шудааст. Ба ҳайати он шўрои маҳаллӣ, ҷунта (ҳокимияти иҷроия)
ва раиси он дохил мешавад. Шўрои маҳаллӣ ҳокимияти қонунгузор ва
маъмуриро амалї карда, ҳуқуқи ташаббуси қонунгузориро дошта,
метавонад ба парламент пешниҳоди қонунгузориро амалӣ кунад. Шўрои
маҳаллӣ аз ҳайати худ ҷунтаи маҳаллиро интихоб менамояд, ки мақоми
иҷроияи маҳалии ҳокимияти давлатӣ мебошад. Раиси ва аъзои он
(асессор) бо роҳи овоздиҳии пинҳонӣ бо иштироки аз се ду ҳиссаи аъзои
шўрои маҳаллӣ интихоб мешаванд. Ҳар як асессор ба ин ё он самти
мушаххаси идораи маҳаллӣ масъул мебошад.
Мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар музофот ва коммунаҳо
шўрои интихобӣ, ҷунтаҳо мебошад.
Мувофиқи ваколати худ музофот ва коммунаҳо
ҳуқуқи
гузаронидани
раъйпурсии
хусусияти
машваратї
ва
љанбаи
маҳаллидоштаро доранд. Дар ҳолати вайрон кардани меъёрҳои
конститутсия, ихтилоф бо қонун ва дар ҳолати рад кардани ивази ҷунта ва
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раис шўрои маҳаллӣ ва дигар мақомоти худидораи маҳаллӣ пароканда
карда мешавад. [2, 552-553]
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Сельскохозяйственное производство, как известно, подвержено
воздействию большого числа неблагоприятных факторов различного
характера. Ущерб, наносимый указанными факторами, существенным
образом
влияет
на
конечные
результаты
деятельности
сельхозтоваропроизводителей, приводя многих из них в состояние
убыточности. Правительство в случае возникновения неблагоприятных
событий стремится поддержать сельское хозяйство, поскольку это –
стратегический сектор экономики. Однако, размеры компенсационных
выплат за счёт средств бюджета и специальных фондов зачастую
оказываются гораздо ниже реальных размеров убытков. Кроме того,
помощь государства зачастую доходит только до крупных и средних
сельхозпредприятий, и малые формы аграрного бизнеса остаются один на
один со своими проблемами. Дополнительной формой защиты интересов
сельхозтоваропроизводителей выступает сельскохозяйственное страхование,
которое позволяет наиболее целесообразным образом объединять интересы
участников аграрного рынка.
Основной целью системы сельскохозяйственного страхования является
обеспечение
предоставления
доступных
для
большей
части
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
услуг
по
сельскохозяйственному
страхованию
и
комплексной
защиты
сельскохозяйственного производства от основных рисков.
К основным функциям системы агрострахования можно отнести
следующие:
- функция возмещения убытков, которая проявляется в покрытии
ущерба, наносимого сельхозтоваропроизводителям вследствие воздействия
различных неблагоприятных факторов;
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- предупредительная функция, которая реализуется посредством
финансирования различных превентивных мероприятий, направленных на
снижение вероятности наступления неблагоприятных событий;
- контрольная функция, которая заключается в осуществлении
контроля за целевым расходованием средств
страховых фондов,
формируемых за счет взносов сельхозтоваропроизводителей, а также за
целевым расходованием государственных средств, выделяемых на
субсидирование страховых премий по сельскохозяйственному страхованию.
Эффективно функционирующая система сельскохозяйственного
страхования является одним из основных факторов устойчивого развития
агарной отрасли. Об этом свидетельствует опыт зарубежных стран, где
сельскохозяйственное страхование пользуется достаточной популярностью
и в последние годы получило существенное развитие.
Наиболее развитые системы агрострахования существуют в США,
Канаде и Испании. По уровню развития сельскохозяйственного
производства давно и убедительно ведущие позиции в мире занимают США.
Одной из причин такой стабильности специалисты называют удачную
государственную политику, направленную на поддержку аграриев, а также
эффективное сотрудничество государственного и частного секторов.
К числу наиболее трудноразрешимых проблем сельскохозяйственного
страхования можно отнести проблемы финансового характера. Недостаток
средств
для
приобретения
страховки
у
сельскохозяйственных
товаропроизводителей ограничивает возможности их участия в системе
агрострахования. Особенно остро обозначенная проблема стоит в
дотационных регионах.
Отрицательное влияние на развитие системы агрострахования
оказывает и низкая страховая культура аграриев. Уровень знаний
большинства сельхозтоваропроизводителей о различных аспектах
страхования и не позволяет им составить полное представление о сущности
и необходимости страхования и обо всех его преимуществах как
инструмента управления рисками.
К числу важнейших проблем сельскохозяйственного страхования
следует отнести и проблемы институционального характера. Отсутствие у
страховщиков сельскохозяйственного страхования достаточных стимулов
для качественного развития бизнеса обуславливает их инертность в плане
расширения ассортимента страховых продуктов по агрострахованию. Это
существенным образом снижает привлекательность страхования для
представителей агробизнеса.
Существуют также некоторые психологические проблемы, наличие
которых обуславливает нежелание аграриев вступать в систему
сельскохозяйственного страхования. Эти проблемы связаны в основном с
особенностями менталитета таджиков. Самой очевидной из таких проблем
можно признать низкий уровень доверия таджиков к различным
финансовым институтам в целом, и к страховым компаниям в частности.
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Данная проблема усугубляется тем, что в нашей стране, в отличие от
развитых стран, пока не создан эффективный механизм защиты прав
страхователей, в том числе и в сфере сельскохозяйственного страхования.
Таким образом, система сельскохозяйственного страхования в
Республике Таджикистан нуждается в реформировании путем оптимизации
ключевых аспектов ее функционирования. При этом приоритетными
задачами реформирования таджикской системы агрострахования должны
стать обеспечение ее стабильности, повышение финансовой устойчивости и
создание необходимых условий для привлечения большей части
сельхозтоваропроизводителей к участию в системе, в том числе путем
снижения тарифов на страховые услуги, расширения линейки страховых
продуктов и улучшения качества обслуживания страхователей.
Общая схема процесса оптимизации системы сельскохозяйственного
страхования может быть представлена в следующем виде (см. рис. 1).

Рисунок
1.
Алгоритм
процесса
оптимизации
системы
сельскохозяйственного страхования.
Базовой составляющей процесса оптимизации системы является
оценка эффективности ее функционирования. Вместе с тем, сегодня в
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Таджикистане отсутствует единая методика комплексной оценки
эффективности системы страхования сельскохозяйственных рисков. В
качестве основных индикаторов развития системы используются такие
показатели, как объем страховых премий в секторе сельскохозяйственного
страхования, количество застраховавшихся предприятий, удельный вес
застрахованных посевных площадей, размер государственных субсидий,
выделяемых на поддержку агрострахования.
При определении критериев и показателей оценки эффективности
системы сельскохозяйственного страхования следует исходить из целей и
функций данной системы, особенностей организационно-экономического
механизма ее функционирования, а также основных факторов,
определяющих ее развитие..
Исходя из этого, в качестве основных можно предложить следующие
критерии
оценки
эффективности
функционирования
системы
сельскохозяйственного страхования:
1. Открытость системы – ключевой критерий эффективности
функционирования системы страхования сельскохозяйственных рисков,
позволяющий оценить доступность предоставляемых в рамках работы
системы страховых услуг для сельхозтоваропроизводителей.
2. Полезность системы – критерий, отражающий роль системы в
покрытии ущербов.
3. Адекватность системы – критерий, позволяющий дать оценку
соответствия функциональности системы интересам страхователей.
4. Масштабность системы – критерий, позволяющий определить
уровень
распространенности
страхования
среди
потенциальных
страхователей, степень охвата страховой защитой потенциальных объектов
страхования, а также роль системы в покрытии ущербов.
5. Стабильность системы – критерий, характеризующий уровень
финансовой независимости и устойчивости системы, а также позволяющий
дать оценку перспектив развития системы.
Оценка эффективности системы агрострахования на основе
предложенных критериев позволит не только определить текущий уровень
развития системы, но также выявить основные недостатки системы,
провести анализ возможностей их устранения и дать обоснованные
рекомендации по оптимизации системы.
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Забон ва идоракунии давлатї
The article deals with some aspects of the issue of the history and
development of Tajik language from the perspective of culture. The author
expresses her opinion on the historical stages of the development of the state
(Tajik) language, and at the same time emphasizes that the status of Tajik as a
state language is of particular importance in the process of public administration.
Keywords: Tajik language, public administration, office work, history,
independence, state symbol, state status
Миллати тољик дар њама давру замон ба неъматњои фарњангии
ниёгони худ арљ гузоштаанд. Забони тољикї яке аз чунин сарватњои миллати
тољик мебошад, ки то имрўз њамчун гавњараки чашм новобаста аз таъсироти
сиёсиву иљтимоии давру замонњои гуногун маќоми волои худро нигоњ
доштааст. Мисоли равшани ин гуфтањо ин нукта мебошад, ки новобаста аз
сиёсати фармонфармои давлатии томгарои ваќти Иттињоди Шуравї дар
Љумњурии Тољикистон рўзи 22 июни соли 1989 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи забони давлатї” ќабул гардид.
Ин забони поку ноб ва ғановатманд дар даврони салтанати Сомониён
ба нињояти шукӯҳу љалолу азамати хеш расида, забони давлатӣ маҳсуб
мешуд ва бузургтарин суханварони он аср Одамушшуаро устод
Абўабдуллоњи Рӯдакӣ ва њаким Фирдавсии Тӯсӣ борварї ва маќому
манзалати онро ба арши аъло расонида буданд. Маҳз Фирдавсии бузург бо
офаридани њамосаи безаволи худ «Шоҳнома»-и азимушшаън «Аљамро
зинда кард ба-дин порсӣ».
Дар давраи салтанати Сомониён бо вуљуди нуфузи густардаи забони
арабӣ забони тољикї забони дарбор, забони дафтару девон ё ба истилоњи
имрўз забони идоракунии давлатӣ буд. Баъди суќути давлати Сомониён
ҳарчанд зимоми корњои давлатдорӣ дар дасти фармонфармоёни
сањронишини туркнасабу туркзабон бошад њам, вале ҳамаи вазирону
коргузорони асосии дарбори онњо аз љумлаи мардумони бумї, яъне тољикон
будаанд. Аҳли қалам, адибону суханварон, номанигорон, солноманависону
муаррихони маъруф низ аз љумлаи форсизабонон буданд. Нақшу нуфузи
забони дарию форсию тољикӣ дар қаламрави Хуросони бузург то дараљае
буд, ки туркону намояндагони қавмҳои турктабор маљбур мешуданд, ки
дарию форсию тољикӣ омӯзанд ва ба ин «қанди порсӣ» такаллум бикунанд.
Баъди соли 1924 Љумҳурии Худмухтор ва соли 1929 Љумҳурии
Шўравии Сотсиалистї
эълон гардидани Тољикистон ва барќарор
гардидани давлатдорї ва эътироф шудани истиќлолияти давлатии тољикон
забони тољикӣ расман забони давлатии Тољикистон эълон шуд. Забони
давлатии ЉСШ Тољикистон расман забони тољикї бошад њам, аммо тањти
таъсири густардаи забони русї ќарор гирифта, дар солњои Њукумати
шўравї доираи нуфуз ва корбурди он хеле мањдуд гардид. Дар сохтори
дастурї ва таркиби луѓавии он дигаргунињои харобиовар барои асолати он
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ба вуќўъ омаданд. Сиёсати бањамназдикшавии миллату ќавмњои сокини
Иттињоди Шўравї дар раванди сохтмони љомеаи коммунистї, ки шиори
њизби коммунисти њукмрон буд, ба забонњои бисёр миллатњо ва ќавмњои
сокини кишвар, аз љумла ба забони тољикї њам тањдиди хатаровар дошт.
Баъди фарорасии бозсозии горбачёвї ва дамидани насими
демократикунонии љомеа имконияте фароњам гардид, ки аҳли илму адаби
тољик бо сарварии як идда донишмандони маъруфи љумњурї дар бобати
мањдуд гардидани мақому мартаба, обрўю эътибор ва харобу бенаво
гардидани забони тољикї дар Тољикистон овоз баланд намуда ба ин забон
додани мақоми давлатиро матрањ намуданд. Бояд хотирнишон намуд, ки
дар собиќ Иттињоди Шўравї ин нахустин падидаи чунин пуштибонии
густарда аз забони миллї дар он айём ба њисоб мерафт.
Равшанфикрону суханшиносони бедори љумњурї, ки дар раъси онњо
шодравон академик Муњаммадљон Шакурї ќарор дошт, дар он айём ягона
роҳи раҳої аз ин бунбасти харобкунандаи забони миллї, рафъи нуќсу
камбудии забони тољикиро дар љумҳурї дар иќдоми ба он додани мақоми
давлатї ва ба њимояву ғамхориҳо фаро гирифтани ин аввалунсури ҳастии
миллатро медонистанд.
Бояд гўем, ки Тољикистони Шўравї ба истиснои љумҳуриҳои Назди
Балтик нахустин шуда ба забони хеш мақоми давлатї дод. Ҳамраъйї,
ягонагии маънавию ахлоқї ва сиёсие, ки он солҳо љомеаи Тољикистонро
фаро гирифта буд, собиќа надошт.
Вале истиқлолият барои тољикон гарон афтод ва дере нагузашта,
љанги таҳмилии бародаркуш оѓоз гардид ва ҳама ташаббусҳои мардум дар
роҳи эҳёи забону фарҳанг барабас рафт. Миллати азиятдидаи тољик ба
парокандагї афтоду хавфи аз байн рафтани Љумҳурии Тољикистон њамчун
давлати мустаќил пеш омад ва акнун касе дар фикри эњёи забон набуд. Ҳама
дар љустуљўйи амният ва ёфтани ќути лоямут буданд.
Танҳо баъди хотима ёфтани љанги шаҳрвандї ва ба имзо расидани
Созишномаи сулњу мусолимати миллї вазъияти сиёсию иљтимоии кишвар
ба эътидол омада, пеш аз ҳама бо ташаббуси бевосита ва талошҳои
хастагинопазири Сарвари давлат, Пешвои миллат, Асосгузори сулњу
вањдати миллї, Президенти Љумҳурии Тољикистон, Љаноби Олї муҳтарам
Эмомалї Раҳмон ба забон, ба мақому мартабаи воло касб кардан, дар
саросари љумҳурї корбаст намудан, азиз доштану арљ гузоштан ва яке аз
унсурҳои ҳастию бақои миллат донистани забони тољикӣ саъй ва ғамхории
махсус зоҳир карда шуд. Масъалаҳои эҳтирому арљгузорї ва хуб омӯхтану
донистани забону адабиёту фарҳангу арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ ва дар
ин замина боло бурдани ҳисси худогоҳию хештаншиносӣ, нангу номуси
миллӣ аз масъалаҳои асосӣ ва марказии сиёсати давлатдории Тољикистони
соњибистиќлолӯ маҳсуб гардид. Мањз ў забони миллиро «рукни асосии
миллат ва давлат» шинохта, заминањои ќонунї, сиёсї ва иљтимоии
рушди онро муайян ва то дараљае таъмин кард. Ањамияти ин мавзўъ аз
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ибтидо масъалаи тањќиќи онро низ дар пай дошт. Бинобар ин њам
донишмандони мо дар сатњ ва савияњои гуногун ба масъалаи дидгоњњои
Президенти кишвар ба забони миллї ва сиёсати роњбари давлат дар ин
замина таваљљўњи хоса зоњир карданд.
Яке аз аввалин муњаќќиќоне, ки ѓамхорињои доимии Сарвари
давлатро нисбат ба забон дарк ва даќиќназарона арзёбї кардааст, устод
Муњаммадљон Шакурї
мебошад. Ў дар маќолаи «Фарњанг њастии
миллат аст» навиштааст: «Љаноби Олї ба вежа дар бораи забони модарї
ва азиздошти он суханњое гуфтанд, ки банда дар ин умри дарозам аз њељ
як сарвари Тољикистон нашунидаам. Сарвари кишвари мо фармудаанд:
«Забони модарї муќаддас аст ва онро азизу гиромї бояд дошт….». Агар
сарвари кишвар нисбат ба забон ва фарњанг ба чунин њаќшиносї сиёсат
пеш бигирад, шак нест, ки ба њалли душвортарин масъалањои рушди
љомеаи нави тољикон умед метавон кард.[9,142]
Академик
М.Шакурї
аз
ин
талошу
набардњои
забону
фарњангпарварии Љаноби Олї руњу илњоми тоза гирифта, ба масъалањои
мубрами давлатдории навини тољикон, наќши забону адабиёту фарњанг дар
таълиму тарбияи наслњои ояндаи миллату давлати миллисоз, дар таѓйир
додани рўњу психологияи созандагию офаринандагии наслњои љавони
рўзгори озодї ва истиќлолият сахт камар баст ва пайињам асарњои
арзишманди «Хуросон аст ин љо» (1996,1997) , «Истиќлол ва худшиносии
иљтимоиву маънавї» (1999), «Садриддин Айнї - равшангари бузурги
таърих» (2001), «Инсонгароии омўзиш ва забони миллї» (2002),
«Равшангари бузург» (2006), «Забони миллї ва љањонгиройї» (2010),
«Пантуркизм ва сарнавишти таърихии тољикон» (2012) ва ѓайра амсоли
инро эљод кард, ки имрўзу фардо дар масири давлатдорию давлатсозии
навини тољикон истифода ва аз он тавсияњои хайрхоњона бањра бардошта
хоњад шуд.
Пас ба забони миллии худ навиштани ќонуну ќоидањои зиндагии
худро бояд ёд бигирем. Барои ин кор замони истиќлолият тамоми шароиту
имкониятњоро фароњам овардааст. Аз ибтидо бояд тафаккури њуќуќии мо
поя бар андешаи миллї, ба форсии тољикї шакл бигирад ва рангу тобиш ва
дарунмояи миллї дошта бошад. Санадњои меъёрии њуќуќии кишвар низ
бояд бо такя бар усули њуќуќи башар нахуст бар манфиатњо ва њадафњои
миллии мардуми тољик асос ёфта бошанд. Ин њам он гоњ даст хоњад дод, ки
ба тољикї фикр карданро биёмўзем, аз истиќлоли сиёсї ба истиќлоли
андеша, ба истиќлоли табъу салиќа бирасем. Ќонуни забон дар моддаи 8
талаб мекунад, ки њуљљатњои органњои (маќомоти) олии њокимияти давлатї
бояд ба форсии тољикї тасвиб шаванд. Ин талаб ба дигар санадњои сиёсї,
њуќуќї ва ѓайра низ дахл дорад».[9,111]
Президенти кишвар забонро амалан дар паноњи давлат гирифта, ба
ин васила баќову пойдории онро замонат дод. Эмомалї Рањмон 22-уми
июли соли 2006 дар Рўзи забон мавќеияти давлатро нисбат ба забон
чунин ифода карда буд: «Забон рукни асосии миллат ва давлат аст.
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Миллату давлат соњиб ва пуштибони забонанд. Забон омили асосии
рушду камоли миллат ва давлат аст. Ин аст, ки забон ва давлату миллат
дар паноњи якдигаранд».[5,492]
Роњбари давлат ин гуфтањои худро тадриљан амалї карда, воќеан
њам баъд аз њазор сол забони тољикиро чун дар замони сулолаи
Сомониён ба минбари аслию азалии хеш нишонд. Забоншинос Ѓ.Љўраев
ѓамхорињои давлатро дар ин самт зикр карда, амалї сохтани чораву
тадбирњои маъмуриро яке аз шаклњои зуњури иродати давлат ва роњбари
кишвар дар ин самт донистааст.[7,20-21]
Хушбахтона, дар даврони истиќлоли кишвар барномањои давлат ва
созмонњои иљтимоиву сиёсї ягонагии омилњои асосии рушди љомеа –
омили маънавї, иќтисодї ва сиёсиро ба назар гирифта, зарурати
амалкарди њамзамони ин омилњо ва бартарии љанбаи маънавиро эътироф
намудаанд, ки бо назардошти манфиатњои миллат, таъйини њадафњо ва
ормонњои миллї пайгирї шуданд ва консепсияи ягонаи рушди миллиро
тарњрезї мекунанд. Консепсияи мазкур эњёи забонро яке аз аносири
муњими њастї ва пешрафти њамаљонибаи кишвар шинохт ва давлат
заминаи воќеии амалї кардани онро муњайё сохт.
Сиёсати навин ва самарабахши давлат нисбат ба забон акнун як
сиёсати равшани фарогир буда, он пайгирона амалї мегардад. Сиёсати
ќотеонаи давлатї њадафи иљрои амалї ва судманди Ќонуни забонро дар
пай дошт.
Акнун дар ин сатњ моњияти аслии сиёсати давлат оид ба забонро
ѓамхории давлат дар њаќќи забони миллї ташкил медињад. Забон њамчун
унсури асосии њастии фарњанги миллї ва нишонаи муњими њастии
маънавии миллат ба шумор меояд. Иљрои Ќонуни забон ва устувор
кардани пояњои забони миллї бо муносибати даќиќкорона ва
ѓамхоронаи маќомоти њокимияти давлатї фаро гирифта шуд.
Хушбахтона, имрўз ба шарофати истиќлоли сиёсию маънавї ва
талошњои собитќадамонаи Сарвари давлат њадафу ормонњои миллии
аљдодони ватанхоњ тадриљан амалї мешаванд. Сиёсати созандаи давлати
миллї пояњои забони тољикиро устувортар намуда, комилњуќуќї ва
пешрафти њамаљонибаи онро дар љомеа зина ба зина таъмин менамояд. Ба
ифодаи дигар, устувор кардани пояи забони миллї имрўз ба дараљаи
сиёсати фарњангии давлат бардошта шудааст.
Аз талошњои Њукумати кишвар дар роњи њифозат ва такмили
забони тољикї равшан ба назар мерасад, ки воќеан њам давлат ба ин
аввалунсури њастии миллат ва фарњанги мо њамчун омили асили
фарњангї ва њувиятсоз ањамият дода, љойгоњ ва наќши онро дар
сарнавишти минбаъдаи таърихї ва фарњангии тољикон бузург арзёбї
мекунад. Воќеан њам, дар тўли таърихи њазорсолае, ки тољикон дар зери
султаи бегонагон зиндагї кардаанд, њамин забон буд, ки на танњо зинда
монда, ин миллатро аз мањв шудан эмин дошт, балки ба адабу фарњанги
мондагораш шукўњ ва баќои љовидонї бахшид. Ба ифодаи донишманди
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эронї Сайид Њусайни Носир агар ин забон набуд, тољикон шояд мисли
мисрињо араб мешуданд. Аз ин офат тољиконро фаќат тамаддуни
ќадимашон њифз накардааст, зеро тамаддуни Миср низ ќадимтар буд,
вале мисриён њувияти миллиашонро аз даст доданд. Ягона омили нигоњдор
ва нигањбони ин миллат дар масири таърих забон буд ва њамин забон
мушаххасоти миллї, фарњангї ва таърихии ўро њифз карда, аз офатњои
вайронгари таърих зинда берун овард ва ба ин рўз расонд. Сиёсати
давлатї оид ба забон таљрибаи таърихро ба назар гирифта, бо
дарназардошти манфиатњои бунёдии миллат дурнамои онро муайян
намудааст, ки њадафи аслиаш рушди њамаљонибаи забони тољикї ва
равнаќу инкишофи адабиёту фарњанги тољикї мебошад. Њар тољики
банангу номус ва миллату ватандўст дар њар куљое бошад ва соњиби њар
ихтисосе, ки бошад, хусусан сарварони њама сатњу дараљањо ба забони
тољикии ноб сухан ронда, фаъолияти худро дар заминаи он дуруст ба роњ
монанд. Аз талаботи имрўзаи давлат яќинан аён аст, ки рушди забони
тољикї дар умури давлатдорї назаррас њаст ва боќї мемонад.
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ТАКСИС. РЕАЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
СОБЫТИЙ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Шукурова Т.Ф. – кандидат филологических наук, старший
преподаватель кафедры языков Института государственного управления
при Президенте Республики Таджикистан, 734003, г. Душанбе, ул. Саид
Носира 33, тел.:(+992)917 182 000. Е-mail: shukurova@bk.ru
Таксис - (от греч. τάξις — построение, порядок, расположение) –
языковая категория, характеризующая временные отношения между
действиями (в широком смысле, включая любые разновидности предикатов): одновременность/неодновременность, прерывание, соотношение
главного и сопутствующего действия. Таксис включает аспектуальную
(видовую) характеристику комплекса соотносимых во времени действий и
может взаимодействовать с причинно-следственными, уступительно-противительными и другими значениями.
Ключевые слова: таксис, категория, вид, время, относительное время,
последовательность событий, одновременность/неодновременность, следова
ние, предшествование/ непредшествование
ТАКСИС. ПАЙДАРЊАМИИ ЊОДИСАЊО ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР
МАТН (ДАР МИСОЛИ ЗАБОНИ ОЛМОНЇ)
Шукурова Т.Ф. – номзади илмњои филологї, муаллими калони
кафедраи забонњои Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон, 734003, ш. Душанбе, кўчаи Саид Носир 33,
тел.:(+992) 917 182 000. Е-mail: shukurova@bk.ru
Таксис – вожаи юнонї буда, маънии он сохт, тартиб, мавќеият
мебошад. Маќулаи забониест, ки равобити замонии миёни амалњоро бо
шумули њар гуна гуногуншаклии хабарњо - њамзамонї, ѓайрињамзамонї,
ќатъкунї, муносибати амали асосї ва њамроњро ифода менамояд. Таксис
шомили тавсифи аспектуалии маљмўи амалњои дар замон таносубдошта
буда, метавонад бо маънињои сабабию натиљавї, хилофию тазоддї ва
дигар маънињо иртибот дошта бошад.
Вожањои калидї: таксис, маќула, навъ, замон, замони нисбї,
пайдарњамии
њодисањо,
њамзамонї/ѓайрињамзамонї
таъќиб,
пешгузаштагї/ѓайрипешгузаштагї
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TAXIS. REAL SEQUENCE OF EVENTS
AND ITS REFLECTION IN THE TEXT
(AS EXEMPLIFIED IN THE MATERIAL OF GERMAN LANGUAGE)
Shukurova T. – Candidate of Phylological Sciences, Senior lecturer
Department of languages, Institute of Public Administration under the President of
the Republic of Tajikistan, 734003, Said Nosir str. 33, phone: (+992)
917 182 000. E-mail: shukurova@bk.ru
Taxis - (Greek τάξις - construction, order, location.) - linguistic category
that characterizes temporal relations between actions (in the broad sense,
including all predicate varieties): simultaneity / nonsimultaneity, interruption,
the ratio of the main and related activities. Taxis involves aspectual complex of
characteristics correlated in time of action, and can interact with the causal,
concessive-adversative and other meanings.
Key words: taxis, category, aspect, tense, relative time, sequence of events,
simultaneity / non-simultaneity, compliance, preceding / non- preceding
События действительности находятся друг с другом в различных
временных отношениях. Они могут совпадать, следовать друг за другом,
повторяться. Все эти отношения образуют объективное содержание
понятий человека о времени и тем или иным образом отражаются в
речевых произведениях — текстах. При этом отражение объективных
временных отношений отнюдь не обязательно бывает изоморфно
реальности. Как известно, тексты часто строятся по принципу временной
рамки, включения сообщения об одном событии в сообщение о другом
событии, переключения с одного события на другое. Временная
(темпоральная) структура текста может быть, таким образом, достаточно
сложной и противоречивой. Она является предметом специального
обсуждения в стилистике, составляя проблему, пограничную для лингвистки и литературоведения.
Обычно же при рассмотрении системы языка и ее функционирования
(не при специальном анализе текста) вопрос намеренно ограничивают,
подвергая рассмотрению лишь способы (языковые средства) номинации
основных типов объективно существующих временных отношений.
Отражение этих объективных временных отношений в языковых формах
получило название таксиса [9: 72 ].
Таксис определяется как языковая категория, характеризующая
временные отношения между событиями (включая любые разновидности
предикатов) типа их одновременности/ неодновременности, прерывания,
соотношения главного и сопутствующего действия [2: 503]. Таксис
взаимодействует с категориями времени (темпоральности) и вида
(аспектуальности), со значениями условия, причины и следствия, цели и др.
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Совершенно очевидно, что таксис — скорее понятийная категория,
могущая иметь самое различное языковое проявление. В традиционной
грамматике речь в данном случае обычно шла о категории относительного
времени (relative Zeit), временной (со)отнесенности. Введение понятия
таксиса тем самым позволило получить более широкий, обобщенный
взгляд на некоторую совокупность явлений языка, осмыслить их
взаимосвязи. В этой связи иногда говорят о сложном таксиснотемпорально-аспектуальном поле как области взаимодействия и
взаимопереплетения комплекса ранее изолированно рассматривавшихся
категорий. Вместе с тем на первом этапе рассмотрения языковой системы
важно, прежде всего, отграничить таксисное значение от соприкасающихся
с ним, выявить его специфику. Наиболее тесно таксис соприкасается, естественно, с категорией времени. Основные отличия между ними заключаются в следующем.
Прежде всего, таксис имеет свое специфическое значение, не совпадающее со значением категории времени. Он представляет собой
объективную категорию, отражающую отношения действительности, тогда
как время соотносит коммуникативный акт с моментом речи и является
поэтому категорией субъективной. Кроме того, таксис располагает
достаточно
собственными
средствами
выражения
(формами),
специализированными и не связанными обязательно с выражением
темпоральности.
Наиболее простым средством выражения объективного времени,
лежащего в основе содержания таксиса, является следование предложений
(высказываний) друг за другом при допущении того, что эта
последовательность отражает реальный ход событий. Таким образом
строится большинство текстов простой темпоральной структуры, в
частности учебных. Например:
Karl kam nach Hause. Er legte den Mantel ab, ging ins Badezimmer und ließ
das Wasser laufen...
Несколько более сложно использование для передачи таксисных
отношений лексических средств типа наречий (zuerst, dann, später) или
предложных сочетаний (im Moment, zur Zeit).
Более специализированными средствами выражения таксиса следует
считать сложноподчиненные предложения, точнее говоря — их союзы, а
также глагольные формы, как личные, так и именные.
Из лексических средств таксисные отношения передают в первую
очередь некоторые наречия, относимые обычно к группе временных. При
этом темпоральное или же таксисное использование отдельных наречий не
дифференцируется, хотя необходимость подобного различия совершенно
очевидна. Так, наречия типа jetzt — damals (соответственно их синонимы:
einst, gegenwärtig, ehemals, heutzutage) [4: 63], следует относить к сфере тем155
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поральности, тогда как наречия früher и nun передают скорее таксисные
отношения. Например:
Er ging am Verwaltungsgebäude vorbei;
Regierungspräsident, nun waren es die Beamten.

früher

saß

hier

der

К словам früher и nun примыкают также такие наречия, как: anfangs,
vorher, nachher, dann, gleichzeitig, zugleich, zuerst, sofort, später и др. Наряду с
наречиями могут употребляться и предложные группы типа im Moment, zur
Zeit, nach einer Stunde).
Лексические средства распределяются на две группы в соответствии с
передаваемыми ими отношениями одновременности / неодновременности
событий, как это представляют, например, наречия nun, zugleich, с одной
стороны, и sofort, später — с другой.
Наречия типа zuerst, anfangs, dann часто выступают в сложноподчиненных предложениях, что в известной мере сближает их с союзами.
Например:
Wir gehen schon, aber zuerst müssen wir frühstücken; Er war der Beste der
Klasse, dann wurde er der Zweitbeste.
Грамматико-лексическими средствами передачи таксиса являются
некоторые предлоги и подчинительные союзы.
Предлоги выражают таксис в сочетаниях с именами, называющими
какие-либо процессы, события, т.е. эквивалентными по своей семантике
некоторым предикатам. Например:
während des Vortrags, vor dem Unterricht, nach der Schule.
В таких сочетаниях встречаются, прежде всего, отглагольные имена
типа Reise, Unterricht, Vortrag, деадъективные существительные типа
Krankheit, Bekanntschaft, а также существительные, тем или иным образом
соотносимые с глаголами (например: Schule, Frühstück). Достаточно часто
представлены здесь и имена, не соотносимые непосредственно с
предикатами, но способные называть некоторую ситуацию (событие), типа
Abend, Sommer, Mahlzeit, Theater. Значение одновременности передается
предлогами während, in, аn; значение следования — предлогами nach, seit,
ab; значение предшествования — предлогами bis, vor. При рассмотрении
таксисного отношения с точки зрения события, обозначенного именем,
значения следования и предшествования меняются местами, что отражает
значимость для характеристики таксисных отношений точки отсчета.
Менее четкие таксисные значения обнаруживают приглагольно
использованные предлоги. Относительно явным примером здесь может
служить лишь глагол sich freuen, при котором предлог auf указывает на
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некоторое предстоящее событие, предлог über — на событие
предшествующее или одновременное, а предлог аn—только на событие,
одновременное с обозначаемым глагольным корнем эмоциональным
состоянием. Не столь очевидно сходные значения можно выявить при
сопоставлении глагола über etw. nachdenken, с одной стороны, и глаголов an
etw. denken, glauben — с другой. В то же время управление глагола sich an
etw. erinnern намеченной картине противоречит.
Тем не менее, сравнивая предложное управление ряда глаголов (по
большей
части
обозначающих
эмоциональные
состояния
или
мыслительные акты), нельзя не заметить тяготения глаголов к
определенным предлогам соответственно тому таксисному отношению,
которое существует между состоянием, обозначаемым глаголом, и
событием, связанным с вводимым данным предлогом актантом.
Так, довольно четко очерчивается группа глаголов с предлогом über,
по отношению к которым связанное с актантом событие выступает как
предшествующее или одновременное (но ни в коем случае не как
последующее): sich ärgern, sich aufregen, sich wundern, klagen, urteilen,
verfügen.
Глаголы, управляющие актантом посредством предлога auf, в целом
однозначно указывают на то, что связанное с актантом событие следует за
обозначаемым глаголом состоянием: hoffen, bauen ‘рассчитывать на чтото’, warten, verzichten, (sich) vorbereiten. Несколько менее очевиден данный
тип отношения у глаголов auf etw. achten, halten, хотя и здесь объект
внимания в строгом смысле слова можно трактовать как отсутствующий в
момент обозначаемого глаголами события.
Особую группу образуют глаголы, обозначающие принятие мер
предосторожности перед потенциально предстоящим событием. Актант в
этом случае вводится предлогом vor: fürchten, schützen, verteidigen, (sich)
retten, bestehen ‘выстоять, выдержать’.
Подчинительные союзы в соответствии с наличием в их собственной
семантике таксисного значения можно разделить на таксисные и
нетаксисные. При этом обозначение «нетаксисные» не следует толковать в
том смысле, что между событиями главного и придаточного предложений
нет отношения объективного времени. Речь идет лишь о том, что это
отношение передается не союзом, но иными средствами. Примерами
союзов названных групп могут быть соответственно nachdem и dass.
Первый однозначно указывает на то, что событие придаточного
предложения предшествует событию главного, второй никакой
информации о таксисном отношении не несет.
Таксисные союзы, в свою очередь, можно разделить на эксплицитнотаксисные и имплицитно-таксисные.
Эксплицитно-таксисные союзы составляют значительную массу так
называемых временных союзов. Они четко разделяются на классы союзов
одновременности (während, indem, wobei, indessen, solange, sooft),
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предшествования (nachdem, sobald, kaum dass) и следования (ehe, bevor,
bis). При этом, как известно, таксисное отношение рассматривается с
точки зрения придаточного предложения. В соответствии с этим,
например, в предложении Er legte eine Pause ein, bevor er antwortete
выявляется таксисное отношение следования.
Число имплицитно-таксисных союзов невелико, а выделение их не
вполне бесспорно. Относительно четко прослеживается отношение
следования в сложных предложениях с придаточным цели. Например:
Zweimal am Tage gab es Geld und dahinter jedes Mal eine halbe Stunde
Urlaub, damit man in die Läden rasen und etwas kaufen konnte, bevor der nächste
Dollarkurs rauskam; dann war das Geld nur noch die Hälfte wert (Remarque).
Менее очевидно таксисное отношение передается союзами придаточных предложений следствия (so) dass и als dass, так что в данном
случае достаточно трудно дифференцировать значения одновременности и
следования:
Rosa sah mich so vorwurfsvoll an, dass ich rasch erklärte, ich wüsste es
schon (Remarque);
Wir kannten uns noch zu wenig, als dass ich sicher gewesen wäre (Remarque).
Можно лишь говорить об абсолютной исключенности отношения
предшествования.
Все прочие союзы, а также союзные слова (например: dass, wie, wo,
weil, ohne dass, der, das, um) нетаксисны. Таксисные отношения передаются
при них по преимуществу глагольными формами. Например, отношение
предшествования: Er sagt, dass er das Buch schon gelesen hat; die Tasche, die ich
vor kurzem gekauft habe; отношение одновременности и следования: Er
behauptet, dass er das Buch eben liest / bald lesen wird; die Tasche, die ich mir
wünsche.
Следует заметить, что такие временные союзы, как als, wenn, seit
(dem), являются в изложенном (узком) смысле нетаксисными, но передают
некоторые другие типы отношений между событиями (повторяемость,
однократность, начинательность), которые лишь с большой долей
условности можно трактовать как связанные с таксисом. Таксисные
отношения в предложениях с указанными союзами передаются
глагольными формами. Например, при союзе als — отношение
предшествования: Es wurde sofort dunkel, als wir unsere Pätze gefunden hatten
(Remarque); отношение одновременности: Als ich die Tür aufmachte, bot sich
mir ein ungewohntes Bild (Remarque); отношение следования: Die Schwarze
hatte den Cadillac kaum erblickt, als sie drauflos schoss (Remarque).
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Союз wenn используется также в условных периодах. Средства
выражения таксисных отношений при этом не отличаются от
употребляемых в сложноподчиненных с придаточным времени, например:
отношение одновременности — Wenn man glücklich ist, fühlt man es kaum;
отношение предшествования — Wenn die Arbeit schon geleistet ist, können wir
fortfahren.
Глагольные формы представляют собой чисто грамматическое
средство выражения таксиса; в них он проявляется как категория,
называемая обычно относительным временем.
Для немецкого глагола целесообразно различать две разновидности
относительного
времени.
Первая
связана
с
согласовательноотносительным использованием форм, вторая — с собственноотносительным.
Согласовательно-относительно используются временные формы
индикатива: презенс, футурум I, претерит, перфект и плюсквамперфект.
Они различают две граммемы, которые могут быть охарактеризованы как
предшествование resp. непредшествование события какому-то другому.
Таким образом, направление маркированности таксисных значений в
грамматической сфере (в сфере граммем) иное, нежели в сфере лексических
средств.
Правила согласования времен в немецком языке весьма просты и
сводятся к двум главным моментам.
Первый момент состоит в том, что форма со значением
предшествования никогда не совпадает с эталонной формой. Схема
согласования (времен) выглядит в этом случае следующим образом:
абсолютная форма

относительная форма

презенс, футурум 1

перфект

претерит, перфект

плюсквамперфект

Иначе: перфект передает предшествование в планах настоящего и
будущего (непрошедшего), а плюсквамперфект— в плане прошедшего.
Например:
Nachdem Wernicke mit Leutnant Zemke telefoniert hat, geht er nicht in die
Wohnung zurück (Prodöhl);
Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der aus einem großen Unglück ein
kleines Glück gemacht hat (Remarque);
Wenn Sie den Wagen einmal gefahren haben, werden Sie anders über den
Preis denken (Remarque);
Ich werde... das erst sagen können, wenn ich Sie genau untersucht habe
(Remarque);
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Die Tür des Zimmers, wo Tony geschlafen hatte, stand offen (Th. Mann);
Und sobald Permaneder angekommen war, hat Tom in aller Stille geschäftliche Erkundigungen über ihn eingezogen... (Th. Mann);
Wer der Witwe Ursula Blomert die Beerdigung ihres Ehemannes zu so
ungewöhnlicher Morgenstunde erlaubt hatte, ist bis heute geheim gehalten worden
(Prodöhl);
Nachdem sie mich so über zwölf Stunden eingeschüchtert hatten, habe ich
einfach alles unterschrieben, was sie wollten... (Prodöhl).
Отклонения от правил согласования довольно редки. Например:
Sie sah so aus, wie früher Wagner-Sängerinnen ausgesehen haben... (Kant);
...er kam erst zu sich, nachdem irgendwer ihn stützte und führte (Bredel).
Основной сферой использования относительных форм предшествования являются придаточные предложения. Однако они отмечаются
и в главном предложении, например:
Die Augen dieses Mannes hatten kindlich und gutmütig ausgesehen, als er
begann (Kellermann);
Barsig war blass und feierlich geworden, als wir ihm das Tier überreichten
(Remarque).
Согласовательно-относительная форма плюсквамперфекта отмечается также в простом и сложносочиненном предложении. Например:
Wie kam es? Brüggemann schüttelt den Kopf. Keine Ahnung. Er hatte
gerade eine Wette gegen einen Mann aus Münster gewonnen (Remarque);
Wir haben mit ihr darüber gesprochen. Ihr Vater hatte das Rauchen
aufgegeben für sieben Jahre (Brecht);
Allan hatte seine genauen Instruktionen gegeben, und der Manager verbürgte sich dafür, dass sie eingehalten wurden (Kellermann).
Перфект в подобных контекстах оказывается двусмысленным,
поскольку неясно, реализует ли он свое относительное или же абсолютное
значение.
Таким образом, плюсквамперфект в немецком языке — единственная
однозначная форма для выражения отношения предшествования.
Недостаток однозначных форм предшествования в известной мере
компенсируется в сниженных формах языка развитием сверхсложных форм
прошедшего
времени,
которые
всегда
передают
значение
предшествования, правда, обычно в сочетании со значением
перфективности. Например:
Ich hab mein Zeug noch nicht losgeschlagen gehabt, wie ich’s erfahrn hab
(Brecht).
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Такое значение сверхсложное прошедшее имеет и в простом
предложении, например:
Als er nach einiger Zeit aufblickte, sah er Juliska... unter der Tür stehen. Er
hatte sie ganz vergessen gehabt (Kellermann).
Второй момент согласовательно-относительного употребления форм
заключается в том, что при выражении непредшествования в придаточном
предложении обычно используется та же форма, что и в главном.
Например:
Nach dem Diner... ging Maud gleich zu Bett, während Allan im Salon blieb
(Kellermann).
Непредшествование в плане прошедшего передается чаще всего
формой претерита вне зависимости от временной формы в главном
предложении:
Sie hat Blumen so aufgefasst, wie ein vernünftiger Mensch es tun sollte
(Remarque);
Mac hatte sie natürlich überallhin begleitet, wenn sie es wünschte...
(Kellermann).
Отношения одновременности и следования в этом случае различаются контекстуально (в том числе при помощи лексических средств):
Ich sehe zu, wie er arbeitet, но: Ich ahne, dass er bald kommt.
Суммарно система согласовательно-относительных значений и форм
может быть представлена следующей таблицей:
абсолютная форма

предшествование

непредшествование

презенс, футурум I

перфект

презенс, футурум I

претерит (перфект)

плюсквамперфект

претерит (перфект)

Собственно-относительно используются временные формы конъюнктива (кроме включающих инфинитив II) и именные формы. При этом
выбор формы придаточного предложения не зависит от формы в главном
предложении, а выбор именной формы — от личной глагольной формы.
Собственно-относительное
использование
конъюнктива
представлено в предложениях с косвенной речью и в придаточных
предложениях ирреального сравнения. Обозначаемые формами граммемы
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в принципе те же, что и при согласовательно-относительном
использовании, однако в случае необходимости существует возможность
однозначной передачи отношения следования. Тем самым система
значений собственно-относительных личных форм имеет следующий вид:
граммема

форма

предшествование
непредшествование
(следование)

перфект / плюсквамперфект
презенс / претерит
(футурум I / кондиционалис I)

Формы презенса и претерита, таким образом, в любом случае
многозначны. Например:
Der Student sagt/sagte/hat gesagt, dass er sich schlecht gefühlt habe/hätte,
fühle/fühlte; dass er morgen seine Prüfung mache/machen werde/würde; Es ist/ war
mir, als ob ich ihn zum ersten Mal gesehen habe/hätte; sehe/sähe; Er tut/tat, als ob
er nichts gewusst habe/hätte/wisse/wüsste.
Среди именных форм инфинитив II передает значение предшествования, а инфинитив I — непредшествования: Wir waren stolz..., etwas
geleistet zu haben, etwas erreicht zu haben (Th. Mann) - Er verstand es, mit
Ungezwungenheit ihre Sprache zu reden (Th. Mann); также: Er behauptete, das
Glück feiern zu müssen, lebendig herausgekommen zu sein (Remarque), где
значения инфинитива I и II даны в контрасте.
Сложнее положение в подсистеме причастий, где на значение
собственно-относительного времени накладываются значения вида и
залога. В целом семантику немецких причастных форм можно
охарактеризовать следующим образом. Причастие I передает значения
одновременности, несовершенного (возможно, даже длительного) вида и
действительного залога. Например:
...mit den Armen rudernd, verschwand Herr Kesselmeyer... im Rauchzimmer
(Th. Mann).
Причастие II переходных глаголов имеет значение совершенного
вида, основанное на нем значение предшествования и значение
страдательного залога. Например:
...ich stehe auf einmal hilflos und verloren da... (Remarque).
Причастие II непереходных предельных глаголов имеет значение
совершенного вида, вытекающее из него значение предшествования и
значение действительного залога:
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Ersaß zusammengesunken in seinem Sessel (Remarque).
Таким образом, на периферии немецкой глагольной системы у
именных (особенно причастных) форм выступает значение вида, слабо и
непоследовательно выраженное у личных форм.
В целом система собственно-относительных значений и форм может
быть представлена следующей таблицей:
личная форма
конъюнктива

именная форма

предшествование

перфект/
плюсквамперфект

инфинитив11,
причастие 11

непредшествование

презенс / претерит

инфинитив I,
причастие I

(следование)

(футурумI/
кондиционалис 1)

__

граммема

В отличие от таксиса как отражательной (объективной) категории
категория вида имеет более сложную природу, в ней преобладает
субъективная (интерпретационная) доминанта. Это особенно явно
обнаруживается в русском языке с его развитой видовой системой. Так,
путем сопоставления предложений Я уже обедал и Я уже пообедал можно
показать, что они несут сообщение об одном и том же факте, различаясь
лишь его представлением, в первом случае как факта некоторого действия,
а во втором — как факта, ограниченного определенным пределом [1: 6].
Очевидно, что в обоих случаях по отношению к настоящему времени
приведенные предложения обозначают предшествующее событие, но
таксисное отношение здесь опосредовано темпоральным и таковым в собственном смысле слова и является. Нетрудно показать, что подобная
ситуация отмечается и в немецком языке:
Er arbeitete fünf Jahre in einer kleinen Stadt. In Berlin kann er aber keine
Arbeit finden.
Вместе с тем по отношению к видовому значению немецкий таксис,
являющийся обязательной категорией и реализующийся во всяком
сложноподчиненном предложении, создает благоприятные предпосылки
для указания на предельность (завершенность) события. Это естественно
вытекает из того, что любое предшествующее или же последующее
событие легче представить как предельное, нежели событие одновременное
с другим. При этом следует иметь в виду, что в отличие от русского языка
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видовые значения в немецком необязательны, эпизодичны, не связаны с
регулярными формальными противопоставлениями. Различается в
немецком и русском языках также семантика вида. Тогда как для
немецкого корректнее говорить о предельности, законченности события,
составляющей его объективную характеристику, в русском вид, как отмечено, есть категория субъективная, связанная с некоторым представлением
события, с его так называемым отношением к внутреннему пределу. В
принципе различно и отношение немецкого и русского видового значения
к таксисному. В немецком эпизодические видовые значения базируются на
таксисных, тогда как в русском, где таксис не имеет специальных средств
выражения, вид в некоторых случаях передает таксисные отношения.
В немецком языке значение предельности (завершенности) в
независимом предложении довольно часто передают аналитические
формы, включающие причастие II. Например:
Ich habe es gesagt, damit sie sich wundert (Brecht);
Wenn sie die Trauerkleider morgen verkauft, wird sie einige Milliarden
daran verdient haben... (Remarque);
...Kannst du bis heute Abend alles gepackt haben? (Remarque).
Последний пример особенно показателен в том отношении, что в нем
значение предельности из-за отнесения события к будущему полностью
подавляет значение предшествования, свойственное инфинитиву II. В этом
случае формы перфекта и плюсквамперфекта реализуют не свое временное
(следует добавить — и таксисное) значение, но видовое значение
предельности [4: 51]. Например:
...es wird still bei uns werden... und Ostern hat nun auch Fritz ausgelernt...
(Bredel);
Nein, er würde nicht mehr geholt werden. Aber Arthur. Der hatte im Herbst
seine Dienstzeit beendet (Bredel);
Und bald werden wir nicht nur unsere sozialistischen Bürgerrechte errungen
haben (Bredel).
Кроме независимых предложений, подобное использование перфекта
и плюсквамперфекта отмечается в придаточных предложениях времени со
значением следования. Например:
Du, jetzt lass ich dich nicht mehr los, bevor du mir nicht alles gesagt hast
(Brecht);
Zwei Jahre dauerte es, bis er sie wiedergefunden hatte (Prodöhl).
Особенно акцентировано видовое значение законченности у
сверхсложных форм, которые реализуют его даже в простом предложении.
Например:
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Hier hast du deine Hundemarke wieder. Hab sie ganz vergessen gehabt
(Remarque);
Ich hatte meinen Tornister nicht vorschriftsmäßig gepackt gehabt (Remarque);
Wahrscheinlich hatte sie nur die Zündung abgestellt gehabt (Remarque).
Таким образом, вопреки распространенному среди многих
германистов мнению об отсутствии в немецком языке грамматической
категории вида правильнее полагать, что в качестве необязательного,
может быть, даже — скрытого, значения вид выступает здесь довольно
часто, хотя и не является, как в русском, обязательной категорией. Об
известной продуктивности видового значения в немецком свидетельствует
то, что оно отмечается по большей части в устной форме языка,
отражающей особенности живой речи. К данной сфере употребления
следует отнести также типичное для магазинов некоторых немецких
городов объявление Wir haben geöffnet, где сочетание глагола haben с
причастием II выступает в своем первичном значении, называя некоторое
результативное состояние (Wir halten (den Laden) geöffnet).
Специальными формами для выражения видового значения немецкий язык не располагает, поэтому выявление его предполагает
достаточно тонкий анализ всех случаев употребления аналитических форм
в их таксисной функции.
В русском языке таксис выступает как понятийная категория,
выражаемая различными языковыми средствами. В основном таксис
передается здесь на базе абсолютного времени, формы которого служат
выражению отношения предшествования, непредшествования или
следования [3:38]:
Он говорит, что болел/болеет/будет еще болеть — Он говорил, что
болел/ болеет/будет еще болеть.
Форма совершенного вида прошедшего времени однозначно передает также и значение предшествования. Например:
Он говорит/говорил/скажет, что проболел три месяца.
Особое положение в системе средств выражения таксиса в русском
языке занимают формы деепричастий. Так, деепричастие совершенного
вида, по сути дела, передает значение предшествования, а деепричастие
несовершенного вида — непредшествования:
Он ушел, махнув рукой / махая рукой; взглянув на нас / не глядя на нас.
Таким образом, таксисное значение связано в русском языке с
периферией глагольной системы, тогда как в немецком периферии системы
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принадлежит значение вида, наиболее явно обнаруживающееся у
причастий.
Отсутствие в русском языке грамматической (обязательной)
категории таксиса вызывает серьезные трудности при обучении
русскоязычного контингента немецкому языку. Речь в данном случае идет
не столько об усвоении правил согласования времен (они в немецком языке
не слишком сложны по сравнению с другими западными языками), сколько
о необходимости передавать таксисные отношения в каждом
сложноподчиненном предложении с нетаксисными союзами и союзными
словами, т.е. о необходимости формирования в мышлении обучаемого
новой, ранее не существовавшей категории.
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ЌОИДАЊОИ ЌАБУЛИ МАВОД
«Идоракунии давлатї» - маљаллаи илмї-сиёсии Донишкадаи
идоракуни давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон буда, дар
он маводи илмї, илмї-методї, таълимї доир ба соњаи хизмати давлатї,
идоракунии давлатї ва масоили марбут ба такмили ихтисоси
хизматчиёни давлатї интишор мешаванд.
Ба маљалла мавод ба забони тољикї, русї ва англисї ќабул карда
мешавад. Муаллифон бояд ќоидањои муайянро риоя намоянд. Маводи
пешнињодшаванда бояд нав ва пеш аз ин дар дигар нашрияњо чоп нашуда
бошад. Њаљми маводи чопї бояд аз 1500 аломати умумї зиёд набошад.
Маводи ба маљалла пешнињодшаванда бояд пурра тањриршуда ва он аз
хатогињои имлоию грамматикї ва услубї орї бошад.
Талабот ба маводи пешнињодшаванда
1. Матни маќола дар шакли чопї ва электронї бошад. Дар
сањифаи охири маќола муаллиф бояд имзо гузошта, суроѓаи љойи кор ва
манзили худро (бо раќами телефон ва e-mail) нишон дињад. Матни
электронї бояд дар муњити Word-2007 ё баъдї (шрифти Times New
Roman Тj, андозаи 14, фосилаи 1,0; хати сурх 0,5 см.) њуруфчинї шуда
бошад. Дар зери сарлавњаи маќола ному насаб, дараља ва унвони илмї,
мансаб (вазифа), маќомот (љойи кор), нишонї ва раќами телефон барои
иртибот нишон дода шуда, инчунин овардани аннотатсия ба забонњои
тољикї, русї, англисї ва вожањои калидї њатмист. Дар матн љадвал ё
расмро бо риояи шартњои зерин љой додан мумкин аст: љадвал бояд бе
автоформат њуруфчинї шуда бошад (на ин ки њамчун тасвир, масалан,
тавассути сканнер). Раќамњои дањї бояд бо вергул, бефосила навишта
шаванд. Масалан, 19,6 на ин ки 19.6. Расмњо бояд андозаи то 12х20 см,
сиёњ-сафед, дар ќолаби *.jpeg ё *.gif бошанд. Харита ва ё расмњои
мураккаб дар формати CorelDraw низ ќобили ќабуланд. Расмњои ќолаби
дигардошта ќобили ќабул нестанд.
Рўихати адабиёт дар охири матн аз рўйи алифбо, бо раќами
тартибї оварда шуда, ишорањо ба сарчашма дар дохили матн дар ќавси
чоркунља [5,34] нишон дода мешаванд.
Ќарор оид ба чопи мавод аз љониби њайати тањририя ќабул карда
мешавад. Матни барои чоп тавсияшуда ба муаллиф барои мувофиќа
ирсол карда мешавад. Маводи ба маљалла пешнињодгардида ба
муаллифон баргардонида намешавад.
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ИДОРАКУНИИ
ДАВЛАТЇ
МАЉАЛЛАИ ИЛМЇ-СИЁСИИ ДОНИШКАДАИ ИДОРАКУНИИ
ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

(№ 1) 2017

Нишонї:
734003, ш. Душанбе, кўчаи Саид Носир 33.
Email: info@did.tj
Тел.: 224-83-93, 224-17-86 (факс)

Ба матбаа 3.04.2017 супурда шуд. Ба чоп 3.05.2017 имзо шуд.
Андозаи 70х100 1/16. Чопи офсетї. Љузъи чопии шартї 10,5.
Супориши № 68. Адади нашр 500 нусха
734018, ш.Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16
КВД КТН "Шарќи озод"-и Дастгоњи иљроияи
Президенти Љумњурии Тољикистон
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