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МУҚАДДИМА 

Мубрамияти мавзуъ. Идоракунии сиёсӣ ҳамчун механизми муҳимми 

танзими фаъолияти сохторҳои гуногуни давлатию ҷамъиятӣ равандест, ки 

дорои чунин хусусиятҳо, аз қабили пайвастагӣ, робитаи сохторӣ, муттасилӣ 

ва ҳадафмандӣ буда, дар заминаи он ҳамоҳангии фаъолияти ниҳодҳои 

гуногун таъмин карда мешавад. Дар ҳама давру замон ба масъалаи мазкур 

сиёсатмадорон кӯшиш менамуданд, ки вобаста ба мазмун ва хусусияти 

талаботу эҳтиёҷоти пайдошаванда шакли мувофиқи идоракунии сиёсиро 

интихоб намоянд. 

Масъалаи мазкур мубрамияти худро дар замони мо ҳам аз даст надода, 

баръакс бо назардошти рушди муосир, вижагиҳои ҷаҳонишавӣ ҳамчун 

раванди фарогир, авҷ гирифтани талошҳои геополитикӣ, мусаллаҳшавӣ, 

суръати тоза касб намудани чунин зуҳуроти манфӣ, аз қабили экстремизму 

терроризм, муборизаҳои иттилоотӣ ва идеологӣ аҳамияти бештар пайдо 

намудааст. Вобаста ба ин, мавзуи таҳқиқоти мазкур аҳамияти муҳимми 

илмию назариявӣ дошта, таҳлили паҳлуҳои гуногуни он имконият медиҳанд, 

ки дар шароити тағйирпазирии ҷомеаи муосир татбиқи василаҳои 

самараноки идоракунӣ амалӣ карда шаванд. 

Дар шароити кунунӣ ҳар як давлат вазифадор аст, ки механизми 

идоракунии сиёсиро мукаммал намуда, пайваста баҳри мутобиқати он ба 

талаботи замон чораҳои заруриро амалӣ намояд. Ташаккули муносибатҳои 

нав дар низоми сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ташкилию сафарбарнамоии 

ҷомеа тақозо менамояд, ки аз усулҳои қаблии идоракунӣ дар мавридҳои 

муайян даст кашида, ҷиҳати истифодаи василаҳои нави таъсирноку 

самарабахш истифода бурда шавад. Ҳамин аст, ки дар идоракунии сиёсии 

муосир коршиносон менеҷменти сиёсиро ҳамчун шакли ҷадиду натиҷабахш 

эътироф мекунанд. 

Менеҷменти сиёсӣ ҳамчун механизми идоракунӣ талаб менамояд, ки 

неруҳои соҳиби қудрат дар раванди идоракунии муосир аз усулҳои 

“зӯроварии легитимӣ” ва истифодаи таъсиррасониҳои меъёрию маъмурӣ даст 
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кашида, тавассути эътимодбахшӣ, ҳавасмандгардонӣ, рӯҳбаландкунӣ ва 

усулҳои дигари таъсирбахш баҳри расидан ба мақсадҳои ниҳоӣ ҷомеаро 

сафарбар ва идора намоянд. Таҷрибаи сиёсӣ самаранокии ин усулро собит 

намуда истодааст. Вобаста ба ин, таҳлили раванди муосири истифодаи 

менеҷменти сиёсӣ дар замони муосир дар таҷрибаи давлатдории тоҷикон 

аҳамияти хосаи илмию назариявӣ ва амалиро соҳиб аст. 

Алалхусус, барои давлатҳои нави миллӣ, ки ба низоми муносибатҳои 

байналхалқӣ ҳамчун субъектҳои мустақил ворид гардидаанд, таҳлили 

назариявию амалии масъалаи мазкур аҳамияти хоса дошта, дар заминаи 

натиҷаҳои бадастомада имкони коркарди василаҳои нави идоракунии сиёсӣ 

вуҷуд дорад.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол дар солҳои 90-уми 

асри XX ба роҳи мустақили давлатдории миллӣ шуруъ намуд. Вале маҳз бо 

сабаби дарёфт нагардидани муханизмҳои замонавӣ ва ба талаботи ҷомеа 

ҷавобгӯйи идоракунӣ кишвар ба арсаи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ кашида 

шуд. Ҷомеаи тоҷикистонӣ анъана ва таҷрибаи зарурии равандҳои 

демократиро надошт. Роҳбарияти мамлакат ва неруҳои сиёсӣ бошанд, маҷро 

ва тамоюлҳои инкишофи стратегии мамлакатро муайян карда 

натавонистанд. 

Баргузории Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

барқарор шудани ҳукумати конститутсионӣ бо сарварии Президенти 

мамлакат, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавассути интихоби 

механизми дурусти идоракунии сиёсӣ ҷиҳати ба эътидол овардани вазъи 

сиёсӣ ва ба масири созандагӣ равона кардани ҳама неруҳои сиёсии кишвар 

муваффақ гашт. Қабули конститутсияи нав, такмили низоми идоракунии 

сиёсӣ, таъсиси сохторҳои комилан нави сиёсӣ ва маъмурию идоракунӣ дар 

мамлакат роҳи ояндаи давлатдории миллиро муайян намуданд.  

Дар ин замина, асосноккунии назариявию методологии раванди 

тағйирпазирии ҳокимият ва идоракунии сиёсӣ дар Тоҷикистон, муайян 

намудани хусусият ва мазмуни дигаргуниҳои дар ин самт бадастомада, 
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таҳлили механизмҳои идоракуние, ки бори нахуст дар кишвар таҷриба шуда, 

самараи дилхоҳ ба даст овардаанд, ҳадафи таҳқиқоти мазкурро ташкил 

медиҳанд. 

Баланд бардоштани самаранокии низоми идоракунии сиёсӣ дар 

Тоҷикистон на фақат омӯзиши дақиқи расмӣ - ҳуқуқӣ ва таҳлили сиёсӣ-

маъмуриро пеш мегузорад, ҳамчунин муайян намудани принсипҳои асосӣ 

ҳангоми таҳия, қабул ва механизми татбиқи қарорҳои сиёсиро талаб 

менамояд. Дар ин раванд сатҳи истифодаи усулҳои менеҷменти сиёсӣ 

аҳамияти хос дошта, дар шароити рушди демократия имконият медиҳанд, ки 

сатҳи ҳавасмандии мардум ҷиҳати иштироки фаъолона дар соҳаҳои гуногуни 

ҳаёти ҷомеа баланд бардошта шавад. 

Мубрамияти дигари масъалаи таҳқиқшаванда дар он аст, ки идоракунии 

сиёсӣ дар шароити тағйирпазирии ҷомеи Тоҷикистон дар илми сиёсии ватанӣ 

бори нахуст дар шакли маҷмуи мавриди баррасӣ қарор гирифта, шаклгирӣ ва 

такмили он вобаста ба вазъи сиёсию иҷтимоӣ марҳила ба марҳила таҳқиқ 

гаштааст. Ин имконият медиҳад, ки таҷрибаи сиёсии андӯхта дар ин самт дар 

амалияи минбаъда низ истифода шавад. Аз он ҷумла, таҳқиқи ҷанбаи 

аксиологӣ дар раванди қабули қарор, таҳлили таҳаввулоти ниҳоди сарварӣ ва 

нақши он дар идоракунӣ ва рушди босуботи ҷомеа аҳамияти хоссаи илмию 

амалӣ дошта, муайян намудани тамоюлҳо дар онҳо арзиши илмии 

таҳқиқотро боло мебарад. 

Дараҷаи омӯзиши мавзуъ. Идоракунии сиёсӣ вобаста ба моҳияти 

байнифаннии худ дар баробари илмҳои сиёсӣ дар доираи илмҳои гуногун, аз 

қабили фалсафа, таърих, ҳуқуқ, сотсиология ва психология низ омӯхта 

мешавад. Вобаста ба ин, дар раванди таҳқиқи масъалаи идоракунии сиёсӣ дар 

шароити тағйирпазирии ҷомеаи муосир бо мақсади мукаммалӣ ва амиқ 

омӯхтани он бо истифода аз равиши байнифаннӣ аз адабиёти гуногун 

истифода бурдаем. 

Бо мақсади возеҳ муайян намудани дараҷаи омӯзиши мавзуъ адабиёти 

истифодашударо вобаста ба мансубияташон ба мактабҳои гуногуни илмӣ 
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тасниф намудаем. Зарурати чунин таснифот дар он аст, ки ҳар як тамаддун ва 

ҳар як кишвар вобаста ба идоракунии сиёсӣ анъана, суннат ва арзишҳои хоси 

худро дошта, муносибатҳои идоракунӣ дар доираи онҳо шакл мегиранд. 

Вобаста ба ин, дар гурӯҳи аввал таҳқиқотҳои олимони Ғарбро муттаҳид 

намудаем.  

 Ҷанбаи назариявии масъалаҳои идоракунии давлатӣ дар асарҳои 

олимон, ки асосгузори мактабҳои илмӣ мебошанд, пеш аз ҳама, мавриди 

омӯзиш қарор гирифтааст. Асосан, К. Маркс, М. Вебер, В. Вилсон, Ф. Гудноу, 

Д. Г. Алмонд, Д. Истон, Т. Парсонс, К. Ясперс, Ф.У. Тейлор, А. Файол, Л. 

Уайт, Ч. Баднар, Г. Саймон, Д. Уалдо, М. Крозе, П. Друккер, У. Нисканен, Э. 

Далшир, Ҷ. Марч, Й. Ослон, Д. Осборн, Т. Гэблер, М. Тетчер1 мебошанд, ки 

ҷанбаҳои гуногуни идоракунии сиёсӣ, ба монанди сиёсат, ҳокимият, 

бюрократия, ратсионализм, материализм ва василаю санъати идоракунии 

давлатиро мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор додаанд.   

Дар гурӯҳи дуюм таҳқиқот ва пажуҳишҳои олимони рус  Н.Винер, И. 
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И.А. Василенко, О.Е. Петрунин, М.Г. Анохин, В.С. Комаровски, 3.М. Зотов, 
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управления государством. Стратегия для меняющегося мира [Текст] / М. Тетчер. // Пер. с англ. – 8 –е изд. - 
М.: Альпина Паблишер, 2022. – 504 с. 
2 Винер Н. Кибернетика и общество [Текст] / Н. Винер. – М., 1958. – 200 с.; Пригожий И. Порядок из хаоса 
Новый диалог человека с природой [Текст] / И. Р. Пригожин, И. Стенгерс; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. 
– 431с.; Афанасьев В.Г. Системность и общество [Текст] / В.Г. Афанасьев. – М., 1980. – 368 с.; Афанасьев В. 
Г. Общество системность, познание и управление [Текст] / В. Г. Афанасьев. – М., 1981. – 432 с.; Арнольд В. 
И. Теория катастроф [Текст] / В. И. Арнольд. – М., 1990. – 128 с.; Анохин М.Г. Политические системы 

адаптация, устойчивость (теоретико-прикладной анализ) [Текст] / М.Г. Анохин. – М., 1996. – 305 с.; Эшби 
У. Р. Введение в кибернетику [Текст] / У.Р. Эшби. – М., 1959. – 432 с. 
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О.Ф.Шабров, Е.Г. Морозов,  Е.В. Охотски, Г. В.  Пушкарева, В. Колесников, 

А.А. Калинен ва дигаронро1 бо ҳам овардем, ки дар онҳо чунин масъалаҳои 

муҳим, аз қабили назарияи низом, принсипҳои он, механизм ва қонунияти 

фаъолияти низоми идоракунӣ, ҷанбаҳои ташкилӣ-ҳуқуқӣ ва фаъолияти 

идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ, таҳқиқоти муқоисавии идоракунии 

давлатӣ дар кишварҳои хориҷӣ, таҳлили моҳият, сохтор, механизмҳои 

идоракунии сиёсӣ, таъсири мутақобилаи субъект ва объекти идоракунӣ, 

нақши мнендҷменти сиёсӣ дар раванди идоракунӣ мавриди баррасию таҳлил 

ва асосноккунии илмӣ қарор дода шудааст. 

Ба гурӯҳи сеюм таҳқиқоти олимони тоҷик муттаҳид карда шудаанд, ки 

дар онҳо ҷанбаҳои гуногуни ташаккул ва рушди идоракунии сиёсӣ дар 

шароити соҳибистиқлолии кишвар мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор дода 

шудааст. Бояд иброз намуд, ки дар адабиёти сиёсии ватанӣ оид ба 

идоракунии сиёсӣ таҳқиқоти алоҳидаю маҷмуӣ ба назар намерасад. Паҳлуҳои 

гуногуни он дар таҳқиқоти чунин сиёсатшиносону ҷомеашиносон, аз қабили 

А.Н.Муҳаммад, Г.Зокиров, С.Ятимов, М.Хидирзода, Ҳ. Нуриддинов, 

                                                           
1 Ниг.: Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность [Текст] / Г.В. Атаманчук. – М., 2006. 
– 544 с.; Боз вай. Теория государственного управления [Текст] / Г.В. Атаманчук. – М., 2010. – 525 c.; Боз вай. 
Модернизация государственного управления теоретико-методологические основания М, 2001; Боз вай. 
Государственное управление организационно-функциональные вопросы [Текст] / Г.В. Атаманчук. – М.: 
РАГС, 2001. – 34 с.; Глазунова H.И. Система государственного управления [Текст] / H.И. Глазунова. – М, 
2008. – 640 с.; Граждан В.Д. Деятельностная теория управления [Текст] / В. Д. Граждан. учеб. пособие по 
спецкурсу – М.: РАГС, 1997. – 179 с.; Граждан В. Д. Теория управления [Текст] / В.Д. Граждан. – М., 2006. – 
416 с.; Государственная служба (комплексный подход) [Текст] / Отв. ред. А.В. Оболонский. – М.: 
Издательство «Дело» АНХ, 2009. – 512 с.; Государственное управление и политика [Текст] / Под. ред. Л.В. 
Сморгунов – СПб, 2002. – 564 с.; Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология [Текст] / Л.В. 
Сморгунов. - 2-е изд., испр. и доп.– М., 2018. – 417 с.; Сравнительное государственное управление: Теория, 
реформы, эффективность [Текст] / Под. ред. Л.В. Сморгунов – СПб., 2000. – 228 с.; Голосов Г.В. 
Сравнительная политология [Текст] / Г.В. Голосов. – СПб., 2001. – 368 с.; Василенко И.А. Административно-
государственное управление в странах Запада США, Великобритания, Франция, Германия [Текст] / И.А. 
Василенко. – М., 2000. – 235 с.; Петрунин О.Е. Государственное управление зарубежных стран [Текст] / О.Е. 
Петрунина, С.В. Прокин. – М., 2001. – 416 с.; Анохин М.Г. Комаровский В.С. Политика возможности 
современных технотогий [Текст] / М.Г.Анохин, В.С. Комаровский. – М., 1998. – 64 с.; Связи с 
общественностью в политике и государственном управлении [Текст] / Под. ред. В.С. Комаровского. – М, 
2001. – 112 с.; Комаровский В.С. Административная реформа и процессы демократизации управления в 
российской Федерации [Текст] / В.С. Комаровский // IV Всероссийский конгресс политологов. Тезисы 
докладов. – М., 2006; Политическое управление теория и практика [Текст] / Под. общей ред. Зотов З. М. – М, 
1997.; Шабров О.Ф. Политическое управление. Проблема стабильности и развития [Текст] / О.Ф. Шабров. – 
М., 1997. – 200 с.; Морозов Е.Г.  Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 
технологии [Текст] / Е.Г. Морозов. – М., 1998. – 247 с.; Охотский Е.В. Теория и механизмы современного 
государственного управления: учебно-методический комплекс [Текст] / Е.В. Охотский. – М., 2013. – 701 с.; 
Пушкарева Г. В. Политический менеджмент [Текст] / Г.В. Пушкарева. – М., 2002. – 400 с.; Колесников В., 
Семенов В. Политический менеджмент [Текст] / В. Колесников, В. Семенов. – СПб.: Питер, 2012. – 320 с.; 
Калинен А. А. Система политического управления в трансформирующейся России: теоретико-прикладной 
анализ [Текст]: дис. …док. полит. наук. / А.А. Калинен. – М., 2006. – 401 с.  
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Ш.Каримов, А.Ғафурзода, К.Олимов, А.Достиев, С.Фаттоев, Ҷ.З. 

Маҷидзода, Х.Усмонзода, Х.М.Зиёӣ, Т. Фозилов, А. Имомов, Р. 

Сотиволдиев, М.Маҳмудзода, Б.Ҳ. Раззоқов, Ҷ.Н.Ҷамшедов, К.М. Каримов, 

Д. Муллоев, Б. Ализода ва дигарон1 мавриди таҳлили сиёсӣ ва ҳуқуқӣ қарор 

додаанд. Масъалаи идоракунии сиёсии дар пажуҳишҳои олимони 

зикргардида дар ҳошияи таҳқиқ масъалаи хизмати давлатӣ, ташаккулёбии 

низоми ҳуқуқии кишвар, таҳлили хусусиятҳои тақвияти истиқлоли давлатӣ, 

сарварии сиёсӣ ва ғайраҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. 

Профессор А.Н. Муҳаммад масъалаи идоракунии сиёсиро аз нуктаи 

назари илмҳои сиёсӣ дар доираи масъалаҳои истиқлолият ва таҳкими 

давлатдории миллӣ, раванди устуворгардии муносибатҳои сиёсӣ, тақвияти 

мафкураи миллӣ ва худшиносии миллӣ мавриди баррасӣ қарор дода, таъсири 

омилҳои гуногуни дохилию хориҷиро ба ин раванд истисно намекунад2. 

                                                           
1 Муҳаммад А.Н. Инсон, сиёсат ва ҷомеа [Матн] / А.Н. Муҳаммад. – Душанбе, 2018. – 236 с.; Зокиров Г.Н. 

Системаи сиёсӣ: масъалаҳои рӯз ва дурнамои инкишоф [Матн] / Г.Н.Зокиров. – Душанбе, 2011. – 352 с.; 

Ятимов С.С. Идеология ва манфиатҳои миллӣ [Матн] / С.С. Ятимов. – Душанбе, 2015. – 194 с.; Хидирзода, 

М.У. Рушди ниҳоди сарварӣ (таҳлили ҷанбаҳои иҷтимоию фарҳангӣ) [Матн] / М.У.Хидирзода. – Душанбе, 

2015. – 59 с.; Хидирзода М. У. Унсури иттилоотӣ дар таъмини идоракунии босуботи ҷомеа [Матн] / М.У. 
Хидирзода. – Душанбе, 2022. – 122 с.; Хидирзода М.У. Лидерство и управление (опыт социально-

философского анализ) [Текст] / М.У. Хидирзода. – Душанбе, 2018. – 158 с.; Нуриддинов Ҳ. Одоби касбӣ ва 

муоширати хизматчии давлатӣ [Матн] / Ҳ. Нуриддинов. – Душанбе, 2005. – 61 с.; Нуриддинов Ҳ. Идоракунӣ 

ва хизмати давлатӣ дар замони Сомониён [Матн] / Ҳ.  Нуриддинов // Паёми ДТИХД. – 2005, № 1. – С.52-53.; 
Каримов Ш.К. Роль неправительственных организаций в формировании гражданского общества в 
Таджикистане: политологический анализ [Текст]: дис. докт. ... полит. наук. / Ш.Т.Каримов. – Душанбе, 2016. 

– 292 с.; Олимов К. Симои сиёсӣ ва фарҳангии Пешвои миллат [Матн] / К.Олимов. – Душанбе, 2018.; Достиев 
А.С. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки, принятия и основные 

положения [Текст] / А.С. Достиев. – Душанбе, 2001. – 240 с.; Шарипов Ф. Фаттоев С. Эмомалӣ Раҳмонов: 

оғози марҳалаи созандагӣ [Матн] / Ф.Шарипов, С.Фаттоев.  – Душанбе, 2006. – 314 с.; Маҷидзода Ҷ.З. 

Пешвои ваҳдати миллӣ [Матн] / Ҷ.З.Маҷидзода. Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон: масъалаҳои 

ташаккул ва рушд. Ҷ. 3. – Душанбе, 2021. – С.117-128.; Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеасозӣ ва муосирият 

[Матн] / Х.У.Усмонзода. – Душанбе, 2020, - 212 с.; Зиёӣ Х.М. Абсентеизми сиёсӣ: сабабҳо, оқибатҳо ва 

роҳҳои пешгирии он [Матн] / Х. М. Зиёӣ. [Манбаи электронӣ]. URL: khovar/tj. (Санаи муроҷиат: 02.02.2021).; 

Имомов А. Мақомоти ҳокимияти давлатии Тоҷикистон [Матн] / А. Имомов. – Душанбе, 2007. – 270 с; 

Маҳмудзода М.А. Саҳми Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳия ва қабули Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.А.Маҳмудзода // Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон: масъалаҳои 

ташаккул ва рушд. Ҷ. 3. – Душанбе, 2021. – С.29-47.; Раззоқов, Б.Ҳ. Идораи давлатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: праблемаҳои ҳуқуқии назария ва амалия [Матн] / Б. Ҳ. Раззоқов. – Душанбе, 2007. – 236 с.; 
Раззоков Б.Х. Государственная администрация Таджикистана на рубеже веков: правовые аспекты развития 
[Текст] / Б.Х. Раззоков. – Душанбе, 2011. – 232 с.; Джамшедов Д.Н. Государстенная служба Республики 
Таджикистан (конституционно-правовой аспект) [Текст]: дис. …канд. юрид. наук. / Д.Н. Джамшедов. – М., 

2011. – 163 с.; Каримов, К.М. Хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / К.М. Каримов. – Душанбе, 

2006. – 496 с.; Муллоев Д. Назарияи идораи давлатӣ [Матн] / Д. Муллоев. – Душанбе, 2013. – 255 с; Ализода 
Б. Трансформация и развитие государственного управления в Таджикистане (1929-2015 гг.) [Текст] / Б. 
Ализода. – Душанбе, 2021. – 170 с.   
2 Ниг.: Муҳаммад А.Н. Истиқлол ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ [Матн] / А.Н. Муҳаммад. – Душанбе, 2021. – 

С.20. 
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Профессор С. Ятимов ба масъалаи идоракунии сиёсӣ дар доираи 

шинохти манфиатҳои миллӣ ва таъмини амнияти миллию давлатию 

муносибат намуда, ба тақвияти мавқеи субъекти сиёсат – шахс, мафкура ва 

ҷаҳонбинии он, пешгирӣ аз таҳдидҳо тавассути устуворгардонии мафкуравии 

он, шинохти арзишҳои миллию давлатӣ, коркарди механизмҳои 

самарабахши идоракунии давлатӣ тавассути истифодаи таҷриба ва анъанаи 

неки давлатдории аҷдодон ва механизмҳои муосири идоракунӣ диққати 

ҷиддӣ додааст. Муаллиф вобаста ба таъсири идеология дар раванди 

идоракунӣ қайд мекунад, ки “онҳо қаноатманд мешаванд замоне, ки бо 

халқҳои “каммаърифат” ба ибораи дигар содалаҳв дучор меоянд, зеро “вақте, 

ки халқ тираақл аст, идора карданаш осон аст”1. 

Профессор Г. Зокиров масъалаи мазкурро аз нуктаи назари масъалаҳои 

вобаста ба ташаккули системаи сиёсӣ ва давлат баррасӣ ва таҳлил намуда, 

самаранокии системаи сиёсиро “амали рӯзмарра” маънидод менамояд. 

Вобаста ба ин муаллиф қайд мекунад, ки: “Агар иҷрои вазифаҳо, таъмини 

ягонагӣ ва худмухторӣ аз ҷомеа, муносибати мавзун бо муҳит риоя гарданд, 

он гоҳ раванди самаранокӣ халалдор намегардад”2. 

Профессор М.У. Хидирзода масъалаи идоракуниро аз нуктаи назари 

сарварӣ ва нақши ниҳоди сарварӣ дар идоракунии самараноки ҷомеа 

мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода, нақши сарварро дар ташаккул ва 

такмили идоракунии сиёсӣ ҳалкунанда меҳисобад. Ӯ қайд мекунад, ки: 

“Омилҳои гуногуни таъсиррасон дар раванди идоракунии сиёсии ҷомеа 

мавҷуд мебошанд, ки яке аз онҳо роҳбарии моҳиронаи сарвари сиёсӣ, сатҳи 

шуури сиёсӣ ва фарҳанги сиёсии иштирокчиёни раванди идоракунӣ 

мебошад”3. 

Ҳуқуқшинос А.Ғафурзода аз нуктаи назари ҳуқуқӣ ба масъала муносибат 

намуда, онро дар доираи қонуниятҳои ислоҳоти маъмурӣ, ки дар кишвар дар 

                                                           
1 Ятимов С.С. Идеология ва манфиатҳои миллӣ [Матн] / С.С. Ятимов. – Душанбе, 2015. – С.19. 
2 Зокиров Г.Н. Системаи сиёсӣ: масъалаҳои рӯз ва дурнамои инкишоф [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 

2011. – С.31. 
3 Хидирзода М.У. Лидерство и управление [Текст] / М.У. Хидирзода. – Душанбе, 2018. – С.62. 
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солҳои соҳибистиқлолӣ ҷараён гирифтанд, баррасӣ ва таҳлил намудааст. Ӯ 

қайд мекунад, ки “ҳамин гуна муносибатҳо, ки бо амалисозии вазифаҳои 

мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори онҳо алоқаманд мебошанд, дар 

асл муносибатҳои давлатию хизматӣ мебошанд”1 

Ҷ.Ҷамшедов дар идоракунии самаранок нақши хизматчиёни давлатиро 

ҳамчун акторҳои муҳимми раванди идоракунии сиёсӣ баррасӣ намуда, қайд 

мекунад, ки “хизмати давлатӣ таъмини татбиқи принсипи конститутсионӣ 

дар бораи хусусияти иҷтимоӣ доштани давлат ва хизматрасонии талабот ва 

манфиатҳои шаҳрвандонро таъмин менамояд”2.  

Таҳлили таҳқиқотҳои олимони зикргардида собит менамояд, ки 

пажуҳишҳои онҳо барои баррасии ҷанбаҳои гуногуни идоракунии сиёсӣ 

маводи зарурии таҳқиқотӣ шуда метавонанд. Вале масъала сари он аст, ки 

идоракунии сиёсӣ ҳамчун раванди зарурӣ ҷиҳати ба мақсади ниҳоӣ расидани 

ҳокимияти сиёсӣ ва ҷомеа омӯзиши мушаххас ва соҳавиро тақозо менамояд. 

Дар робита ба ин, тафовути диссертатсияи мо аз таҳқиқоти пешин маҳз дар 

ҳамин нукта инъикос мешавад. 

Дар таҳқиқи масъала инчунин аз сарчашмаҳои зиёди илмӣ низ истифода 

бурда шудааст. Онҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо намудем. 

Ба гурӯҳи якуми сарчашмаҳо санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар ин самт 

қабулшуда муттаҳид карда шудаанд, ки тавассути онҳо заминаҳои меъёрии 

                                                           
1 Идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар Тоҷикистон [Матн] // Зери назари проф. Ғафурзода А. – 

Душанбе, 2019. – С.8. 
2 Джамшедов Дж. Государственная служба Республики Таджикистан: конституционно-правовой аспект 

[Текст]: автореф. дис. канд юрид. наук. / Дж. Джамшедов. – Душанбе, 2011. – С.5. 
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ҳуқуқии самти идоракунии сиёсӣ дар Тоҷикистон муқаррар гашта, 

қонунмандии фаъолияти давлат дар ин самт таъмин карда шудааст1. 

Ба гурӯҳи дуюм суханрониҳо, паёмҳо ва асарҳои таълифнамудаи 

Президенти мамлакат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид карда шудаанд, ки вобаста ба мазмун 

ва моҳияти худ раванди идоракунии сиёсӣ дар Тоҷикистонро асосноку 

муайян мекунанд. Истифода аз онҳо ба мо имконият дод, на танҳо дар бораи 

ҷанбаи таърихии шаклгирии идоракунии сиёсӣ дар Тоҷикистон, инчунин дар 

бораи афзалият ва дурнамои рушди он дар оянда низ хулосаҳои зарурии илмӣ 

барорем2. 

ТАСНИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Робитаи кор бо барнома (лоиҳа)-ҳои мавзуи илмӣ. Таҳқиқоти. 

диссертатсионӣ дар чаҳорчӯбаи амалӣ намудани нақшаи дурнамои 

панҷсолаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии Академия идоракунии давлатии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони “Ташаккули институти 

                                                           
1 Ниг.: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] – Душанбе, 2016 – 136 с.; Қонуни конститутсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 майи соли 2004 №28 “Дар бораи мақомоти маҳалии ҳокимияти давлатӣ” [Матн] 

// Ахбори  Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2004. №5.М.339.; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти 

соли 2007. №233 “Дар бораи хизмати давлатӣ” [Матн] //Ахбори Маджлиси Олии Республики Таджикистан. 

2007г. № 3. М.166.; Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тасдиқи стратегияи ислоҳоти 

системаи идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” [Матн] аз 15 марти 2006 №1713”; Консепсияи 

ислоҳоти хизмати давлатии Тоҷикистон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2007, № 

289.; Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат” [Матн] // (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с., 2016, №11, мод. 872); Барномаи 

давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва ҳувияти миллии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022. [Матн] 

[Манбаи электронӣ] URL: https://www.hgu.tj; Қонуни ҶТ “Дар бораи амнияти озуқаворӣ” [Матн] / (АМОҶТ, 

с.2010, №12, м.830; с.2014, №11, мод.667): 
2 Ниг.: Раҳмонов Э. Нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ [Матн] / Э. Раҳмонов. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 

372 с.; Рахмонов Э. Ш. Таджики на пороге будущего. Сборник выступлений Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова в СМИ России [Текст] / Э. Ш. Рахмонов. - М., 1997. – 32 с.; Эмомалӣ 

Раҳмон. Уфуқҳои истиқлол [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе, 2018. – 270 с.; Эмомалӣ Раҳмон. Чеҳраҳои 

мондагор [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе, 2016, - 364 с.; Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикистон: даҳ соли 

истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ [Матн] / Раҳмон Эмомалӣ. – Душанбе, ҷ.1. – 261 с.; Паёми 

шодбошии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори 

Рӯзи ваҳдати миллӣ [Матн]: – Душанбе, 6.06.2019 [Манбаи электронӣ]. URL: http://prezident.tj (санаи 

муроҷиат: 8.04.2022); Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи ботантана ба муносибати 

30 – солагии истиқлоли давлатӣ [Матн]: – Душанбе, 08.09.2021. [Манбаи электронӣ]. URL: 

http://prezident.tj/node/26483 (санаи муроҷиат: 8.04.22); Паёми Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: – Душанбе, 23.01.2015. [Манбаи электронӣ]. URL: 

http://prezident.tj/node/8136 (санаи муроҷиат: 5.04.2022); Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  дар маросими ба истифода додани нақби Анзоб [Матн]: 22 майи соли 1999. 

[Манбаи электронӣ]. URL: http://prezident.tj/node/26483 (санаи муроҷиат: 14.04.22): 

http://prezident.tj/
http://prezident.tj/node/26483
http://prezident.tj/node/8136
http://prezident.tj/node/26483
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идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар шароити навсозии 

(модерникунонии) ҷомеаи муосири Тоҷикистон: зарурат, омилҳо ва 

механизмҳои рушди он” барои солҳои 2021-2025, ки бо қарори Шӯрои 

олимони Академия аз 30-уми январи соли 2021 №7/4 тасдиқ гардидааст, 

анҷом дода шудааст.  

Объекти таҳқиқот – низоми идоракунии сиёсӣ дар шароити Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва хусусиятҳои гуногуни он маҳсуб меёбад. 

Предмети тадқиқот – таҳлили моҳият, мазмун, шакл ва хусусиятҳои 

назариявию методологӣ ва ҷанбаҳои амалии раванди идоракунии сиёсӣ  дар 

шароити Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. 

Мақсади таҳқиқот – таҳқиқ ва натиҷагирии асосҳо, захираҳо ва 

масъалаҳои муҳими ташаккул ва инкишофи низоми идоракунии сиёсӣ дар 

шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд.   

Мақсади тадқиқотро тавассути ҳалли вазифаҳои зерин амалӣ намудан 

мумкин аст:   

- тавассути таҳлил ва натиҷагирии мафҳумҳо ва хусусиятҳои низоми 

идоракунӣ муваффақ гардидан ба фаҳми моҳиятии раванди идоракунӣ; 

- Омӯзиш ва таҳлили андешаҳо ва инкишофи онҳо оид ба идоракунии 

сиёсии ҷомеа; 

- таҳлил ва асосноккунии асосҳои назариявию методологӣ, моҳият, 

сохтор ва консепсияҳои муосири идоракунии сиёсӣ ҳамчун самти мустақили 

таҳқиқотӣ; 

- муайян намудани ҷараёнҳо ва равияҳои асосӣ дар таҳавуллоти 

таърихию сиёсии назария оид ба раванди идоракунии сиёсӣ ва ошкор 

намудани аҳамияти илмии онҳо дар ташаккули консепсияҳои муосири 

идоракунии сиёсӣ; 

- таҳқиқ ва асосноккунии ҷанбаҳо, равишҳои сиёсӣ ва масъалаҳои 

мубрами низоми идоракунии сиёсӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

- муайян ва асосноккунӣ ва нақши сарвари сиёсӣ дар таҳкими 

давлатдории миллӣ ва заминаҳои такмили ниҳоди сарварӣ дар Тоҷикистон;  
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-  муайян намудани хусусияти қабули қарорҳои сиёсӣ, нақши онҳо дар 

ҳалли масъалаҳои мубрами сиёсӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ дар 

Тоҷикистон;  

- таҳқиқи масъалаи киберсиёсат ва ҳукумати электронӣ, муайян 

намудани мазмун, моҳият ва нақши онҳо дар идоракунии сиёсии муосир, 

инчунин таҳлили масъалаҳои таъмини ҳамкориҳои байналмилалӣ дар 

раванди идоракунии интернет;  

- таҳлили самарабахшӣ ва мақсаднокии татбиқи ҳукумати электронӣ ва 

нақши он дар идоракунии давлатии муосир шароити ҷомеаи иттилоотӣ; 

- таҳлил ва дарёфти идоракунии сиёсӣ ва роҳҳои баланд бардоштани 

самаранокии он дар замони муосир, аз ҷумла тавассути тақвияти неруи кадрӣ, 

ҷалби ҷавонон ва занон ба хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- таҳлили вазъи муосир ва дурнамои шарикии давлат бо бахши хусусӣ 

ҳамчун тарҳи идоракунии либералӣ ва раванди татбиқи он дар Тоҷикистон; 

- таҳқиқ ва асоснок намудани нақши низоми арзишҳо дар идоракунии  

сиёсӣ дар шароити ҷомеаи муосири Тоҷикистон.   

Асоси методологии таҳқиқотро усулҳои таҳлили таърихӣ, ҳуқуқӣ, 

системавӣ, таҳлили оморӣ, вазифавӣ, муқоисавӣ, баҳогузорӣ ва пешгӯӣ 

ташкил менамояд. 

Истифодаи усулҳои муқоисавӣ ва системавӣ имконияти гурӯҳбандии 

назария ва равишҳои гуногуни илмиро дар самти идоракунии сиёсӣ фароҳам 

оварда, муқоисаи онҳо таҳаввули тасаввуротро дар бораи идоракунии 

сиёсию давлатӣ  асоснок намудааст. 

Дар асоси истифодаи усули ҳуқуқӣ мо тавонистем раванди ташаккули 

заминаҳои меъёрии ҳуқуқии ташаккули раванди идоракунии сиёсиро дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳои замони соҳибистиқлолӣ 

баррасӣ намоем. 

Усули вазифавӣ имкон дод, ки салоҳияти ниҳодҳои давлатӣ ва 

ҷамъиятиро дар раванди идоракунии сиёсӣ, ташаккули муносибатҳои 

ҷамъиятӣ ва ҳалли масъалаҳои мубрами ҳаёти ҷомеа дақиқ муайян намоем. 
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Бо истифода аз усулҳои баҳогузорӣ ва пешгӯйӣ марҳилаи тайнамудаи 

замони соҳибистиқлолӣ арзёбӣ ва хулосабарорӣ гардида, дастовард ва 

муваффақиятҳо дар самти идоракунии сиёсӣ дар нуктаи назари консепсияҳо 

ва равишҳои гуногуни илмӣ, аз он ҷумла менеҷменти сиёсӣ асоснок карда 

шуданд. Дар заминаи онҳо имконият фароҳам омад то бо истифода аз 

муносибати маҷмӯиро ба воқеияти иҷтимоӣ, инъикоси айнии воқеият таъмин 

гаридад, афзалият ва дурнамои рушд муайян карда шавад. 

Ҳадаф ва вазифаҳои дар таҳқиқоти диссертатсионӣ гузошташуда 

зарурати истифодаи муносибати байнифанниро муайян намуданд, ки бо 

кӯмаки онҳо таҳқиқи масъалаи мазкур дар маҷмуъ бо истифодаи усулҳое 

имконпазир гардид, ки дар сиёсатшиносӣ, фалсафаи иҷтимоӣ, ҷомеашиносӣ, 

психологияи иҷтимоӣ ва ҳуқуқ ба кор бурда мешаванд. 

Ҳангоми омӯзиши масъалаи идоракунии сиёсӣ аз равишҳои сохторию 

функсионалӣ, парадигмаҳои бихевиоралӣ, системавӣ, институтсионалӣ, 

менеҷериалӣ, қиёсӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва синергетикӣ истифода бурда 

шудааст. 

Соҳаи таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба рамзи ихтисоси 

тасдиқнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон - 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ мувофиқ 

аст. 

Марҳилаҳои таҳқиқот. Давраи иҷроиши мавзуи кори диссертатсионӣ 

солҳои 2017-2022 - ро дар бар мегирад. 

Пойгоҳи асосии иттилоотии таҳқиқотро Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 майи соли 

2004, №28 “Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ”,  

Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи низоми идоракунии давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марти соли 2007. №233 “Дар бораи хизмати 

давлатӣ”, Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии давлатии Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

тасдиқи стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз 15 марти 2006. №1713”,  Консепсияи ислоҳоти хизмати 

давлатии Тоҷикистон,  Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни 

соли 2007, № 289, Барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва ҳувияти миллии 

ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 ва ғайра ташкил медиҳанд. 

Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо 

ҷомеаи Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст. 

Заминаи эмпирикии диссертатсияро натиҷаҳои таҳқиқотҳое, ки аз ҷониби 

донишмандони мактабҳои илмии ватанӣ ва хориҷӣ гузаронида шудаанд, 

инчунин монографияҳо, таҳқиқотҳои диссертатсионӣ, маълумоти омории 

давлатӣ ва идоравӣ, ҳисоботҳои сохторҳои давлатӣ, маводи матбуотӣ, 

нашриявӣ ва захираҳои интернетии солҳои охир ташкил медиҳанд. 

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дақиқияти 

маълумот, кофӣ будани ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои 

таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот, гузаронидани таҳқиқи эътимодноки 

диссертатсионӣ мебошад. Хулоса ва тавсияҳо дар заминаи таҳлили илмии 

натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ  ва амалӣ асосноку манзур карда шудаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқот бо он асоснок карда мешавад, ки масъалаи 

идоракунии сиёсӣ дар шароити тағйирпазирии ҷаҳони муосир бори нахуст 

дар илми сиёсии ватанӣ мавриди таҳқиқи маҷмуи ва ҳаматарафа дар доираи 

диссертатсияи докторӣ қарор гирифта, масъалаи илмие ҳаллу фасл шудааст, 

ки аҳамияти хоси иҷтимоию сиёсӣ дошта, муаллиф нуктаҳои назариявиеро 

дар таҳлили раванди мазкур дар шароити Тоҷикистон коркард намудааст, ки 

онҳоро метавон ҳамчун дастоварди илмӣ маънидод намуд. 

Дар заминаи гуфтаҳои боло навгонии диссертатсияи мазкурро метавон 

бо нуктаҳои мушаххаси зерин асоснок намуд: 

- дар заминаи таҳлили назариявию методологии масъалаи идоракунии 

сиёсӣ дар баробари мактабҳои илмии хориҷӣ бори нахуст дастовардҳои 
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мактаби илмии ватанӣ вобаста ба масъалаи идоракунии сиёсӣ аз диди сиёсӣ, 

таърихӣ, фалсафӣ ва ҳуқуқӣ тасниф ва асоснок карда шуд; 

- таҳлили муқоисавии таҳаввулоти назария оид ба идоракунии давлатӣ аз 

давраи қадим то замони имрӯза гузаронида шуда, дар ин замина раванди 

тағйирпазирии шуури сиёсӣ ва муносибатҳои сиёсӣ ҳамчун омили муҳимми 

таъмини идоракунии самараноки сиёсӣ асоснок карда шуд; 

- бо истифода аз усулҳои системавӣ ва қиёсӣ раванди ташаккули 

заминаҳои меъёрии ҳуқуқии идоракунии сиёсӣ асоснок карда шуда, хусусияти 

раванди мазкур ошкор ва тамоюлҳои он муайян карда шуданд; 

- муайян ва асоснок карда шуд, ки нақши сарвар ва ниҳоди сарварӣ дар  

идоракунии равандҳои сиёсӣ муҳим ва ҳалкунанда буда, вобаста ба шароити 

Тоҷикистон он намунаи беҳтарини ташаккул ва камолоти шахсият аз 

роҳбари одӣ то сатҳи Пешвои миллат буда, дорои ҷанбаҳои сиёсӣ ва 

маънавию ҳуқуқӣ мебошад;  

- бори нахуст дар илми сиёсии ватанӣ раванди қабули қарор аз нуқтаи 

назари менеҷменти сиёсӣ асоснок карда шуда, унсури мафкуравии қавӣ дар 

ҳамаи онҳо истифода гардида, бе татбиқи “зӯроварии легитимӣ” ва маъмурӣ 

натиҷаҳое ба даст оварда шуданд, ки дар самти таҳкими давлатдории миллӣ, 

аҳамияти хос доранд; 

- зарурат ва эҳтиёҷот ба таҳқиқи хусусиятҳои хоси падида ва зуҳуроте чун 

киберсиёсат, ки дар шароити муосири рушди муносибатҳо дар ҷомеаи 

иттилоотӣ дар доираҳои илмӣ ва сиёсии кишварҳои гуногун мавриди амал 

қарор гирифта истодааст, асоснок карда шуда, оид ба омӯзиши он ҳамчун 

рукни таркибии раванди идоракунӣ ва танзими муносибатҳо дар фаъолияти 

давлат ва ҳукуматҳо масъалагузорӣ карда шудааст; 

- дар замони муосир эҳтиёҷоти воқеӣ ба фаъолияти ҳукумати электронӣ 

асоснок карда шуда, дар ин  замина асоснок карда шудааст, ки дар 

Тоҷикистон бо дарназардошти таҳдиду хатарҳои характери киберӣ, ки дар 

ҷаҳони муосир зуд паҳншаванда мебошанд,  ҳамаи хизматрасонии давлатӣ  

бояд ба таври электронӣ пешниҳод  карда шаванд; 
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- муайян ва бо далелҳои оморӣ асоснок карда шудааст, ки яке аз омилҳои 

баланд бардоштани самаранокии идоракунии сиёсию давлатӣ ин навкунии 

доимии неруи кадрӣ аз ҳисоби ҷавонону занон буда, динамикаи рушди ин 

раванд бозгӯйи ҷиддӣ будани мақсади давлат дар ин самт мебошад;  

- шарикии давлат бо бахши хусусӣ ҳамчун модели идоракунии либералӣ 

асоснок ва раванди татбиқи он дар Тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳо ва 

имкониятҳои мавҷудаи сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодӣ муайян карда шудааст; 

- бори нахуст равиши аксиологӣ дар таҳлили раванди идоракунии сиёсии 

Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ истифода гашта, дар заминаи он як 

қатор арзишҳое мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд, ки истифодаи онҳо баҳри 

ба мақсадҳои сиёсӣ расидани ҷомеа мусоидат намудаанд. 

Нуктаҳои асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд: 

1. Идоракунӣ – таъсири мақсаднок ба объекти муайян барои устувор ё 

тағйир додани ҳолати он мебошад. Ба маънои васеаш идоракунӣ – ин воситаи 

таърсиррасонии субъект ба объект, ки ҳолат, рафтор, хусусият ва сифати 

объектро тағйир медиҳад, маҳсуб меёбад. Идоракунии сиёсӣ ҳамчун раванди 

сиёсӣ дорои хосиятҳои тағйирёбандагӣ, муттасилӣ, ҳамоҳангии унсурҳои 

гуногун ва рушдёбандагӣ буда, тавассути он ҳокимият барои ба мақсад 

расидани худ кӯшиш мекунад. Таҳлили сохтори мафҳуми “низоми 

идоракунии сиёсӣ” нишон медиҳад, ки он фарогирандаи доираи васеи 

муносибатҳои ҷамъиятӣ буда, фаъолиятҳо асосан атрофи масъалаи ҳокимият 

ва идоракунии он амалӣ карда мешаванд. 

2. Раванди рушди ҷомеаи инсонӣ ва дарку шуури инсон ҳамчун 

субъекти фаъоли сиёсат нишон медиҳад, ки он таъсири худро ба 

муносибатҳои идоракунӣ низ расонидааст. Дар натиҷа ақида ва 

тасаввуротҳои одӣ оид ба идоракунӣ ба назария ва консепсияҳои мукаммал 

мубаддал гашта, ҷомеаи инсониро ба зинаҳои нав ва рушдёфта баровардааст. 

Дар ин замина муайян гардид, ки назарияҳо аз фаҳмиши одии идоракунӣ оғоз 

ёфта, то ба шаклҳои мураккаби он омада расидаанд. Таҳлили қиёсии онҳо 

собит месозад, ки рушди ҷомеа ва тафаккури инсон дар ҳар як марҳила 
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хусусиятҳои хоси худро соҳиб буда, он таҷассуми бевоситаи худро дар 

такмили идоракунии сиёсӣ ва муносибатҳои иҷтимоӣ ёфтааст. 

3. Муайян ва асосноккунии ҷанбаҳои сиёсию ҳуқуқии раванди 

идоракунии сиёсӣ дар Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ нишон 

медиҳад, ки дар шароити ҷомеаи демократӣ қонун яке аз василаҳои муҳимме 

мебошад, ки тавассути он ҳар як амали ҳокимият танзим гашта, бо ҳамин роҳ 

масъалаи легитимият, ҳамчун масъалаи меҳварӣ, ҳалли худро меёбад. Дар ин 

доираи баъд аз берун шудан аз ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ барқарорсозии 

баъдинизоъ ҳам идоракунии хосро талаб менамуд. Вобаста ба ин, қабули 

Конститутсияи нав, ба роҳ мондани ислоҳоти конститутсионӣ, гузариш ба 

шакли идоракунии президентӣ, имзои Созишномаи истиқрори сулҳ ва 

ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон, таъсиси парлумони дупалатагӣ, ислоҳоти 

низоми судӣ, таъсиси платформаи ҷамъиятӣ ва ғайраҳо чораҳое буданд, ки 

дар заминаи онҳо идоракунии сиёсӣ дар Тоҷикистон дараҷаи баланди 

самаранокиро соҳиб гашта, баҳри таҳкими давлатдории миллӣ замина 

фароҳам омад. 

4. Сарвари сиёсӣ ҳамчун субъекти муҳимми идоракунии сиёсӣ ва ниҳоди 

сарварӣ ҳамчун механизми муҳимми иҷтимоию сиёсӣ дар шаклгирии 

равандҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон нақши муҳим дорад. Воқеияти сиёсӣ собит 

менамояд, ки Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун сарвари сиёсӣ тавонист идоракунии 

равандҳои сиёсии кишварро дар шароити мураккабтарин ба ӯҳда гирифта, 

тавассути қудрати фитрии роҳбарӣ онҳоро ба маҷрои созандагӣ равона созад. 

Дар натиҷа дар кишвар ниҳоди сарварие ташаккул ёфт, ки ҷанбаҳои қавии 

конститутсионию ҳуқуқӣ, сиёсию иҷтимоӣ ва таърихию фарҳангӣ дошта, 

шакли идоракунии ҷадиди сиёсиро бо назардошти вазъ ва талаботи ҷомеа ба 

роҳ монд. Дар натиҷа таҳаввулоти муҳим дар низоми сарварӣ ба вуҷуд омада, 

боиси пайдоиши падидаи нав – Пешвоӣ дар Тоҷикистон гардид. 

5. Қарори сиёсӣ яке аз унсурҳои меҳварӣ дар раванди идоракунии  сиёсӣ 

маҳсуб меёбад. Вобаста ба ҷараёни қабули қарори сиёсӣ дар шароити 

Тоҷикистон метавон иброз намуд, ки дар баробари дигар ҷанбаҳо таъсири 



20 

усулҳои менеҷменти сиёсӣ дар он назаррас мебошад. Дар раванди қабули 

қарорҳои сиёсӣ Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи 

таҳлили вазъи сиёсӣ, муайян намудани мушкилиҳои сиёсӣ, асосноккунии 

афзалиятнокии масъалаҳои сиёсӣ муносибат намуда, механизмҳои 

самараноки татбиқи онҳоро интихоб ва арзёбии минбаъдаи онҳоро ба роҳ 

мондааст. Муносибати назариявӣ ба ҳамаи қарорҳои сиёсии тӯли 30 соли 

соҳибистиқлолӣ қабулшуда ва натиҷаҳои татбиқи онҳо, ки ҳамчун шохиси 

самаранокии онҳо шуморида мешаванд, нишон медиҳад, ки дар ин раванд 

ҳам қоидаҳои дар идоракунии давлатӣ пазируфташуда ва талаботҳои 

менеҷменти сиёсӣ риоя шудаанд. 

6. Рушди раванди глобалӣ талаботро ба истифодаи василаҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ ба вуҷуд овардааст. Дар ин замина шакли 

махсуси сиёсат – киберсиёсат мавқеи хос пайдо намуда истодааст. Интернет 

ва дигар василаҳои муоширати шабакавӣ таъсири бевоситаи худро ба 

раванди идоракунии сиёсӣ расонида истодааст. Пурзӯршавии 

таъсиррасониҳои интернетӣ дар баробари ҷанбаҳои мусбӣ, инчунин 

ҷанбаҳои манфии худро дошта, идоракунии сиёсии ҷомеаро бо мушкилот рӯ 

ба рӯ карда истодааст. Вобаста ба ин пайдоиши чунин хавфу хатарҳо, ба 

монанди кибертерроризм, киберэкстремизм ва киберҳуҷумҳои гуногун 

тақозо менамоянд, ки дар раванди идоракунии сиёсӣ аз василаҳои техникию 

технологӣ васеъ истифода бурда шавад. Дар ин замина, устуворгардонии 

чораҳои техникию технологӣ, кадриву амниятӣ ва меъёрии ҳуқуқӣ  тақозои 

замон мебошад. 

7. Ҳукумати электронӣ яке аз василаҳои пазируфтаи идоракунӣ дар 

замони ҷомеаи иттилоотӣ буд, тавассути он фаврият, шаффофият ва беғаразӣ 

дар иҷрои уҳдадориҳои мансабии хизматчиёни давлатӣ, ки 

татбиқкунандагони бевоситаи иродаи ҳокимият мебошанд, амалӣ карда 

мешаванд. Дар ин замина, ҷомеа имконияти бештарро баҳри пешниҳод ва 

ҳалли масъалаҳои худ пайдо мекунанд. Бо ин мақсад дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Конспесияи Ҳукумати электронӣ қабул карда шудааст, ки дар 
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асоси он бояд корбарии мақомоти давлатӣ байни худ ва бо ташкили 

хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба аҳолӣ сурат гирад. Таҳлили татбиқи ин раванд 

нишон медиҳад, ки дар ин роҳ ҳам муваффақияту ҳам камбудиҳо ҳанӯз ҷой 

доранд. 

8. Неруи инсонӣ дар раванди идоракунии сиёсӣ ҳамчун омили муҳим ба 

шумор рафта, тақвияти он василаи зарурии таъмини самаранокии раванди 

идоракунӣ маҳсуб меёбад. Дар ин замина дар Тоҷикистон ба масъалаи 

навсозии ҳайати кадрии хизматчиёни давлатӣ ва ҷавонгардонии он пайваста 

чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. Ҷалби ҷавонону занон ба хизмати 

давлатӣ яке аз чораҳои муассири тақвияти ҳайати кадрӣ дар хизмати давлатӣ 

буда, зиёдшавии теъдоди занону ҷавонон дар ин соҳа пайваста амалӣ карда 

мешавад. 

9. Ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ яке аз самтҳои муҳимми идоракунӣ 

дар шароити рушди муносибатҳои демократӣ буда, ҳамзамон ҳамчун модели 

идоракунии либералию демократӣ маънидод карда мешавад. Аз диди сиёсӣ 

ин шакли муносибатҳо ифодаи раванди тағйирпазирии бахши хусусӣ, аз он 

ҷумла субъектҳои муносибатҳои иқтисодӣ ба субъектҳои сиёсӣ буда, 

тавассути онҳо ҳадафҳои гузошташудаи сиёсӣ амалӣ карда мешаванд. Дар ин 

ҷараён ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятӣ низ рукни муҳимми идоракунии 

сиёсӣ баромад намуда, баҳри рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамаҷиҳата мусоидат 

менамояд. 

10. Арзишҳо василаҳои муҳимме мебошанд, ки метавонанд идоракунии 

сиёсиро хосияти нав бахшида, ҷанбаи башардӯстӣ ва самаранокии онҳоро 

афзун гардонанд. Таҷрибаи идоракунии сиёсӣ дар Тоҷикистон нишон 

медиҳад, ки марҳилаи сисолаи рушди давлатдорӣ ба ин ҷанба диққати зарурӣ 

дода шудааст. Мардумсолорӣ, эҳтироми сарвар ва давлатмеҳварӣ, арзишҳои 

фарҳанги миллӣ, ваҳдатофарӣ ва ваҳдатпарастӣ, таҳаммулпазирӣ ва 

фарҳанги идоракунӣ дар маҷмуъ низоми арзишиеро ташаккул додаанд, ки 

тавассути онҳо натиҷабахшӣ ва мақсаднокии идоракунии сиёсӣ таъмин шуда 

истодааст. 
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Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз он иборат аст, ки натиҷаҳои кори 

диссертатсиониро зимни корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ вобаста ба масъалаҳои  

системаи сиёсӣ, давлат, дигаргуниҳои сиёсию иҷтимоӣ дар ҷомеа ва 

менеҷменти сиёсӣ метавонанд истифода шаванд. 

Ҳамчунин нуктаҳои алоҳидаи онро дар таҳияи китобҳои дарсӣ, 

воситаҳои таълимӣ, курсҳои махсус ва дастурҳои методӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ, гузаронидани машғулиятҳои дарсӣ бо донишҷӯён ва 

аспирантон, гузаронидани таҳқиқотҳои минбаъдаи илмӣ истифода бурдан 

мумкин аст. 

Тавсияҳои пешниҳоднамудаи муаллиф дар масъалаи ба роҳ мондани 

таҳқиқоти байнисоҳавӣ ҷиҳати омӯзиши таҷрибаи идоракунии сиёсии 

Пешвои миллат метавонад дар оянда ҷиҳати ташаккули мактаби сарварии 

махсус ва тарбияи сарварон ва менеҷерони сиёсии муваффақ мусоидат 

намояд. 

Аҳамияти амалии кори диссертатсионӣ аз он иборат аст, ки хулосаҳои 

бадастомада ба ҳалли масъалаҳои идоракунии сиёсии ҷомеа, гузаронидани 

чорабиниҳои давлатӣ, таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти таҳкими 

субот ва ягонагӣ дар кишвар мусоидат хоҳанд намуд. 

Тавсияҳои амалии муаллиф ва хулосаҳои диссертатсия дар фаъолияти 

вазорату идораҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар самти таъмини идоракунии 

сиёсӣ бо мақсади ба даст овардани ҳадафҳои сиёсии гузошташуда метавонанд 

истифода шаванд. 

Тавсияҳои муаллиф дар масъалаи такмили фарҳанги идоракунӣ барои 

ҳамаи он нафароне, мехоҳанд илми мазкурро омӯхта, малакаҳои худро дар 

ин самт такмил диҳанд, муҳим мебошанд. 

Натиҷаҳои ба дастомадаи таҳқиқоти мазкурро метавон ҳангоми 

омӯзиши фанҳои таълимӣ, аз он ҷумла сиёсатшиносӣ, сотсиологияи 

идоракунӣ, назарияи идоракунии давлатӣ, менеҷменти сиёсӣ ва ғайраҳо 

истифода намуд. 
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Саҳми шахсии довталаб. Таҳия, коркард ва таҳлили ҳамаҷонибаи мавзуи 

диссертатсионӣ маҳсули фаъолияти чандинсолаи муаллиф мебошад. Дар 

ҳамаи давраи иҷрои нақшаи кории илмӣ-таҳқиқотии пешбинишуда муаллиф 

бевосита  иштирок  намуда, хулоса ва тавсияҳои илмии пешниҳодшударо  

шахсан асоснок намудааст. 

Саҳми шахсии муаллиф дар пешниҳоди роҳҳои самаранок гардонидани 

идоракунии сиёсӣ  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва беҳтар намудани фаъолияти 

ниҳодҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар ин самт, истифодаи василаҳои наву 

самарабахши идоракунӣ, татбиқи принсипҳои менеҷменти нави давлатӣ дар 

идоракунии сиёсии ҷомеа инъикос ёфта, пешниҳодҳо ва тавсияҳои дар ин 

замина ба дастомада ҷиҳати баланд бардоштани натиҷабахшӣ ва 

самаранокии идоракунии сиёсӣ  дар Тоҷикистон равона гардидаанд. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он 

Натиҷа ва дастовардҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ аз тарафи муаллиф 

солҳои 2015-2022 дар як қатор мақолаҳо ва маводи конференсияҳои илмӣ-

амалӣ ва назариявии сатҳи донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба нашр 

расонида шудаанд. 

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷа ва дастовардҳои таҳқиқот 

дар 39 мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои аз ҷониби Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии 

аттестатсионии Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Россия 

тавсияшуда ва маҷмуаи конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба чоп 

расидаанд. Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо 

ҷомеаи Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳокима шуда, барои экспертизаи даври дуюми муассиса ҳимоя 

тавсия гардидааст. Кори диссертатсиониро Шӯрои олимони Академияи 

идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима 

намуда, онро рисолаи ба итмомрасида ҳисобида, барои ҳимоя дар Шӯрои 

диссертатсионии 6D.КОА-001 тавсия намудааст.  
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Сохтор ва ҳаҷми таҳқиқот. Диссертатсия аз номгӯйи ихтисорот, 

муқаддима, чор боб, даҳ зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда 

иборат аст. 
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БОБИ  I. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ 

ТАҲҚИҚОТИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ СИЁСӢ 

 

1.1. Идоракунии сиёсӣ: мафҳум, моҳият ва  

хусусиятҳои асосии он 

 

Идоракунии сиёсӣ мафҳуми васеъ дар илмҳои сиёсӣ ва назарияи 

идоракунии давлатии муосир маҳсуб меёбад. Дар бораи ин мафҳум дар 

адабиёти илмӣ ақидаҳои мухталиф мавҷуд ҳастанд. Дар низоми сиёсии ҷомеа 

идоракунии сиёсӣ мафҳуми мураккаб буда, дар дохили он ниҳодҳои гуногун, 

ки дорои қобилияти идоракунӣ ва ё таъсиррасонӣ ба идоракунро доранд, 

иштирок менамоянд.  

Идоракунии сиёсӣ зуҳуроти мураккаби ҳаёти ҷамъиятӣ мебошад, ки 

шаҳрвандон ба он бархӯрди доимӣ доранд, махсусан шахсоне, ки фаъолияти 

касбии онҳо ба раванди идоракунии ҷамъиятӣ робитаи бевосита дорад. Рӯ 

овардани мардум ба сиёсат дар шакли беихтиёр ва мақсаднок ҳам намунаи 

бевоситаи хусусияти фарогир доштани сиёсат мебошад, ки ҳатто шахси одии 

аз фаъолияти сиёсӣ дур метавонад дар як лаҳза ҳамчун субъекти фаъол 

муносибати худро ба ин ё раванду зуҳуроти сиёсӣ баён намояд. Ин гуфтаҳо 

ақидаи Арастуро дар бораи “махлуқи сиёсӣ” будани инсон тақвият бахшида, 

тақозо менамояд, ки низоми мавҷудаи муносибатҳо баҳри муайян намудани 

мавқеи шахс дар ҷомеа то як дараҷа шароит фароҳам оварад. 

Низоми идоракунии сиёсӣ ҳамчун мафҳум дорои мазмун, моҳият, хосият, 

хусусият ва ҷаҳорчӯбаи муайяни худ буда, тавассути онҳо аз дигар низомҳои 

мавҷудаи ҷомеа фарқ мекунад. Моҳияти фарқкунандаи он дар ҷанбаи 

функсионалиаш зоҳир мегардад, ки ифодагари василаи танзим ва шаклгирии 

муносибатҳои сиёсӣ будани онро тасдиқ мекунад. 

Дар низоми илмҳои сиёсии муосир доир ба масъалаи мазкур таҳқиқотҳои 

зиёд ва гуногунмазмун мавҷуд аст, ки ҳар кадоми онҳо самтҳои муайяни ин 

зуҳуроти муҳимми иҷтимоию сиёсии ҷомеаро собит месозанд. Ба касе пӯшида 

нест, ки низоми идоракунии сиёсӣ ҳамчун зуҳуроти ҷамъиятӣ хусусияти 
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фарогир ва бисёрҷанба дорад. Аз ин рӯ, он дар доираи илмҳои гуногун 

мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор дода мешавад. 

Ба ақидаи мо, аз диди таҳқиқотӣ зарур аст, ки ҷиҳати муайян ва асоснок 

намудани моҳияти мафҳуми “низоми идоракунии сиёсӣ” мафҳумҳои “низом”, 

“идоракунӣ” ва “сиёсат” дар алоҳидагӣ мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода 

шаванд. Чунин муносибат имконият медиҳад, ки унсурҳои таркибии 

мафҳуми зерин ва моҳияти иҷтимоию сиёсии онҳо ба пуррагӣ кушода 

шаванд. 

“Низом” (система) мафҳуми мураккаб буда, ба ақидаи аксари олимону 

муҳаққиқон бештар хоси илмҳои дақиқу техникӣ мебошад.  

Доир ба муайян намудани мафҳум ва моҳияти низом дар адабиёти илмии 

равияҳои гуногуни илм, аз ҷумла назарияи умумии система, таҳлили 

системавӣ, кибернетика ва синергетика шарҳу тафсирҳои мухталиф 

мавҷуданд. Вале дар маҷмуъ бо дарназардошти ҳамаи шарҳу тафсирҳо, онро 

метавон ба таври зайл муайян кард: “Низом – ин маҷмуи элементҳоест, ки 

пайваста миёни худ робитаи доимӣ дошта, ба ҳамдигар зич алоқаманд 

мебошанд ва маҷмуи томро ташкил медиҳанд. Ба таври мушаххас низом – 

маҷмуи том, бутун буда, элементҳои он ба ҳамдигар алоқаманд мебошанд. 

Доираи маънои чунин фаҳмишро истилоҳоти “элемент”, “бутун”, “ягона”, 

“алоқамандӣ”, “мутақобила” ва “сохтор” ташкил медиҳанд. Сохтори низом 

бошад, схемаи байни элементҳоро инъикос намуда, мураттабӣ, муташаккилӣ, 

ҷобаҷогузорӣ ва характери мутақобилаи байни элементҳоро нишон медиҳад1.  

Мафҳуми “система” таҳаввулоти тӯлонии таърихиро паси сар намуда, 

дар асри XX ба яке аз мафҳумҳои калидии фалсафӣ-методологӣ, умумиилмӣ 

ва махсуси илмӣ табдил ёфтааст. Дар солҳои 30-40-уми асри XX доир ба 

система ва принсипҳои таҳлили он аз ҷониби олимони машҳур В.И. 

Вернадский, Т. Котарбинский ва Л. фон Берталанфи як қатор консепсияҳои 

                                                           
1 Ниг. Н. Садовский. А. Ю. Бабайцев. Н. Д. Дроздов. В. Н. Чернышов. А. В. Чернышов. А. В. Александров. 
Система [Текст] / Гуманитарная энциклопедия: Концепты//Центр гуманитарных технологий, 2002–2021 
(последняя редакция: 18.01.2021). [Электронный ресурс]. URL: https://gtmarket.ru/concepts/7091 (дата 
обращения: 14.07.2021) 

https://gtmarket.ru/encyclopedia/
https://gtmarket.ru/concepts/
https://gtmarket.ru/concepts/7091
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илмӣ таҳия шуданд.1 Пешниҳоди консепсияи Берталанфи доир ба шакли 

назарияи умумии система яке аз таҳлилҳои васеъ доир ба масъалаи система 

дар охири солҳои 1940 ба ҳисоб меравад. Маҳз ин консепсия дар ҷомеаи илми 

ҷаҳонии нимаи дуюми асри XX маъруфияти бештар пайдо кард ва бо рушду 

тағйироти он ҳаракати системавӣ дар илм ва техника ба вуҷуд омадааст. Аз 

ин рӯ, омӯзиши соҳаҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ-ҷамъиятӣ тавассути усули 

системанокӣ, аз ҷумла идоракунии сиёсӣ, ҳамчун низом – маҷмуи том иборат 

аз институтҳои гуногуни сиёсӣ-ҷамъиятӣ (элементҳо А.К.), робитаи 

мутақобилаи байни онҳо, ки дар маҷмуъ тартибот ва самаранокии 

идоракунии давлатро таъмин менамоянд, ба мақсад мувофиқ мебошад. 

Омӯзиши масъалаҳои сиёсӣ-ҷамъиятӣ аз рӯйи муносибати системанокӣ 

дар низоми илмҳои ҷамъиятӣ асосан дар соҳои 50-уми асри XX аз тарафи 

олимони амрикоӣ Д. Истон, Т. Парсонс, Г. Алмонд ва дигарон ба роҳ монда 

шуд. Таълимоти онҳо дар бораи низоми сиёсии ҷомеа, ҷузъҳо ва унсурҳои 

таркибии он, баҳамвобастагӣ ва ҳамкории онҳо, инчунин хусусияти 

муносибати байни онҳо вобаста ба мавзуи таҳқиқшаванда ҳамчун заминаи 

устувори методологӣ хизмат мекунад.  

Олимон низоми сиёсиро аз нуқтаҳои назари гуногун таҳқиқ намуда, 

монандӣ ва тафовути онҳоро муайян мекарданд. Аз он ҷумла, Р. О. Акофф 

қайд мекунад, ки ҳамчун қоида, дар муайянкунии низом (система) бояд ду 

аломати он ба назар гирифта шавад: якум, мавҷуд будани шумораи 

элементҳои бо ҳам алоқаманд, дуюм, муносибати байни онҳо. Чунин 

муайянкунӣ аз муаллифони аввалин2 сарчашма мегирад ва то замони мо 

қобили қабул мебошад. Муҳиммияти ба инобат гирифтани унсури  низоми 

сиёсӣ дар он аст, ки тавассути онҳо хусусияти сохтории зуҳуроти мазкур 

муайян карда мешавад. Бо шарофати ин нишондиҳанда низоми сиёсӣ 

                                                           
1 Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор. Исследования по общей теории систем 

[Текст] / Л. Берталанфи. – М., 1969. – С. 29. 
2 Ниг. Акофф Р. О природе систем [Текст] / Р.О. Акофф // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. – 
М., 1971. – С.69; Ланге О. Целое и развитие в свете кибернетики [Текст] / О. Ланге // Исследования по общей 
теории систем. – М., 1968. – С.196; Раппопорт А. Математические аспекты абстрактного анализа систем 
[Текст] /А. Раппопорт // Общая теория систем. – М., 1966. – С.88. 
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метавонад сода ва мураккаб бошад. Тавсифи сохтории низоми сиёсӣ баҳри 

арзёбии хусусиятҳои дигари он, аз қабили кушода ва пӯшида, рушдёбанда ё 

таназзулёбанда будани он мусоидат менамояд. Ходими намоёни назарияи 

идоракунӣ С. Бир низоми сиёсиро аз нуқтаи назари ба ҳам алоқамандии 

унсурҳои он баҳогузорӣ менамояд ва мавҷудияти робитаи мутақобиларо 

байни унсурҳои мазкур ҳамчун омили муҳимми ташаккули низом медонад. 

Вобаста ба ин масъала ӯ қайд мекунад, ки зери истилоҳи “низом” (система), 

мо робитаи мутақобилаи байни унсурҳои гуногунро, ки дар он мавҷуданд, 

дар назар дорем.  

Ҳамин тавр, ҳамаи қисматҳои ба ҳам алоқаманд маҷмуи томро ташкил 

медиҳанд, ки мо онро “ низом” (система) меномем1. Вобаста ба ақидаи мазкур 

метавон иброз намуд, ки тавсифи пешниҳоднамудаи С. Бир моҳиятан ва 

мазмунан на танҳо низоми сиёсии ҷомеа, балки мавҷудияти низомро дар 

табиат ҳам асоснок мекунад, ки яке аз принсипҳои асосии фалсафа – 

мавҷудияти ба ҳам алоқамандии тамоми мавҷудот сарчашма мегирад. Ҳама 

чиз дар олам бо ҳамдигар алоқаманд мебошад ва маҳз бо чунин фаҳмиши 

“низом” (система) омӯзиш ва таҳлили он баҳри дақиқ омӯхтани масъала 

мусоидат мекунад. 

Мафҳуми дигаре, ки қисми таркибии истилоҳоти таҳқиқшавандаро 

ташкил медиҳад, истилоҳи “идоракунӣ” мебошад. Лозим ба ёдоварист, ки 

идоракунӣ бо маънои васеъ ва маҳдудаш истифода бурда мешавад. 

Идоракунӣ бо маънои васеъ хосияти ҷудонашавандаи дилхоҳ низом 

мебошад, аз он ҷумла низоми биологӣ, техникӣ, иҷтимоӣ. 

Ташаккули махсуси соҳаи донишҳои илмӣ оид ба идоракунӣ дар охирҳои 

асри XIX ва аввалҳои асри XX оғоз гардид. Аммо, пеш аз он, ки идоракунӣ 

ба сифати соҳаи мустақили дониш ҷудо шуд, инсоният дар давоми таҷрибаи 

ҳазорсолаи андӯхтаи хеш дарк намуд, ки доираи ташкили меҳнати якҷоя, 

мубодилаи маҳсулот, фаъолияти моддию маънавӣ, ҳарчанд сода ва одӣ 

бошад,  бе кори идоракунӣ имконнопазир аст.  

                                                           
1 Ниг.: Бир С.Т. Кибернетика и управление производством [Текст] / С.Т. Бир. – М., 1965. – С.20. 
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Дар адабиёти илмӣ – идоракунӣ ба таври гуногун маънидод карда 

мешавад ва вобаста ба ҷанбаҳои гуногун доштаи он, тафсирҳои мухталиф 

мавҷуд ҳастанд. Идоракунӣ ҳамчун зуҳуроти ҷомеа буда, аз ҷониби одамон 

баҳри ҳаллу бартараф ва муваффақ шудан ба мақсадҳои муайян офарида 

шудааст. Идоракунӣ хусусиятҳои мураккаб дорад, ки аз ҷиҳатҳои гуногун бо 

ҳам алоқаманданд. Шароити мазкур нишон медиҳад, ки дар ин раванд ба 

сифати субъект ва объекти идоракунӣ инсон меистад, ки он ҳамчун мавҷудоти 

мураккаби биоиҷтимоии табиат ва ҷомеа мебошад. Идоракунӣ аз рӯйи 

механизмҳое, ки табиат, одам ва ҷомеа офаридааст, амал мекунад. Яъне, 

идоракунӣ замоне мавҷуд аст, ки субъекти он ба объект таъсир мерасонад, 

ҳолати онро дигаргун карда, тағйир ва инкишоф медиҳад”1. 

Идоракунӣ – таъсири мақсаднок ба объекти муайян барои устувор ё  

тағйир додани ҳолати он мебошад. Ба маънои васеаш идоракунӣ – ин воситаи 

таъсиррасонии субъект ба объект, ки ҳолат, рафтор, хусусият ва сифати 

объектро тағйир медиҳад, маҳсуб меёбад. Муҳаққиқ Г.В. Атаманчук 

хусусиятҳои идоракуниро ба инобат гирифта, қайд мекунад, ки «ба воситаи 

идоракакунӣ, пеш аз ҳама, одамон ба ҳам робита барпо мекунанд, бо ёрии 

ҳамдигар “пӯст”-и ҳаёти ҷамъиятиро ташаккул медиҳанд. Предметҳое, ки ба 

василаи онҳо идоракунӣ ба роҳ монда мешавад, ашёи моддӣ, воситаҳои 

техникӣ, равандҳои технологӣ, арзишҳои иҷтимоӣ, маҳсулоти эҷодиёти 

маънавӣ ва ғайра мебошанд”2.  

Аз тавсифи пешниҳоднамудаи Г.В. Атаманчук хулоса баровардан 

мумкин аст, ки ӯ дар раванди идоракунӣ ба ду масъалаи муҳим, ки ҳамчун 

натиҷаи идоракунӣ баромад мекунанд, диққат додааст: аввал, ин ки 

идоракунӣ омили муҳим баҳри ташаккули иртиботи иҷтимоӣ дар ҷомеа 

мегардад, ки тавассути он ҳамгироии иҷтимоии онҳо таъмин карда мешавад; 

                                                           
1 Комилбеков А.Ё. Политические управление в современном политическом процессе (на материалах 

Республики Таджикистан) [Текст]/Монография //А.Ё. Комилбеков.  – Душанбе, 2019. – С. 17.   
2 Муллоев Д. М.  Назарияи идораи давлатӣ [Матн] / Д.М. Муллоев. – Душанбе, 2013. – С. 12. 
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дуюм, ин ки муаллиф технологияи таъмини ҳамгироиро мушаххас нишон 

додааст, ки тавассути онҳо ин раванд самаранок амалӣ карда мешавад. 

Дар ҳуқуқшиносӣ идоракунӣ аз рӯйи афзалияти истилоҳи “фаъолият” 

шарҳ дода мешавад. Идоракунӣ шакли махсуси меҳнати инсон мебошад. 

Моҳияти чунин фаъолият мукаммалгардонии амалҳои маъмурӣ, яъне риояи 

қонунҳо, таҳияи санадҳои ҳуқуқӣ ва чорабиниҳои ташкилӣ мебошад. Чунин 

фаҳмиши идоракунӣ бештар хоси бюрократияи авторитарӣ аст.  

Дар идоракунӣ бе шубҳа амалишавии фаъолияти одамон мавҷуд аст, 

аммо, ба ақидаи мо, истилоҳи “фаъолият” моҳияти иҷтимоии идоракунӣ, 

мақом, нақш ва хусусияти хоси онро дар ҳаёти инсон муайян карда 

наметавонад.  

Дар баъзе маводи илмӣ идоракунӣ аз рӯйи истилоҳи “муносибат” дар 

дохили низоми ҷамъиятӣ муайян карда мешавад. Дар ин ҷо нишон дода 

шудааст, ки идоракунӣ муносибати махсус дар ҳаёту фаъолияти одамон аз 

рӯйи иерархия мебошад. Хусусияти идоракунӣ ҳамчун муносибат дар 

сохтори синфии ҷомеа дида мешавад. 

Идоракунӣ аз рӯйи истилоҳи “таъсиррасонӣ” низ муайян карда мешавад, 

ки моҳияти иҷтимоии онро хеле хуб шарҳ медиҳад. Идоракунӣ дар ҳолате 

мавҷуд аст, ки субъект ба объект таъсир мерасонад, ҳолати онро тағйир 

медиҳад, рафтор ва иродаи ӯро дигаргун месозад. Таъсиррасонӣ лаҳзаи асосӣ 

дар идоракунӣ ба ҳисоб меравад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки намояндагони мактабҳои гуногуни илмӣ, 

аз қабили фалсафӣ, сотсиологӣ ва иқтисодӣ ба омӯзиши масъалаи идоракунӣ 

сарукор гирифтаанд. Ин бошад, хусусияти байнифанни доштани масъалаи 

мазкурро собит месозад. 

Намояндагони мактаби фалсафии идоракунӣ К. Поппер, К. Ясперс ва 

дигарон идоракуниро ҳамчун зуҳуроти таърихӣ эътироф мекунанд, ки дар 

худ қонуниятҳои диалектикии табиат, ҷомеа ва тафаккурро инъикос 

менамояд. Масалан, К. Ясперс раванди мазкурро дар доираи раванди ба даст 

овардан ва нигоҳ доштани озодӣ ба таври васеъ шарҳ дода, амалҳои зидди ин 
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амал нигаронидашударо сахт танқид менамояд ва қайд мекунад: 

“Олигархияи ҳизбӣ, ки дар парлумон нишастааст, майли маҳрум кардани 

аҳолӣ аз иттилоотро дорад. Бигузор, мардум дар торикӣ монад. Мардум бояд 

аз мақсадҳои дар назди худ гузоштаи олигархия огоҳ набошад, агар ба шарте 

ки ин мақсадҳо вуҷуд дошта бошанд. Ба ҷойи ин ба онҳо ибораҳои эҳсосотӣ, 

муроҷиатҳои умумӣ, талаботҳои дорои хусусияти ахлоқӣ ва ғайраҳо 

пешниҳод намудан зарур аст”1. Яъне, идоракунии мардум дар раванди амалӣ 

намудани мақсадҳои олигархия ба усулу методҳое амалӣ мешавад, ки аслан 

заминаи онро дар торикӣ нигоҳ доштани ҷомеа мебошад. Ин шакли 

идоракунӣ пеши роҳи озодиро мегирад. 

К. Поппер дар бораи усули роҳбарӣ ақидаронӣ намуда, қайд мекунад, ки: 

“барои тарҳи масъалаи назорат бар ҳокимон тавассути ниҳодҳо 

ниёзмандиамон танҳо ин аст, ки ҳукуматҳо ҳамеша хуб ва фарзона нестанд. 

Ба назари ман, ҳокимон дар масъалаи ахлоқӣ ва зеҳнӣ чандон боло 

нарафтаанд ва ҳатто ба он нарасидаанд. Ба андешаи мо дар сиёсат роҳи 

писандидаи роҳбарӣ усули зерин аст: “Барои натиҷаи бад омода бошу, сайъ 

намо, ки беҳтарини онро ба кор барӣ”2. Ақидаҳои роҳбарии худро К. Поппер 

дар робита ба ақидаҳои Афлотун, Суқрот ва дигар файласуфони пешин баён 

намудааст. 

Дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX Ф. Гудноу ва В. Вилсон дар 

бораи системаи амрикоии идораи маъмурӣ ва давлатӣ тадқиқоти назаррас 

анҷом доданд. Онҳо кӯшиш кардаанд, ки модели бюрократизмро инкишоф 

диҳанд, ки дар доираи ҷомеаи демократӣ “кор” кунад3. Ба ақидаи В. Вилсон: 

“Илми идоракунӣ роҳҳои беҳтар намудани фаъолияти ҳокимиятро ҷустуҷӯ 

мекунад, кори онро зиёдтар ва тартиботи ташкили идоракуниро муқаррар 

менамояд”4. 

                                                           
1 Куда движется ФРГ? Факты. Опасности. Шансы [Текст] // Антология мировой политической мысли. Т. 2. 

М.: Изд-во “Мысль”, 1997. – С.283. 
2 Поппер К. Ҷомеаи кушода ва рақибони он [Матн] / К.Поппер // Ҷ. 1. – Душанбе, 2020. – С. 139. 
3 Goodnew Frank J. Politics and Administration [Text] / J. Goodnew Frank. N.Y.: Macmillan, 1900. P. 7-11. 
4 Wilson W. The Study of Administration [Text] / W.  Wilson // Political Science Quarterly 2. 1887, June. P. 197.; 
Вильсон В. Государство. Прошлое и настоящее конституционных учреждений [Текст] / - М., 1905. – С. 508. 
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Ҳамчунин Ф. Гудноу ва В. Вилсон байни сиёсатмадорон ва маъмурон 

тафовути равшан гузоштанд. Ба назари онҳо, барои таъмини рушди 

демократия, сиёсатмадорон бояд фаъолияти маъмуронро зери назорат 

гиранд. Чунин тобеият бояд дар сатҳи инфиродӣ ва коллективӣ муайян карда 

шавад. Он гоҳ маъмурон ҳеҷ гоҳ ба сиёсат “дахолат” карда наметавонанд: 

онҳо танҳо аз рӯйи дастурҳое, ки пешвоёни сиёсӣ ба онҳо додаанд, амал 

мекунанд. 

Намояндагони мактаби сотсиологӣ К. Маркс, М. Вебер, Т. Веблен, Д. 

Бернхэм ва дигарон исбот намудаанд, ки идоракунӣ аз муносибати 

мутақобила вобастагӣ дорад. Дар ин ҷо ҳолати идоракунӣ ва сатҳи танзими 

равандҳои ҷамъиятӣ аҳамияти хосса пайдо мекунад. Дар баробари хосияти 

мутақобилаи идоракунӣ, консепсияи бюрократияи “идеалӣ”, назарияи 

умумии идоракунии маъмурӣ, шабоҳати идоракунӣ бо автоматикунонии 

назорат дар низоми дастгоҳи технологӣ, ки ҷомеаи технократӣ ва 

иттилоотиро ба вуҷуд овард, ғояи ташкили синфи менеҷер ва ғайра ташаккул 

дода мешаванд, ки тағийроти воқеиро дар шинохти идоракунӣ дар муддати 

ду садсолаи охир нишон медиҳад.  

Лозим ба ёдоварист, ки дастовардҳои мактаби сотсиологӣ бо мурури 

замон ба ташаккули равияи нави илмӣ “Сотсиологияи идоракунӣ” мусоидат 

намуд, ки дар ҷаҳорчӯбаи он идоракунӣ ба сифати механизми мураккаби 

муносибати мутақобилаи синфҳо, табақаҳо, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва 

намояндагони гуногуни халқҳо тавсиф карда мешавад.    

Намояндагони мактаби иқтисодӣ бошанд, мазмуну моҳияти идоракунӣ 

ва аҳамияти амалии онро дар таҳқиқоти иқтисодӣ ифода намудаанд. Ҳиссаи 

муҳимро миёни иқтисодчиён, пеш аз ҳама, намояндагони мактаби менеҷмент, 

ки ба соҳаҳои – назарияи идоракунии тиҷорат, соҳибкорӣ, истеҳсолот ва 

хизматрасонӣ диққат равона намуданд, гузоштанд. Омезиши донишҳои 

иқтисодӣ ва технологӣ қадами аввалин буд, ки баъдтар зина ба зина ба 

ташаккули низоми донишҳое табдил ёфт ва онро дар замони мо онро 

“назарияи идоракунӣ” меноманд. Дар ин ҷо, асосан ҳиссаи олимони бузург 
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ба монанди Г. Форд, Ф. Тейлор, Г. Эмерсон, А. Файол ва дигарон назаррас 

мебошад.  

Анри Файол классикии назарияи идоракунии давлатӣ ва маъмурии 

Фаронса ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин А. Файол аз барҷастатарин шахсияти 

чоряки аввали асри XX мебошад, ки илми идоракуниро дар Аврупо таҳқиқ 

намудааст. “Назарияи маъмурият”-и ӯ дар китоби “Идоракунии умумӣ ва 

саноатӣ”, ки соли 1916 нашр шудааст, баён шудааст. А. Файол ба Маркази 

тадқиқоти маъмурӣ, ки худи ӯ таъсис додааст, сарварӣ мекард. Принсипҳои 

идоракуние, ки А. Файол муайян кард, хосияти универсалӣ доранд, ки қариб 

дар ҳама соҳаҳо, ба монанди иқтисодиёт, хизмати давлатӣ ва муассисаҳо, дар 

соҳаи низомӣ татбиқ мешавад. 

А. Файол таърифи классикии идоракуниро чунин шарҳ додааст: 

“Идоракунӣ воситаи пешгӯйӣ, ташкил, дастурдиҳӣ, ҳамоҳангсозӣ ва назорат 

мебошад: 

- пешбинӣ кардан, яъне ояндаро ба назар гирифта, барномаи амалро 

тартиб додан; 

- ташкил кардан, яъне дурустии ташкил ва ба роҳ мондани фаъолияти 

моддию иҷтимоии муассиса; 

- дастур додан, яъне ба кори дуруст коллективро раҳнамоӣ кардан; 

- ҳамоҳанг кардан, яъне пайвастан, муттаҳид кардан, ба ҳам мувофиқ 

кардани тамоми амалҳо ва тамоми кӯшишҳо; 

- назорат кардан – ғамхор будан ба ҳама кормандон, ки аз рӯйи қоидаю 

фармонҳои муқарраршуда иҷро карда шавад”1. 

Ҳамчунин А. Файол 14 принсипи умумии идоракуниро муайян 

намудааст, ки дар амалия идоракунӣ васеъ истифода мешаванд: 

1. Тақсимоти меҳнат – имкон медиҳад, ки миқдори объектҳое, ки ба онҳо 

диққат ва амал равона карда шудааст, кам карда шавад. Дар баробари сарф 

                                                           
1 Управление - это наука и искусство [Текст] /А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. – М.: Республика, 

1992. – С. 12. 
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кардан ҳамон қуввае, ки пешбини шудааст, ба афзоиши миқдор ва сифати 

маҳсулот мусоидат мекунад. 

2. Қудрат – ҳуқуқи фармон додан ва қуввае, ки онҳоро ба итоат водор 

месозад. Ҳокимиятро бе масъулият тасаввур кардан ғайриимкон аст. 

Масъулият тоҷи қудрат, оқибати табиӣ ва замимаи зарурии он аст. 

3. Интизом — итоаткорӣ, мехнатдӯстӣ, фаъолият, рафтор, аломатҳои 

берунии эҳтиром, ки мувофиқи шартномаи байни корхона ва коргарони он 

муқарраргардида зоҳир мегардад. 

4. Ягонагии фармондеҳӣ – корманд метавонад, ба ҳар гуна амал ду 

фармон диҳад, вале танҳо як сардор. 

5. Ягонагии роҳбарият - як роҳбар ва як барнома барои маҷмуи 

амалиётҳое, ки як мақсадро пеш мегиранд. 

6. Ба манфиатҳои умумӣ тобеъ кардани манфиатҳои шахсӣ - дар 

ташкилот манфиати корманд ё гурӯҳи коркунон набояд аз манфиатҳои 

корхона боло гузошта шавад; манфиати давлат бояд аз манфиати шаҳрванд 

ё гурӯҳи шаҳрвандон боло бошад. 

7. Ҳавасмангардонии кормандон - бояд одилона бошад ва аз рӯйи имкон 

корфармо коргарро қонеъ гардонад; борои ҷуброни саъю кӯшиши фоиданок 

кӯшиш ба харҷ медиҳад. 

8. Мутамарказ - вобаста ба тамоюли роҳбарият ва шароит бояд қабул ё 

рад карда шавад; ба дарёфтани дараҷаи мутамарказие, ки барои корхона 

бештар мусоид аст, меравад. 

9.Иерархия – силсилаи мансабҳои роҳбарикунанда, аз боло ба поён, ки 

тартиби корро муайян мекунад, риоя карда шавад. 

10. Тартиб – ҷойи муайян барои ҳар шахс ва ҳар кас дар ҷои худ. 

11. Адолат - бо камоли ғайрат ва садоқат ба ҷо овардани вазифаи худ, 

даъват намудани кадрҳо ба муомилаи нек, адолат натиҷаи ба ҳам пайвастан, 

мутаҳид ва хайрхоҳӣ аст. 
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12. Доимӣ будани ҳайати кадрҳо — ҷойивазкунии кадрҳо ҳам сабаб ва 

ҳам оқибати вазъияти на он қадар хуб аст. Принсипи мазкур бештар хоси 

корхонаҳои истеҳсолӣ мебошад. 

13. Ташаббус - озодии пешниҳод ва иҷрои нақшаҳо. 

14. Ягонагии кадрҳо – қувваи корхона аз он иборат аст, ки қобилияти ҳар 

касро истифода барад, хизмати шоистаи ҳар касро бе вайрон кардани 

муносибатҳо мавзуни идоракунӣ подош бидиҳад .1 

Таҷрибаи асри XX исбот намуд, ки идоракунӣ ин, пеш аз ҳама, функсияи 

ҳатмии ҳамгироии дилхоҳ коллективи иқтисодӣ, меҳнатӣ, кооперативӣ, 

истеҳсолот ва хизматрасонӣ мебошад. Мантиқан, ҳангоми таҳлили ҷанбаҳои 

иқтисодии идоракунӣ диққати асосии он ба масъалаи ҳаракат ва рушди 

қувваҳои истеҳсолкунанда, аз ҷумла ба муносибати мутақобилаи қувваҳои 

истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолӣ, иқтисоди бозаргонӣ ва 

барномаҳои давлатии иқтисодӣ равона мешавад2. 

Хулоса, идоракунӣ дар адабиёти илмии иҷтимоӣ ба таври гуногун шарҳу 

тафсир дода шудааст, ки ин бори дигар аз хосияти мураккаб доштани он 

дарак медиҳад.  

Дар заминаи таҳлилҳои овардашуда, метавон хулоса намуд, ки 

идоракунӣ таъсири бошуурона, андешанок ва мақсадноки одамон ба худ, 

ҷомеа, коллектив ва фаъолияти якҷояи одамон бевосита дар шакли 

худидоракунӣ ва бавосита, яъне тавассути сохтори махсус ба монанди давлат, 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳо, ширкатҳо, корхонаҳо, иттифоқҳо ва ғайра 

мебошад, ки тавассути он ҳадафи муайян ба даст оварда мешавад. 

Мафҳуми “сиёсат” низ падидаи махсуси ҷамъиятӣ мебошад, ки аз замони 

ба вуҷуд омадани ташкилот, яъне давлат ҷомеаи инсониро ҳамроҳӣ 

намудааст. Сиёсат натиҷаи инкишофи таърих мебошад. Сиёсат ва идоракунӣ 

бо ҳамдигар тавъаманд. Дар фаҳмиши имрӯзаи илмӣ, “сиёсат” ҳамчун 

                                                           
1 Управление — это наука и искусство [Текст] /А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. – М.: Республика, 

1992. – С. 20-41.  
2 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления [Текст] / Г.В. Атаманчук. - 3-е изд., доп. – М.: Изд-во 

ОМЕГА-Л, 2005. – С.50-54.    
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падидаи ҷамъиятӣ, соҳаи фаъолияти шахсони алоҳида, ҳамчун шакли 

ҷаҳонбинӣ (шуури сиёсӣ, идеологияи сиёсӣ, психологияи сиёсӣ), ҳамчун 

шакли фарҳанг (фарҳанги сиёсӣ) ва намунаи санъат (“санъати имконпазир”) 

баромад мекунад. 

Ба ақидаи таърихшиноси англис К. Фримен “Таърих – сиёсати гузашта 

аст, сиёсат – таърихи кунунӣ мебошад”1. Дар ҷойи дигар И.К. Харичкин қайд 

мекунад, ки: “Сиёсат шакли махсуси муносибат мебошад, ки гурӯҳи одамон 

ҳангоми истифодаи ниҳоди ҳокимияти умумӣ (сиёсӣ) барои амалӣ намудани 

манфиатҳои худ истифода мекунанд. Дар навбати худ, ҳокимияти сиёсӣ – ин 

қобилияти таъсир расондан ба рафтор ва иродаи дигарон мебошад. Ҳолати 

мутақобилаи мазкур, яъне агар ҳангоми таъсиррасонӣ итоати объект таъмин 

карда шавад, пас муносибатҳои ҳокимият амалишуда ҳисобида мешаванд. 

Дар ҳолати баръакс, муносибатҳои ҳокимият амалинашуда боқи монда, 

раванди идоракунӣ ба мушкилот мувоҷеҳ мешавад. Идоракунии сиёсӣ дар 

ҳамин ҷо ҳамчун вазифаи ҳокимияти сиёсӣ баромад менамояд”.2  

Масъалаи идоракунии сиёсии ҷомеа дар ҳамаи давру замон диққати 

олимону донишмандонро ба худ ҷалб кардааст. Ин аст, ки  дар  афкори 

мутафаккирони қадим, файласуфони Давраи Эҳё, Давраи Нав ва 

сиёсатшиносони муосир оид ба масъалаи номбурда андешаву фарзияҳои 

ҷолибро дарёфт кардан мумкин аст.  

Дар сиёсатшиносии муосир мафҳуми “идоракунии сиёсӣ” аз асарҳои 

Арасту то ба имрӯз мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Арасту идоракунии 

сиёсиро ба идоракунии давлатӣ айният додааст ва давлатро ҳамчун падидаи 

сиёсӣ муайян кардааст. Давлат маҳсули инкишофи табиӣ мебошад. Дар 

ҳамин муносибат он мисли оила ва маҳал нахуст ба вуҷуд омад. Вале давлат 

шакли олии муносибатест, ки тамоми муносибатҳои дигарро дар бар 

мегирад. Шаклан он навъи шинохтаи ташкилот аст, ки дар маҷмуъ гурӯҳи 

                                                           
1 Гаджиев К.С. Политическая наука [Текст] / К.С. Гаджиев. – М., 1994. – С. 18.  
2 Харичкин И.К. О понятии «политическое управление» [Текст] / И.К. Харичкин // Вестник Университета 
(Государственный университет управления). – М.: ГУУ, 2012. №4. – C. 99-103. 
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шаҳрвандони муайянро муттаҳид мекунад. Шаҳрванд, ба қавли Арасту онест, 

ки метавонад дар ҳокимияти судӣ ва қонунбарор иштирок кунад.1 

Афлотун онро чунин муайян кардааст: “Давлат, ин ҳокимият аст, 

ҳокимият бошад зӯрист”2. Идоракунии давлат дар асоси зӯрӣ дида мешавад. 

Мантиқан ба вуҷуд омадани монархияи ғуломдорӣ ва империя, ки дар он 

муборизаи сахти табақавӣ барои ҳокимият вусъат меёфт, усули асосии 

идоракунии давлат ҳалли мухолифатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ дар 

асоси муборизаҳои ҳарбӣ барои нест кардан ё ба асорат гирифтани 

мухолифон буд.  

Чунин муносибат яъне ҳокимияти зӯрӣ дар баробари ба вуҷуд омадани 

динҳои ҷаҳонӣ, ба монанди насронӣ ва ислом, ки дар таълимоти онҳо дар 

бораи ахлоқ, озодӣ ва ҳуқуқи инсон сухан рафтааст, ягон дигаргунӣ дар 

идоракунии давлатӣ ба амал наовард. Бо гузашти замон, калисои католикӣ 

дар ҳаёти сиёсӣ нуфуз пайдо кард ва мақоми он рӯз аз рӯз баланд шуд, вале 

он дар идоракунӣ ба ғайр аз усули зӯроварӣ ягон усули нав ворид накард. Ҳар 

як гурӯҳи ҳукмрон ба манфиати худ қонун қабул кард ва дар ин маврид 

Афлотун одилона қайд карда буд, ки: “Ҳокимият ба манфиати ҳуд қонунҳоро 

муқаррар мекард: демократия – қонунҳои демократӣ, тирания –қонунҳои 

тиранӣ ва дар мавридҳои дигар низ қонун ифодакунандаи манфиатҳои синфи 

ҳукмрон буд”3.  

Идоракунии сиёсӣ аз ду мафҳуми алоҳида - идоракунӣ ва сиёсат иборат 

аст, ки ҳар яки онҳо предмети алоҳидаи омӯзишӣ доранд. На ҳама вақт сиёсат 

хусусияти идоракунӣ дорад ва ҳамин тавр на ҳар хел идоракуниро сиёсӣ 

номидан мумкин аст. Миёни ин ду соҳа нуқтаи буриш ё фазои муайян мавҷуд 

аст, ки онро дар илми сиёсатшиносӣ идоракунии сиёсӣ меноманд. 

Олими рус В.Ю. Ирхин ба масъалаҳои идоракунии сиёсӣ дахл намуда, 

қайд мекунад, ки: “Мафҳуми идоракунии сиёсӣ ин раванди муносибати 

                                                           
1 Ниг. Нерсесянца В.С. История политических и правовых учений [Текст] / В.С. Нерсесянца.  – М., 2003. – C. 
34-35. 
2 Платон. Государство [Текст] / Платон // Сборние соченений: В 4 т. – М., 1993. Т. 3. – С. 93-94. 
3 Платон. Государство [Текст] / Платон // Сборние соченений: В 4 т. – М., 1993. Т. 3. – С. 97. 
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мутақобилаи мақсадноки субъект ва объект бо истифода аз усулҳои мувофиқ 

ва воситаҳо барои муваффақ шудан ба натиҷаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ 

мебошад”1. Субъекти идоракунии сиёсӣ шахс, гурӯҳи одамон, ниҳодҳои 

сиёсӣ, ки салоҳияти ҳокимиятро доранд, мебошанд. Дар раванди идоракунӣ 

қабули қарори сиёсии мувофиқ, таъсири иродавӣ, ақлонӣ, ахлоқӣ расондан ба 

идорашаванда ва истифода аз технология, усулҳои муносиб барои таъсири 

самарабахш ба ҷомеа ва ҷузъиёти сохтори он аз тарафи субъекти идоракунӣ 

мебошад. Дар дохили системаи сиёсии ҷомеа ҷузъҳои гуногун мавҷуданд. 

Идоракунии сиёсӣ вазифаи мураккаб дорад, барои таъмин ва нигоҳ доштани 

системаи сиёсӣ-иҷтимоӣ, яъне режим, фаъолият, танзими сохтор, қобилияти 

таҳаввулоти доимии он, пайваста кӯшиш менамояд. Инчунин, дар раванди 

идоракунии сиёсӣ, барнома ва мақсади фаъолияти субъекти идоракунанда 

муайян карда шуда ва дар татбиқи он назорати ҷиддӣ амалӣ мегардад.  

Идоракунии сиёсӣ як қатор хусусиятҳо дорад, ки онҳо дар муқоиса аз 

дигар низомҳои идорашаванда фарқ мекунад:  

1. Зарурати ба инобат гирифтани мазмун, механизм, ҳудуд ва мақсади 

идоракунӣ вобаста аз сохтори ҷамъиятӣ-сиёсӣ, режими сиёсӣ ва шароити 

муайяни таърихӣ. 

2. Дар раванди идоракунӣ на фақат фаъолияти ниҳодҳои сиёсӣ зоҳир 

мегардад, балки иштироки шаҳрвандон низ фаъол аст.  

3. Идоракунии ҷомеа на фақат дар дохили як низом вуҷуд дорад, яъне 

системаи сиёсӣ, балки он алоқаманд ва вобаста аст аз тағйирёбии дигар 

соҳаҳои ҳаётӣ (иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маънавӣ). 

4. Интихоби усули таъсир расондан ба ҷомеа тавассути истифодаи 

маркетинги сиёсӣ ё бартарият бо кӯмаки ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ 

(субъектҳои идоракунӣ);    

5. Хусусияти идоракунии сиёсӣ алоқаманд аст, ба зиддиятҳои мухталиф 

дар байни объектҳои сиёсӣ, то ҳатто дар ҳолати низоъҳои манфиатдори 

мавҷудбуда, ки дар ин ё он сатҳ ифода меёбанд, барои ба эътидол овардани 

                                                           
1  Ирхен В.Ю. Политология [Текст] / В.Ю. Ирхен. – М.,  2007. – С. 383-384. 
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вазъият (зиддият ё низоъ), қабули қарор ё самти сиёсат хуб ба роҳ монда 

мешавад; 

6. Иштироккунандагони ҳокимияти сиёсӣ, ки дорои захираҳои гуногун 

ҳастанд. 

Хусусиятҳои идоракунии сиёсии зикршуда, вобаста ба шароити таърихӣ 

дар давлатҳои мухталиф рушд кардаанд. Дар идоракунии давлатии 

давлатҳои Аврупои Ғарбӣ ва ИМА анъанаҳои либерал-демократӣ ва 

технологияи менеҷмент васеъ ба роҳ монда шудааст.  

Дигаргунӣ дар мафҳуми идоракунии сиёсӣ дар раванди секуляризатсия 

аз як тараф ва қабули Хартияи озодии Британия дар соли 1215 аз тарафи 

дигар, ки ибтидои дигаргунӣ дар раванди тақсими ҳокимият ва назорати 

конститутсионӣ аз болои ҳокимияти подшоҳӣ буд, ба принсипи муосири 

воситаи ҳокимияти демократӣ ва ҳокимияти судӣ такя мекард. Дар соли 1689  

бори аввал дар таърих қабули қонуни Билл дар бораи ҳуқуқҳои инсон 

ҳокимияти шоҳиро маҳдуд кард, кафолати ҳуқуқ ва озодиҳои парламентро 

таъмин кард ва минбаъд он монархияи конститутсионии Англия ном гирифт. 

Монархияи Британияи Кабир намунаи муосири монархияи маҳдуд дар ҷаҳон 

аст1. Дар асоси дарки нави идоракунии сиёсӣ анъанаҳои ҳуқуқ, озодии инсон 

ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷоннок шуданд ва ҳамчун шакли идоракуниии сиёсӣ 

ворид гардиданд.  

Дар робита бо ин, қайд кардан зарур аст, ки рушди мунтазами ҷомеа 

талаботи такмили раванди идоракуниро ҷиддӣ ба миён гузошт. Он боиси 

пайдоиши воситаи нави идоракунӣ – идоракунии қонунӣ гардид, ки тавассути 

он муносибатҳои ҷомеа ба танзим дароварда мешуданд.   

Дар ин давра Аврупоро ғояҳои маорифпарварӣ низ фаро гирифта 

буданд, ки як қатор мутафаккирон дар бораи демократия, идоракунии сиёсӣ, 

шаклҳои идоракунии давлат, давлати дунявӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ва дигар масъалаҳои вобаста ба рушди ҷомеаро мавриди омӯзиши 

                                                           
1 Ниг.: Пронкин С.В., Петрунина О.Е. Государственное управление зарубежных стран [Текст] / С.В. 

Пронкин, О.Е. Петрунина. – М., 2001.  – С.9-21. 
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ақлонӣ қарор доданд. Пайдо шудани ҳаракатҳои демократӣ, асосан ба ду 

назария, яке оид ба ҳолати табиии инсон ва дигаре оид ба шартномаи 

ҷамъиятӣ такя мекарданд.  

Мутафаккирон тасаввуроти навро дар бораи ҳокимият ҳамчун зӯрӣ 

дигаргун карданд. Ягона асоси ҳокимият аз болои инсон ин розигии худи ӯ 

барои амалишавии иродаи субъект мебошад. Мувофиқи ин таълимот, одамон 

барои ҳифзи моликият, тартибот ва суботи ҷамъиятӣ қисми ҳуқуқҳои худро 

ба ҳокимият доданд, ки бояд амниятро таъмин намояд. 

 Назарияи аз ҳама бештар паҳншуда ин назарияи “шартномаи маҳдуд”-

и Ҷ. Локк ва Т. Ҷефферсон маҳсуб меёбад. Мувофиқи он одамон танҳо ба 

андозаи муайян ҳокимияти давлатиро қабул мекунанд ва давлат наметавонад 

дигар ҳуқуқҳои онҳоро поймол намояд. Мисоли равшан дар амал татбиқ 

шудани ин консепсия дар таърих эъломияи истиқлолияти ИМА дар соли 1787 

ва даҳ банди иловашуда ба он бо номи Билл оид ба ҳуқуқи инсон дар соли 

1789 мебошад. Дар даҳ банди иловашуда ба Билл оид ба ҳуқуқи инсон ин 

муқаррарот дар бораи озодии матбуот, озодии сухан, озодии виҷдон, ҷудоии 

дин аз давлат ва дахлинопазирии шахс, моликият ба ҳисоб меравад. Т. 

Ҷефферсон менависад, ки: «Ҳар як инсон ва ҳар як узви бадани инсон ҳуқуқи 

худидоракуниро дорад”1.  

Анъанаҳои либералӣ барои рушди босуръати низоми касбӣ ва 

табақабандии синфӣ, инчунин таъсири муайян расондан ба воридшавии 

ғояҳои нав ба муқаддимаи мафҳуми идоракунии сиёсӣ, ки дар асоси 

шартномаи ҷамъиятӣ, эътирофи ҳуқуқи худидоракунии шаҳрвандон ва 

иштироки онҳо дар раванди идоракунии сиёсӣ асос меёбанд, шароити мусоид 

фароҳам овард.  

Дар ташаккул ва рушди режими демократии идоракунии давлат асосан 

изҳороти васеи халқ, ҳуқуқи парламент ва худташаккулёбии сиёсии 

шаҳрвандон мусоидат намуданд. Ин дар доираи парламент, интихобот ва 

ҳангоми ба вуҷуд омадани ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, иттиҳоди 

                                                           
1 Мир философии [Текст] Ч. 2. – М., 1991. – С. 235-236 
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соҳибкорон, иттифоқҳои касаба ва ғайра ташаккул меёфт. Худташаккулёбии 

сиёсӣ-иҷтимоии шаҳрвандон баробари шакли идоракунии сиёсӣ вусъат 

мегирифт. Ба ин васила раванди иҷтимоишавии шаҳрвандон вусъат пайдо 

карда, онҳо имконият ба даст оварданд, то ба раванди идоракунии сиёсӣ 

таъсири муайяни худро расонанд. Онҳо аз ғояҳои мутафаккирони ин давра, 

ки дар бораи давлат ва тарзи идоракунӣ, муносибатҳои ҷамъиятӣ асарҳо эҷод 

карданд, истифода бурданд. Принсипи тақсимоти ҳокимият, ки ҳамчун 

намунаи олии идоракунии давлат аз тарафи Ш.Л. Монтеске пешниҳод шуда 

буд, оҳиста-оҳиста дар амал татбиқ мегардид ва имрӯз онро дар 

конститутсияи ҳамаи давлатҳо дидан мумкин аст. Дар замони инқилоби 

Бузурги Фаронса ва қабули Эъломияи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд дар соли 

1789 низ ин аломатҳоро дидан мумкин буд. Аз ҳамин давра сар карда, дар 

назарияи сиёсӣ ва амалии мафҳуми идоракунии сиёсӣ чунин тарзи муносибат 

ворид шуд ва такмил меёфт.1 

Дар давлатҳои Ғарб ва ИМА идоракунии сиёсӣ дар намуди махсус бо 

номи идоракунии умумӣ ё давлатӣ (public administration), ки ба илми сиёсӣ 

дохил мешавад, мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Дар ин ҷо шароити 

мусоид, яъне ба вуҷуд омадани ҷомеашиносӣ ва сиёсатшиносӣ ба сифати 

илмҳои махсус, ки давлатро ҳамчун механизми асосии идоракунии ҷомеа 

мепиндоштанд, ба вуҷуд омад.  

Идоракунии сиёсӣ дар чаҳорчӯбаи илми сиёсатшиносӣ омӯхта мешуд. 

Дар ИМА Г. Алмонд, Р. Дал, П. Херринг ва дигарон корҳои зиёдро дар ин 

самт анҷом доданд. Машҳуртарин мутахассиси соҳаи идоракунии сиёсӣ, ки 

онро асосгузори идоракунии сиёсии муосири Амрико мешуморанд, собиқ 

президент В. Вилсон мебошад. Дар асари классикии “Тадқиқоти идоракунӣ”-

и худ Вилсон ба идеяи олимони Аврупо, асосан, ба М. Вебер такя карда, дар 

бораи имконияти пайвасти ҳукумати демократӣ ва идоракунии сиёсии 

самарабахш хулосаҳои худро пешниҳод кард. Барои ин кор ба ақидаи ӯ, пеш 

аз ҳама, ташкили самарабахши хизмати касбии давлатӣ, истифодаи 

                                                           
1 Ниг.: Ирхен Ю. В. Политология [Текст] / Ю.В. Ирхен.– М., 2007. – С. 222-223. 
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самараноки комёбиҳои ҷомеашиносӣ, аз ҷумла сиёсатшиносӣ дар идоракунии 

давлат ва ҷудо сохтани он аз сиёсати ҷанҷолӣ ва ришва зарур аст. В. Вилсон 

идоракунии сиёсӣ ва шахсиро ҳамчун раванди техникӣ дида мебарояд. Аз ин 

ҷо қабули технологияи илмии менеҷмент, ки дар соҳаи тиҷорат (бизнес) пайдо 

шуду самарабахш буд, дар раванди идоракунии давлат ва мутахассиси касбӣ 

шудани хизматчиёни давлатӣ истифода мешуд.1 Дар замони муосир 

“Менеҷменти сиёсӣ” аллакай ба сифати равияи нави илмӣ дар низоми илмҳои 

сиёсӣ мебошад ва дар муассисаҳои олӣ-таълимӣ ба сифати ихтисос, ки 

мутахассисони касбиро дар самти мудирият дар низоми идоракунии давлатӣ 

тайёр мекунад, амал менамояд.    

Дар илми сиёсии Ғарб дар таҳқиқи идоракунии сиёсӣ, асосан панҷ равияи 

назариявӣ-методологӣ истифода мешаванд: 

- назарияи мураккаби ташкилот. Дар чаҳорчӯбаи он сиёсатшиносон 

кӯшиши нишон додани таъсири махсуси сохтори сиёсии давлат ва вазифаи 

онро дар таҳияи қарори идоракунии сиёсӣ, мекунанд;  

- кӯшиши муайян намудани сабабҳои дар амал татбиқ нагаштани қарори 

идоракунии сиёсӣ ба ҳисоб меравад. Диққати асосӣ дар ин ҷо ба назорат, 

меъёри баҳодиҳӣ, муносибати дуҷонибаи идоракунанда бо ҷомеа ва 

муносибати идораҳои идоракунии болоӣ бо поёнӣ дода мешавад; 

- раванди институтсионалӣ, ки дар байни илмҳои гуногун, хусусан, дар 

назарияи ҷомеашиносӣ омӯхта мешавад. Ин раванд самарабахшӣ ва 

мутобиқати байни ташкилотҳои идоракунии гуногун, ки ҳар кадоми аз онҳо 

барои муттамарказонӣ ва ғайримутамарказонии идоракунӣ кӯшиш 

мекунанд, таъмин менамояд;  

- раванди иҷтимоию сиёсӣ, ки воситаи тақсими захираҳо барои муайян 

намудани самти сиёсат, идоракунии сиёсӣ ва муносибати мутақобилаи давлат 

ва  ҷомеаро дар бар мегирад. Дар баробари ин, хусусияти иделогияи ҳукмрон, 

арзишҳои сиёсии ҳизби ҳукмрон, натиҷаҳои интихобот, шаклҳои идоракунӣ, 

                                                           
1 Ниг.: Фурсенко А.А. Становление американского государства [Текст] / А.А. Фурсенко.  – СПб., 1992. – С. 

14.  
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фаъолияти мақомотҳои давлатӣ, сохтори буҷаи миллӣ ва ғайра метавонанд, 

ба раванди идоракунӣ таъсири худро расонанд;  

- равияи омӯзиши бюрократия ва сиёсати бюрократӣ. Истилоҳи 

“бюрократия”-ро М. Вебер истифода бурда, нақши бюрократҳоро дар 

раванди қабули қарори сиёсӣ муайян кардааст.1  

Ҳамин тавр, дар ибтидои асри нав мафҳуми идоракунии сиёсӣ ҳамчун як 

навъ муносибат байни идоракунии давлатӣ, худташаккулёбии шаҳрвандон ва 

худидоракунии маҳаллӣ дар асоси механизм ва принсипҳои демократӣ 

такмил меёбад. Ин бори дигар аз он шаҳодат медиҳад, ки раванди дурударози 

таърихӣ ба ташаккул ва рушди шаклҳои нави идоракунӣ мусоидат намуда, 

имконияти таърихӣ ва сиёсию иҷтимоиро баҳри тақвияти хусусияти 

муносибатҳо байни субъектони раванди идоракунӣ фароҳам меорад.   

Дар замони муосир ба мураккаб гардидани муносибатҳои ҷамъиятӣ, 

яъне бо сурати баланд рушд кардани муносибатҳои истеҳсолӣ, навовариҳои 

технологӣ ва ғайра низоми идоракунии сиёсӣ низ мураккаб гардидааст. 

Ниҳодҳои гуногуни низоми идоракунии сиёсӣ ба ғайр аз ниҳоди анъанвӣ, ба 

монанди давлат, дигар ниҳодҳои нави ҷомеаи шаҳрвандӣ рушд карда, 

таъсири онҳо дар раванди идоракунӣ афзоиш ёфтааст.    

Муқоисаи тарҳи идоракунии сиёсӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ба ақидаи 

сиёсатшиноси шинохтаи рус Л.В. Сморгунов чунин аст: “Тарҳи демократии 

идоракунии сиёсӣ дар асри ҷаҳонишавӣ, ки бештари олимони муосир ва 

сиёсатмадорон онро ба сифати азнавсозии тартиботи ҷаҳонӣ дида мебароянд, 

бояд дар раванди воқеӣ аз тарафи ҳамаи иштирокдорони он амалӣ шавад. 

Вале он як қатор талаботҳои қатъӣ дорад, ки на ҳамаи роҳбарони сиёсӣ ва 

давлатҳо онро эътироф мекунанд”2. 

Воқеияти муосири муносибатҳои байналмилалӣ нишон дода истодааст, 

ки давлатҳое, ки мунтазам ба қудрати ҷаҳонӣ табдил ёфта истодаанд, баъзе 

                                                           
1 Ниг.: Политическое управление. [Электроный ресурс]. URL: orags.narod.ru›m anuals/politupr/4.html (дата 

оброщения: 20.09.2018) 
2Сморгунов Л.В. Политическое управление в глобализирующемся мир [Текст] / Л.В. Сморгунов // 
Перспективы человека в глобализирующемся мире. // Под. ред. Парцвания В.В. – СПб.: Санкт-
Петербургское философское общества. 2003. – С.148-159.   

http://orags.narod.ru/
http://orags.narod.ru/manuals/politupr/4.html
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принсипҳои умумиро қабул надоранд ва онҳоро фақат манфиати ин ё он 

минтақа ва ё давлат меҳисобанд, ки худро “волии” олам меҳисобанд. 

Дар адабиёти сиёсӣ чандин аломатҳои махсуси идоракунии сиёсӣ муайян 

шуданд. Аз он ҷумла, И.М. Филянина онро “намуди идоракунии иҷтимоӣ, ки 

муносибатҳои сиёсат ва ҳокимият вобастагӣ доранд”1 маънидод намудааст. 

А.В. Костюк онро ҳамчун “Раванди худташаккулёбии субъекти сиёсӣ, ки 

барои табдили қувваҳои сиёсӣ гуногун ба иттиҳоди ягонаи мақсаднок ва 

муташаккил ва дорои барномаи мушаххаси сиёсӣ равона карда шудааст”2 

меҳисобад. О.Ф. Шабров бошад онро ҳамчун “Муносибати ҳокимияти сиёсӣ 

ва робитаи сиёсии баръакс дар чаҳорчӯбаи доракунии давлатӣ ва 

муносибатҳои зердастон дар сохторҳо, ки ба раванди сиёсӣ пайвастагӣ 

доранд”3 тафсир намудааст. Ба  ақидаи мо бошад, идоракунии сиёсӣ раванди 

муташаккилест, ки тавассути субъекти ягона бо мақсади ба даст овардани 

ҳадафҳои муайяни иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодӣ амалӣ карда мешавад.  

Идоракунии сиёсӣ ҳамчун амалишавии муносибати сиёсат ва ҳокимият 

дониста мешавад. Қайд кардан ба маврид аст, ки аломати мазкур имконият 

медиҳад, ки идоракунии сиёсӣ ҳамчун амалишавии фаъолияти субъекти 

сиёсат тавассути ҳокимияти сиёсӣ дар равандҳои сиёсӣ, чӣ дар идоракунии 

давлатӣ ва чӣ берун аз чаҳорчӯбаи он аз таъсири мутақобилаи давлат бо ҳаёти 

ҷамъиятӣ мебошад. Дар ин ҷо субъекти сиёсат на фақат давлат ва ниҳодҳои 

он, балки ниҳодҳои гуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ, иттиҳодияҳои сиёсӣ ва 

ғайрисиёсӣ, гурӯҳҳои манфиатҳо ва элементҳои дигари низоми сиёсӣ, ки 

метавонанд манфиатҳои сиёсӣ, иродаи сиёсии худро дар сатҳи ҷомеа амалӣ 

намоянд, дохил мешаванд. Чунин фаъолият таъсири худро бевоста ё бавосита 

ба ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа мерасонад.  

                                                           
1 Филянина И.М. Политическое управление в России [Текст]: дис. … канд. полит. наук. / И.М. Филянина. – 
СПб., 1997. – С. 65.  
2 Костюков А.В. Политическое управление в региональном контексте // Управленческое консультирование. 
– 2002. – №1. [Электроный ресурс]. URL: http:// www.dialogvn.ru/uk/200 (дата оброщения: 23. 10.2019) 
3 Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития [Текст] / О.Ф. Шабров.  – М.: 
1997. – С. 128.  

http://www.dialogvn.ru/uk/200
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Ҳамин тариқ, идоракунии сиёсиро метавонем дар маънои васеъ ва 

маҳдуд қабул намоем. Дар маънои маҳдуд , ин идоракунӣ фақат дар фазои 

сиёсӣ бо воситаи субъекти сиёсӣ фаҳмида мешавад. Ба маънои васеъ бошад, 

ин раванди қабули қарор, воситаву усулҳо, шаклҳо, технологияи сиёсии 

таъсиррасонӣ аз ҷониби субъекти сиёсӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ 

мебошад.  

Муайянкунии мафҳуми идоракунии сиёсӣ дар адабиёти сиёсии муосир 

диққатро бештар ба ҷанбаҳои гуногуни он равона карда, қайд мекунанд, ки 

идоракунии сиёсӣ, ин пайваста ва мақсаднок таъсир расондани субъект ба 

объект, раванди муносибати сиёсату ҳокимият ва раванди ноил гаштан ба 

мақсадҳои сиёсии мушаххас мебошад. Яъне, идоракунии сиёсӣ механизме аст, 

ки барои ноил гаштан ба мақсадҳои сиёсии мушаххас фаҳмида мешавад.  

И.М. Филянин мафҳуми “идоракунии сиёсӣ”-ро хеле ҷолиб шарҳ дода, 

қайд намудааст: “Идоракунии сиёсӣ – фаъолияти мақсаднок ва бошуурона 

барои банизомдарорӣ ва танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ аз нуқтаи назари 

шикасти бетаваққуфи муносибати сиёсату ҳокимият мебошад”1. Муаллиф 

фаъолияти мақсаднокро моҳияти асосии мафҳуми мазкур донистааст. 

Дар навбати худ мафҳуми “идоракунии сиёсӣ”-ро Ю.В. Костенко шарҳ 

дода менависад, ки: “Идоракунии сиёсӣ соҳаи робитаи ботадриҷ гузаштани 

сиёсат, ба идоракунӣ ва робитаи баръакс, соҳаи ислоҳи сиёсати пешгирифта 

ва қабули қарори идоракунӣ зери таъсири ҳолати муайяну мушаххас ва 

шароити амалишавии он, бо назардошти ҳамкорӣ бо ҷомеа, баназаргирии 

мавқеи гурӯҳҳои манфиатҳои сиёсӣ ва қувваҳои иҷтимоӣ, ки дар ин раванд 

ҳамроҳ мебошанд, маҳсуб меёбад”2.    

В.Д. Зимина ва Н.А. Борисов мафҳуми “идоракунии сиёсӣ”-ро ба таври 

васеъ шарҳ дода, менависанд: “Идоракунии сиёсӣ – ин ифодаи кӯшиши 

бошууронаи субъектҳои сиёсӣ барои танзими равандҳои сиёсӣ ва таъсир 

                                                           
1 Филянина И.М. Политическое управление: социально-правовой анализ [Текст] / И.М. Филянина. – 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2009. – С. 11. 
2 Костенко Ю.В. Совершенствование политического управление в условиях реформирования российского 

общества [Текст] / дис. … канд. полит. наук. / Ю.В. Костенко. – Краснодар, 2010. – С. 80.  
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расондан дар самти зарурии сиёсии худ (субъекти сиёсӣ) мебошад”1. Ба 

ақидаи мо, дар ин ҷо муаллифон бештар диққати асосиро ба самти 

бошууронаи субъектҳои сиёсӣ дар раванди сиёсӣ равона намудаанд.  Яъне, ба 

ақидаи онҳо идоракунӣ сирф хусусияти инфиродӣ дошта, он метавонад 

вобаста ба мақсадҳо ва ҳадафҳои субъекти сиёсат маҷрои худро дигар 

намояд. 

Аз рӯйи мавқеи равандҳои сиёсӣ мафҳуми “идоракунии сиёсӣ”-ро А.Е. 

Кузич низ шарҳ додааст ва навиштааст: “Идоракунии сиёсӣ раванди пайваста 

ба инобат гирифтан ва мувофиқкунии манфиатҳои ҳамаи субъектҳои раванди 

сиёсӣ-идоракунӣ дар тамоми марҳилаҳои таҳия ва амалишавии қарори сиёсӣ 

- идоракунӣ мебошад”2. Дар ин ҷо муаллиф ба мувофиқаткунӣ диққат равона 

намудааст. Вале қайд накардааст, ки мувофиқаткунӣ метавонад ҳолатро ба 

бунбаст орад. На ҳама вақт манфиатҳои мутақобилаи тарафайнро ҳамоҳанг 

сохтан мумкин аст. Вобаста ба ин қайд намудан зарур аст, ки мавқеи А.Е. 

Кузич вобаста ба идоракунӣ аз мавқеи созиши сиёсӣ тарҳрезӣ гашта, 

истифодаи усулҳои мусолиҳатомез ва ғайризӯроваронаро дар раванди 

идоракунӣ афзалият медиҳад. 

Бо такя ба муносибати системанокӣ И. Мелехин оид ба мафҳуми 

“идоракунии сиёсӣ” навиштааст, ки: “Идоракунии сиёсӣ таъсири субъектҳои 

сиёсӣ ба ҷомеа ба воситаи ҳокимияти давлатӣ, ки баҳри расидан ба 

дастовардҳои самараноки ҳаёту фаъолияти ҷомеа равона шудааст, 

мебошад”3. Дар ин муайянкунӣ муаллиф диққати асосиро ба “таъсиррасонӣ 

тавассути воситаҳои ҳокимияти давлатӣ” додааст, ки субъекти асосии 

таъсиррасон давлат мебошад. Муаллиф субъектҳои дигари идоракунии 

сиёсиро берун аз доира гузоштааст ва таъсири онҳоро ба давлат инкор 

намудааст. Ҳол он, ки дар раванди идоракунии сиёсӣ давлат ҳам метавонад 

                                                           
1 Зимина В.Д., Борисов Н.А. Политическое управление [Текст] / В.Д. Зимина, Н.А. Борисов. Учебник. – М.: 
РГГУ, 2008. – С. 80. 
2 Кузич А.Е. Политическое управление и развитие российского федерализма [Текст] / А.Е. Кузич // Россия. 
Политические вызовы XXI века. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 77. 
3 Мелехин И.В. Внутренний вооруженный конфликт как субъект политического управления [Текст]: дис. … 
канд. полит. наук. / И.В. Мелехин. – М.: 2008. – С. 34.  
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ба мушкилиҳо ва буҳронҳои идоракунӣ рӯ ба рӯ шавад, ки ин нишонаи 

мавҷудияти таъсири доимии мутақобила доштани субъекту объект дар 

раванди идоракунӣ мебошад. 

Дар маҷмуъ, ҳамаи тафсирҳои мафҳуми “идоракунии сиёсӣ” қариб ба 

ҳамдигар монанд буда, ягон мухолифати байниҳамдигарӣ надоранд ва дар ин 

ё он сатҳ ҳамдигарро комил месозанд. Бо такя ба тафсирҳои зикршуда, 

метавон хулоса кард, ки идоракунии сиёсӣ амалӣ намудани манфиатҳои 

субъекти сиёсӣ дар равандҳои сиёсӣ мебошад.  

Олимони рус В.Д. Зимина ва Н.А. Борисов мураккабии сохтори 

идоракунии сиёсиро қайд намуда, унсурҳои таркибии онро дар шакли зайл 

муайян намудаанд: 

“- субъекти идоракунии сиёсӣ – унсуре, ки таъсиррасониро ба объект 

барои амалӣ сохтани манфиатҳо (ниҳодҳои сиёсӣ, ташкилотҳои сиёсӣ, 

сарвари сиёсӣ, элитаи сиёсӣ) таъмин менамояд; 

- объекти идоракунии сиёсӣ – унсуре, ки ба он таъсиррасонии идоракунӣ 

равона шудааст (ниҳодҳои сиёсӣ, ташкилотҳои сиёсӣ, сарвари сиёсӣ, элитаи 

сиёсӣ); 

- каналҳои идоракунӣ (коммуникатсияи сиёсӣ) – самти робитаи 

мутақобилаи субъект ва объект дар низоми идоракунӣ (бевосита ва робитаи 

баръакс), ҳамчунин воридшавии иттилоот аз муҳити беруна; 

- воситаҳои идоракунӣ – технологияи сиёсӣ, усулҳо ва тартибот, ки 

таъмини интиқолу қабули таъсиррасонии идоракуниро дар асоси мубодилаи 

иттилоот чӣ дар дохили низоми сиёсӣ ва чӣ берун аз он таъмин мекунад”1.   

 Дар ин ҷо мо мебинем, ки субъект ва объект дар идоракунии сиёсӣ 

робитаи ҷойивазкунӣ доранд. Яъне, ниҳод ё гурӯҳи иҷтимоӣ дар як вақт ҳам 

субъект ва ҳам объекти идоракунӣ мебошад ва метавонанд, ҷойҳои худро 

иваз кунанд.  

                                                           
1 Зимина В.Д., Борисов Н.А. Политическое управление [Текст]: учебник. / В.Д. Зимина, Н.А. Борисов.  – 

М.: РГГУ, 2008. – С. 29. 
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Муносибатҳои идоракунӣ байни субъектҳои гуногун ва объектҳои 

идоракунӣ сурат мегирад. Яке аз чунин муносибатҳои идоракунӣ, ки дар 

байни мақомоти давлатӣ, ки ба сифати субъекти идоракунӣ аз як тараф ва 

шаҳрвандону намояндагони он аз тарафи дигар ҳамчун объект, сурат 

мегирад, идоракунии давлатӣ ном дорад.   

Муносибатҳои идоракунии устувор дар давлатҳои дорои режими сиёсии 

демократӣ муносибатҳое мебошанд, ки дар онҳо субъект на танҳо аз 

истифодаи “захираҳои маъмурӣ” барои амалишавии манфиатҳои худ маҳрум 

шудааст, балки ӯ (субъект) маҷбур аст барои бартараф кардани муқовимати 

дастгоҳи давлатӣ ва мубориза бо “захираҳои маъмурӣ”, аз неруи ниҳодҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ истифода барад. Дар ин занҷираи муносибатҳо 

ҷойивазкунии субъекту объекти идоракунӣ ба амал омада, таъсиррасониҳои 

мутақобила баҳри идоракунии самаранок истифода бурда мешаванд. Яъне, 

давлат ба ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамчун ба объект таъсир расонида, 

ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар навбати худ ба давлат дар ба даст овардани 

манфиатҳои умумӣ таъсир мерасонанд. 

Дар ҳамин ҷо хусусияти идоракунии сиёсӣ зоҳир мегардад. Субъектҳои 

сиёсӣ манфиатҳои мутақобил ва мухолифатҳои гуногун доранд. Амалисозии 

манфиатҳои худ дар самти равандҳои сиёсӣ, яъне қабули қарори сиёсӣ дар 

муборизаи сахти сиёсӣ сурат мегирад, ки дар ин ҷо захираҳои гуногун низ 

ҳамроҳ мебошанд.  

Ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ ҳамарӯза фаъолияти давлатро назорат ва 

интиқод мекунанд. Таъсири онҳо ба равандҳои сиёсӣ, идоракунии сиёсӣ ва 

ташаккули афкори ҷомеа, ки тавассути  назарсанҷӣ муайян мегардад, бо ёрии 

воситаҳои ахбори омма ва дигар шаклҳои иштироки сиёсӣ, ки аз ҷониби онҳо 

амалӣ мешаванд, ба роҳ монда мешавад. Шаҳрванд дар сиёсат бевосита ва 

бавосита иштирок мекунад. Иштироки сиёсии бевосита ва самарабахш 

интихобот ва райъпурсӣ мебошад, ки тавассути онҳо раванди иштироки 

бевоситаи шаҳрвандон дар қабули қарорҳои сиёсӣ ва ташаккули ҳокимият 

амалӣ карда мешаванд. Дар баробари ин, ширкати онҳо дар фаъолияти 
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ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилоту ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ва дигар иттиҳодияҳои сиёсӣ 

нишондиҳандаи фаъолнокии сиёсии онҳо буда, ба раванди густариши 

робитаҳои байни субъекти идоракунӣ ва объекти он таъсири амиқ мерасонад. 

Муҳаққиқ М.М. Абдулҳақов масъалаи идоракунии сиёсӣ мавриди 

омузиш қарор дода навишатаас, ки: “Дар сиёсат идоракунии сиёсӣ яке аз 

шаклҳои махсуси идоранамоӣ буда, субъекти идоракунанда кӯшиши 

амалигардонии мақсадҳои сиёсии хешро менамояд, ки аз имкониятҳои 

ташкили қоидаҳои умумӣ ва ҳуқуқи зӯригарии легетимӣ берун аст. Аз ин 

хотир, субъекти идораро лозим аст, ки дар ҳалли вазифаҳои хеш аз роҳу 

усулҳои гуногун ва ё аз технологияи сиёсӣ истифода намояд”1. 

Идоракунии сиёсӣ аз идоракунии давлатӣ бо як қатор хусусиятҳо фарқ 

карда мешавад. Аввал ин ки, идоракунии сиёсӣ ва идоракунии давлатӣ аз 

рӯйи ҳаҷм мувофиқ нестанд. Дар ин ҷо қайд кардан зарур аст, ки агар 

идоракунии сиёсиро ҳамчун вазифаи ҳокимияти сиёсӣ дида бароем, мебинем, 

ки аз рӯи субъект доираи идоракунии сиёсӣ васеъ мебошад. Яъне, доираи 

идоракунии сиёсӣ метавонад, субъектҳои берун аз чаҳорчӯбаи давлатро низ 

фаро гирад.  

Дуюм, идоракунии сиёсӣ ва идоракунии давлатӣ аз рӯйи самти ҷалби 

ҷузъиёти ҷомеа номувофиқ мебошанд. Агар идоракунии давлатӣ аз рӯйи 

самти давлат-шаҳрванд-ҷомеа фаъолият мекунад, дар мазмуни васеъ 

идоракунии сиёсӣ самти ҳаракати шаҳрванд-ҷомеаи шаҳрвандӣ-давлат 

пешниҳод мекунад. Яъне, агар самти таъсиррасонии якум аз боло ба поён 

бошад, пас дуюмӣ аз поён ба боло муайян мешавад. 

Идоракунии сиёсӣ ба воситаи механизми сиёсӣ амалӣ мегардад, ки ин  

“маҷмуи воситаҳои амалишавии ҳокимияти сиёсӣ”2 маҳсуб меёбад. 

Механизми сиёсӣ ниҳодҳои сиёсии гуногуни ҳам давлатӣ (мақомоти 

қонунбарор, иҷроия, суд), ҳам ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандиро (ҳизбҳои сиёсӣ, 

                                                           
1 Абдулҳақов М.М. Идоракунии сиёсӣ: моҳият ва хусусиятҳои асосии он дар ҷомеа [Матн] / М.М. 

Абдулҳақов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2019. 
– №1. – С. 262.    
2 Загладин Н.В. Механизм политический [Текст] / Н.В. Загладин // Политическая энциклопедия / В 2 т. – М., 

I999. – Т. 2. – С. 700. 
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ҳаракатҳо, гурӯҳҳои фишоровар, сохторҳои лоббистӣ, табақаҳои гуногуни 

элитаи сиёсӣ, сарварони сиёсӣ) дар бар мегирад. 

Механизмҳои сиёсии такмилёфтаи идоракунии сиёсӣ аз ҳама бештар дар 

ҳамон ҷое дида мешаванд, ки ҷомеаи мадании устувор мавҷуд аст. Ҷомеаи 

маданӣ ба воситаи ниҳодҳои худ метавонад пайваста ба давлат ҳангоми таҳия 

ва қабули қарорҳои сиёсӣ таъсир расонад.  

Дар ҳолати набудани ҷомеаи шаҳрвандии устувор, ба ғайр аз идоракунии 

давлатӣ, ягон хел идоракунӣ ба ҷуз аз элитаи сиёсии ҳукмрон дигар 

субъектҳои сиёсии идоракунӣ вуҷуд надоранд.  

Ҳамин тариқ, идоракунии сиёсӣ ин раванди таҳия ва татбиқи қарорҳои 

сиёсӣ мебошад, ки дар асоси иштироки васеи ҳам ниҳодҳои давлатӣ ва ҳам 

тамоми ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ сурат мегирад. Идоракунии сиёсӣ 

ҳамчун раванди муташаккил ва мақсаднок дар таъмини рушди босуботи 

ҷомеа аҳамияти калидӣ дорад. Ҳамчун зуҳуроти фарогир ва мураккаби он 

метавонад, дар занҷираи муносибатҳои иҷтимоию сиёсӣ пайваста тағйирот 

ворид намояд. Тағйирпазирии мавқеъ ва манфиатҳо дар раванди идоракунӣ 

амри маъмулӣ ба ҳисоб меравад. Ба инобат гирифтани ин нуқта имконият 

медиҳад, то тамоми ҷузъиёти муносибатҳо баррасӣ ва бознигарӣ шаванд. 

Зеро дар раванди идоракунии сиёсӣ вазъият ва ҳолатҳое ба вуқуъ меоянд, ки 

субъекту объект ба зудӣ тағйири мавқеъ мекунанд. Дар натиҷа муносибатҳои 

сиёсӣ низ метавонанд, тағйир ёбанд. Аз ин нуқтаи назар, идоракунии сиёсӣ 

раванди мураккабест, ки аз субъекти идоракунӣ рақобатпазирӣ, ояндабинӣ, 

қатъият, чандирии сиёсӣ ва маҳорати созиш намуданро барои ба даст 

овардани манфиатҳои асосӣ тақозо менамояд.   

Бо назардошти табиати мураккаби худидоракунии сиёсӣ дар доираи 

мактабҳои гуногуни таҳқиқотӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Назару 

андешаҳои пешниҳоднамудаи мутафаккирону олимони давраҳои гуногун дар 

доираи замони зиндагии онҳо ва вазъи  сиёсии он шакл гирифтааст. Вале ба 

ҳамаи ин нигоҳ накарда, идоракунии сиёсӣ ҳамчун масъалаи дорои аҳамияти 

муҳимми илмию амалӣ диққати олимони соҳаҳои гуногунро ба худ ҷалб 
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намудааст. Ин бошад, хусусияти байнифаннии масъалаи мазкурро асоснок 

намудааст. Вобаста ба ин, дар доираи зербоби мазкур кӯшиш намудем, ҳамаи 

назарияҳои мавҷударо вобаста ба самти таҳқиқотии онҳо тасниф намуда, 

тавассути таҳлили низомнокӣ, онҳо абзори умумӣ ва заминаҳои назариявию 

методологии масъалаи мазкурро равшан намоем. Муайян намудем, ки 

идоракунии сиёсӣ ҳамчун раванди муносибати мутақобилаи субъекти 

идоракунанда ва объекти идорашаванда дар ҳар давру замон дорои 

хусусиятҳои хоси худ будааст. Андешаҳои зиддунақзи олимон, ки дар боло 

оварда шуданд, ин гуфтаҳоро собит мекунанд.  

 Хулосаи назариявии мо чунин аст, ки идоракунии сиёсӣ раванди 

муташаккилест, ки дар доираи муайяни меъёру қоида ва талаботҳо бо 

мақсади ба даст овардани мақсадҳои сиёсӣ амалӣ карда мешавад. 

Чоряки охири асри ХХ ва оғози қарни ХХI марҳалаи муҳим дар роҳи 

ҷустуҷӯйи тарҳи муносиби идоракунии сиёсӣ маҳсуб мешавад, ки дар шакли 

ислоҳоти идоракунӣ нахуст дар кишварҳои Ғарб ва баъдан дар дигар 

қисматҳои ҷаҳон зоҳир мешавад. Зарурати трансформатсияи ҷиддии низоми 

идоракунии давлатӣ бо бавуҷуд омадан ва ташаккул ёфтани сохторҳои 

ҷомеаи мобаъдисаноатӣ, инкишофи равандҳои ҷаҳонишавӣ ва рақобати 

ҷаҳонии иқтисодӣ, пайдо шудани ниҳодҳои фаромиллӣ ва рушди ҷомеаи 

шаҳрвандӣ асоснок карда мешавад.  

Таҳқиқи нақши давлат дар миқёси тамоми дунё аҳамияти мубрами 

сифати идоракунии давлатиро барои таъмини некуаҳволии ҷомеа нишон 

медиҳад. Мувофиқи санади “Ҳисобот оид ба рушди ҷаҳонӣ – 1997”, ки онро 

Бонки ҷаҳонӣ омода намудааст, ҳадафи инкишоф давлатҳои “тавоно” ё 

“минималистӣ” маҳсуб намешаванд, зеро ки онҳо дар амал нобарории хешро 

исбот карданд. Ҳадафи асосиро бошад, давлати самаранок ташкил медиҳад. 

Давлати босамар дар маркази инкишофи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ қарор дошта, 

ба сифати сарчашмаи бевоситаи инкишоф шинохта нашуда, ҳамчун шарик, 
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катализатор ва ёридиҳанда, ҳавасмандкунанда ва фаъолияти пурракунандаи 

соҳибкории хусусӣ ва ашхоси алоҳида баррасӣ карда мешавад1.  

Роҳҳо ва воситаҳое, ки ба давлати босамар бурда мерасонанд, мухталиф 

буда, дар минтақаҳои гуногуни олам гуногун мебошанд. Дар мамлакатҳои 

ғарбӣ роҳҳои ислоҳоти давлатро пешниҳод намуданд, ки барои истифодаи 

васеъ пазируфта шудааст.  

Ҷузъиёти асосии идоракунии сиёсии муосирро менеҷменти сиёсӣ ташкил 

медиҳад. Менеҷменти сиёсӣ – назария ва амалияи самараноки идоракунии 

ҳодисаҳои сиёсӣ ва равандҳо мебошад. Идоракуние, ки ба соҳаи сиёсат 

тааллуқ дорад, маҷмуи тамоми равандҳои идоракуниро дар доираи 

муносибатҳои ҳокимият дар бар мегирад. Яке аз намудҳои идоракунӣ дар 

соҳаи сиёсат ин муносибатҳои идоракунӣ мебошад, ки субеъкти (сарвар) он 

на ба ҳуқуқи легитимӣ такя менамояд, балки аз вазъияти захиравии худ барои 

комёб шудан ба мақсадҳои муайяни худ истифода мебарад. Ин намуди 

муносибати идоракуниро менеҷмети сиёсӣ ё технологияи сиёсии идоракунӣ 

меноманёд2. 

Менеҷменти сиёсӣ дар раванди муосири идоракунии сиёсӣ василаи 

муҳим ба шумор меравад. Зеро раванди бемароми демократияи имрӯз 

талаботро ба густариши усулҳои гуногуни идоракунӣ пеш гузоштааст. Дар 

ин самт менеҷменти сиёсӣ қодир аст самаранокии раванди идоракуниро чӣ 

дар сатҳи расмӣ ва чӣ дар сатҳи uайрирасми таъмин намояд. Бинобар ин, 

бешубҳа метавон менеҷменти сиёсиро яке аз хусусиятҳои хоси идоракунии 

сиёсӣ дар замони муосир ҳисобид. Зеро “идоракунии давлатӣ ҳамчун раванди 

мураккабу доимо такмилёбанда ҳолатеро низ дар назар дорад, ки истифодаи 

захираҳои мавҷудаи маъмуриро сарфи назар мекунад. Дар чунин ҳолатҳо 

менеҷменти сиёсӣ ба кор бурда мешавад”3. 

                                                           
1 Ниг.: Государство в меняющемся мире: краткий вариант «Отчета о мировом развитии – 1997» [Текст] // 

Вопр. экономики. 1997. № 7. – С.4-6.  
2  Ниг.: Пушкаревв Г.В. Политический менеджмент [Текст] / Г.В. Пушкарева. – М., 2002. – С. 4-5.  
3  Хидирова М.У. Сарварb дар низоми идоракунии сиёсb [Матн] / М.У. Хидирзода. – Душанбе. 2011. – С. 42. 
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Ҳамин тариқ, дар шароити нави муносибатҳои ҷамъиятӣ давлат мисли 

пештар ниҳоди меҳварӣ дар низоми сиёсӣ ба ҳисоб рафта, дар баробари 

таъмини амният, мунназам нигоҳ доштани муносибатҳои ҷамъиятӣ, рушди 

босуботи ҷомеа ва муҳайё намудани шароити арзанда барои шаҳрвандон аз 

вазифаҳои муҳимми он ба ҳисоб меравад. Дарки дурусти низоми идоракунии 

сиёсӣ имконият медиҳад, ки дар раванди идоракунии он ба ғайр аз субъектҳои 

расмӣ ҳамчунин ниҳодҳои дигари ҷамъиятӣ метавонанд дар таҳия ва татбиқи 

қарорҳои идоракунӣ иштирок намоянд. Ба вуҷуд омадани консепсияҳои нав 

ба монанди менеҷменти нави давлатӣ аз рӯйи назария ва амалия худ мазмуни 

низоми идоракунии сиёсиро таҷассум менамояд.  

 

1.2. Ташаккули андешаҳо ва инкишофи онҳо оид ба 

идоракунии сиёсии ҷомеа 

 

Сиёсат ва идоракунӣ ду соҳаи ба ҳам алоқаманди фаъолияти инсон 

мебошанд, ки дар тӯли таърих вобаста ба марҳилаҳои рушди ҷомеа, шумораи 

аҳолӣ, сатҳи инкишофи иҷтимои, навъҳои фаъолияти иқтисодӣ мазмуни 

мураккабро касб намуданд. Аммо ҳадаф ва арзишҳои асосии сиёсат ва 

идоракунӣ бетағйир монданд, яъне эҷод ва ҳифзи тартибот дар ҷомеа, 

бартараф кардани бесарусомонӣ миёни одамон ва байни ҷомеаву табиат 

мебошад. 

Агар аз нуктаи назари идоракунӣ ба сиёсат таваҷҷуҳ зоҳир намоем, 

гуфтан мумкин аст, ки  ҳокимияти сиёсӣ – маҷмуи вазифаҳои идоракунии 

сиёсӣ мебошад, ки тавассути онҳо идоракунанда ба идорашаванда таъсир 

мерасонад, онро ба худ тобеъ мекунад ва барои ин аз механизми давлатӣ 

истифода мебарад1. 

Давлат фаъолияти худро тавассути мақомоти давлатӣ амалӣ мегардонад. 

Мақомоти давлатӣ унсури муҳимтарини мавҷудияти ҳастии давлатист. 

Воситаи асосии амалӣ гардонидани ҳокимияти давлатӣ низ мақомоти 

                                                           
1 Шабров О.Ф. Политическая власть [Текст] / О.Ф. Шабров. [Электронный ресурс]: URL: 
http://shabrov.info/Polupr/glava4.htm (дата оброброщения: 24.12.2020 ) 

http://shabrov.info/Polupr/glava4.htm
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давлатӣ буда, маҳз ба воситаи онҳо халқ ҳокимияти давлатии ба он 

мутаалиқро амалӣ мегардонад1. 

Дар таълимоти сиёсӣ-ҳуқуқӣ мафҳуми идоракунии сиёсӣ ба идоракунии 

давлатӣ тавъам ва ҳамшабеҳ шуда истодааст. Ҳатто гузариши идеологии 

аксарияти инсоният аз асотир ба насроният ва ислом, ки ба баъзе саволҳои 

баробарӣ-нобаробарӣ, ҳуқуқ ва озодиҳо посух доданд, муносибат ба 

зӯроварии давлат ҳамчун ягона методи идоракунии сиёсӣ тағйир наёфт.  

Худи идоракунии давлатӣ аслан раванди сиёсӣ мебошад, зеро давлат 

ҳамчун ниҳоди асосии сиёсӣ ҳамаи стратегияҳои муҳимтарини рушди 

ҷомеаро коркард, тасдиқ ва амалӣ мегардонад. Вай ҳамчун системаи фарогир, 

шохадор ва таъсирбахши идоракунии сиёсӣ ба мушоҳида мерасад. Аз ин рӯ, 

механизмҳои сиёсии идоракунӣ, пеш аз ҳама дар соҳаи давлатдорӣ мавриди 

истифода қарор дода мешаванд. Режими ҳокимияти давлатӣ методҳои 

принсипалии амалигардонии ҳокимиятро ҷорӣ мекунад, ки дар доираи онҳо 

механизмҳои зарурӣ ва имконпазири амалҳои мушаххаси идорӣ дар навбати 

худ интихоб карда мешаванд. Одатан чунин механизмҳо маҷмуи чораҳои 

муайяни идоракунӣ, маҳорат, усулҳои бо ягон метод ё принсипи сиёсӣ 

муттаҳидшударо мефаҳмонанд.  

Муддати тӯлонӣ илмҳои сиёсӣ пурра дар бораи давлат афкори зиёдеро 

ҷамъ карданд. Чунончи, ҳанӯз соли 1910 дар китоби машҳури олими амрикоӣ 

Ҷ. Гарнер “Муқаддимаи илми сиёсӣ” (“Введение в политическую науку”) қайд 

карда шудааст: “Илми сиёсӣ бо давлат шуруъ шуда, бо он анҷом мепазирад”. 

Ба андешаи мо нисбат ба таҳлили сиёсат донистани он хеле зарур аст, ки 

кадом намуди вазифаҳои идорӣ ҳангоми он ҳал шудаанд. Бо ин мақсад 

зарурат ба миён меояд, ки ба таърих ҷиддан ва даврае, ки ҳамчун ибтидоӣ ё 

ҷамоавӣ ва авлодӣ ифода мешавад, муроҷиат кунем. 

Метавон гуфт, ки дар шароити ҷомеаи ибтидоӣ идоракунӣ “дар асосҳои 

ҷамъиятӣ” ва то андозае аз ҳисоби ширкати “умумӣ”-и аъзоёни калонсоли 

                                                           
1 Имомов А. Мақомоти ҳокимияти давлатии Тоҷикистон [Матн] / А. Имомов. –Душанбе, 2007.  – С. 16. 
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ҷамоа ба амал бароварда мешуд, ки ба ҳамдигар эътимоду боварӣ доштанд 

ва ин пешакӣ аз ҷониби онҳо риояшавии худихтиёронаи меъёрҳои ҳатмии 

рафторро муқаррар мекард. Ҳамчунон, ин ҷомеа ҳоло дорои захираҳои кофӣ 

набуд, ки аз байнашон як гурӯҳи ҷудогонаро барои иҷрои вазифаҳо 

(функсияҳо)-и ба дастраскунии чизҳои ҳаётан муҳим алоқанадошта, ҷудо 

кунад. 

Бо мурури вақт рушди ҷомеаи ибтидоӣ, тақсимоти меҳнат, афзоиши 

шумораи аъзоёни ҷамоа ва ҷойгиршавию сокиншавии онҳо дар ҳудудҳо, 

мураккабшавии сохтори иҷтимоӣ ва афзоиши алоқаҳои мухталиф дар дохили 

ҷамоа, ташкилёбии гурӯҳи алоҳидаи одамон ба вуҷуд меояд, ки онҳо аз 

ҷиҳати шакли ҳаёт ва манфиатҳо аз шакли ҳаёти дигар гурӯҳ фарқ мекарданд 

ва ин падида боиси ба амал омадани муноқишаҳо дар байни онҳо гардид. 

Таърихи ташаккули назарияи идоракунӣ, аз ҷумла сиёсӣ ҳам ба марҳалаи 

ибтидоии рушди афкори ҷамъиятӣ-сиёсии антиқа рост меояд. Ҳанӯз дар он 

давра моҳият ва мундариҷаи идоракунии давлатӣ бо амалисозии он тавассути 

қонунҳои муайяни мақсадҳо ва вазифаҳои моҳияти давлатидошта алоқаманд 

карда мешаванд. 

Дар таълимоти сиёсии Чини Қадим дар бобати давлат ва идоракунии 

сиёсӣ анъанаҳои ҷолиб ҷой доранд. Чунончӣ назарҳо ва таълимоту ақидаҳои 

Конфутсий дар китоби “Лун юй” (“Беседы и высказывания”)-и аз ҷониби 

шогирдонаш таҳияшуда баён шудаанд. Конфутсий консепсияи патриархалӣ-

патерналистии давлатро инкишоф медод. Давлат аз ҷониби ӯ ҳамчун як 

оилаи калон тавсиф карда мешавад. Ҳокимияти император ба ҳокимияти 

падар ва муносибатҳои оилавии ҳокимон ва тобеон шабоҳат дода мешавад. 

Иерархияи иҷтимоӣ-сиёсӣ дар асоси принсипи нобаробарии одамон сохта 

мешавад. 

Дар баробари ахлоқ, Конфутсий моҳияти бештари ташкил ва 

шаклбандии амиқи фаъолияти аслиро қайд мекунад, ки ҳар кас бояд 

уҳдадориҳои худашро риоя кунад ва дар ҷой, вазифа, мансаби ба вай 

ҷудошуда қарор гирад.  
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Таълимоти Конфутсий дар бораи санъати идоракунии ҷомеа – анъанаи 

пурғановат дорад. Ҳаққу ҳуқуқи худро ба идоракунӣ ашрофон бояд тавассути 

ахлоқ, дониши воло, ғамхорӣ нисбат ба тобеон, таъминот ва тарбияи онҳо 

исбот кунанд. Роҳбари хирадманду оқил бояд хуб донад, ки одамон чиро нағз 

мебинанд (боигарӣ, обрӯ) ва чиро нағз намебинанд (камбағалӣ, бадбинӣ); 

ашрофи кордон бояд қобилияти дидан, шунидани ҳама чизро дошта бошад 

ва нуқтаи назари худро эҳтиёткорона гуфта тавонад, аз амали хатарнок ва 

таваккалӣ худдорӣ карда тавонад. “Як ҳарфи бе ҷо метавонад дар бораи 

хирад ва бехирадии одам, махсусан ҳокимро, шаҳодат дода метавонад, ки 

самимият ва бамаврид будани вай, ҳамзамон метавонад, тақдири давлатро 

ҳал кунад”1.  

Дар доираи анаъанаҳои аврупоӣ таълимоти Афлотун намунаи аввали 

омӯзиши ҳамаҷонибаи рушд шуда буд. Дар ин ҷода муколамаҳои вай 

“Давлат”, “Қонунҳо” ва “Сиёсатмадор” (“Государство”, “Законы” и 

“Политик”) бениҳоят мақоми баландро касб карда буданд.  

Сиёсат ба андешаи Афлотун санъати шоҳҳон аст, ки донишу маҳорати 

идоракунии одамонро тақозо дорад. Сиёсат он замоне падид меояд, ки дар 

ҷомеа зарурати танзими муносибатҳо байни одамон ба вуҷуд ояд. Аз як ҷониб 

сиёсат, ин “дониши ягона” дар бораи он, ки чӣ гуна бояд ҷомеаро идора кард 

ва аз ҷониби дигар, ин “санъати идоракунии ҳамаи одамон” аст. Мақсади 

сиёсат “ғамхорӣ... дар бораи кулли ҷомеаи инсонӣ”, “некии кулли давлат” 

мебошад. Назар ба худоён, ки инсонҳоро идора мекунанд, бевосита аз 

адолати илоҳӣ истифода мебаранд, сиёсатмадорон – одаманд ва барои ҳамин 

номукаммал мебошанд. Танҳо чанд нафари интихобшуда, ки руҳи онҳо 

ҳақиқати илоҳиро фарогир аст, медонанд, ки чӣ гуна инсонҳоро дуруст идора 

кунанд ва метавонанд ба ҷомеа хуб раҳбарӣ кунанд2. 

Шаклҳои инкорию манфии сохтори сиёсӣ метавонанд, доимо ба ҳам 

гузаранд ва нопурраву беадолат боқӣ монанд. Барои қатъ кардани гардиши 

                                                           
1 Конфуций. Лунь юй [Текст] / Конфуций. – М., 1962. – С. 237-239.   
2 Платон. Государство [Текст] / Платон // Собрание сочинений: В 4. – М., 1993. Т.3. – С. 232.    
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шакли идорӣ, дар рӯйи замин ҷорӣ намудани “давлати бемисл (идеалӣ)” зарур 

меояд, ки дар асоси адолати илоҳӣ бунёд шудааст. Мақсади олии “Давлати 

идеалӣ” аз он иборат аст, ки ба таври лозима руҳу равони одамон ба 

худопарастӣ дар олами улвӣ омода карда шавад. 

Ба ақидаи Афлотун давлати идеалӣ бояд аз се табақаи асосӣ иборат 

бошад: ҳокимону-файласуфон, ки ҳамзамон ҳокимон мебошанд; муҳофизон-

сарбозон, ки муваззафи ҳифзи давлат аз душманони дохилӣ ва хориҷанд; 

ҳунармандону деҳқонон, заминкорон, ки ба ду табақаи дигар мутеъ ҳастанд1. 

Афлотун дар “Қонунҳо” ду намуди сохтори давлатро ҷудо мекунад: якум 

– аз болои ҳама ҳокимон меистанд, дуввум нисбат ба ҳокимон низ қонунҳо 

вуҷуд дорад. Бо вуҷуди ин, сухан дар бораи қонунҳои адолатнок – 

“муқаррароти шуур (ақл)” меравад, ки барои накӯии оммаи давлат дар умум, 

на накӯии ягон гурӯҳи алоҳидаи маҳдуди ҳокимиятро соҳибгашта, муқаррар 

шудаанд. Доир ба моҳияти қонунҳои ҳуқуқӣ барои рушди муътадили давлат 

ва маҳдудсозии бедодгарии ҳокимон Афлотун чунин менигорад: “Ман заволи 

он давлатро наздик мебинам, ки дар он қонун қувва надорад ва дар зери 

ҳукми касе қарор дорад. Дар он ҷое, ки қонун аз болои ҳоким ҳукмрон аст ва 

онҳо ғуломи онанд ман наҷоти давлат ва кулли некиро мебинам, чӣ гунае, ки 

ба давлат танҳо худоҳо дода метавонанд”. Муҳофизи қонунҳо адолати судӣ 

мебошад. Ҳамагуна давлат давлат буда наметавонад, агар дар он судҳо ба 

таври лозимӣ ва дуруст ташкил нашуда бошанд2.  

Давлати идеалӣ ҳамчун идоракунии беҳтарини сохтори давлатӣ 

маънидод мешавад. Ба андешаи Афлотун ду шакли беҳтарини сохтори 

давлатӣ мавҷуд аст: ҳокимияти шоҳӣ ва аристократӣ. 

Рушди минбаъдаи ақидаҳо ва назарҳои сиёсии даврони антиқа дар 

асарҳои Арасту ба мушоҳида мерасад. Вай таълимоти Афлотунро роҷеъ ба 

давлати мукаммал мавриди танқид қарор додааст ва дар мадди аввал шакли 

“мутлақо беҳтарини” давлатро нагузошта, дар бораи чунин сохтори сиёсӣ 

                                                           
1 Ниг.: Платон. Государство [Текст] / Платон // Платон. Собрание сочинений: В 4. – М., 1993. Т.3. – С. 234.   
2 Ниг.: Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений [Текст] / В. С. Нерсесянц. – М., 2007. – С. 
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ҳарф мезад, ки дар худ аксари давлатҳо дошта метавонанд. Ба ақидаи Арасту, 

ки умумияти моликият, занҳо ва кӯдакони аз ҷониби Афлотун пешниҳодшуда 

боиси несткунии давлат хоҳад шуд, Арасту ҳомии мутлақи ҳуқуқҳои фардӣ, 

моликияти хусусӣ ва оилаи моногамӣ буд. Арасту ба натиҷаҳои фалсафаи 

сиёсии афлотунӣ такя намуда, аввалан омӯзиши махсуси илмии соҳаи 

муайяни муносибатҳои ҷамъиятиро дар илми мустақил дар бораи сиёсат ҷудо 

карда буд. 

Тибқи ақидаҳои Арасту, инсонҳо танҳо дар ҷомеа, дар шароити системаи 

сиёсӣ ба сар бурда метавонанд, зеро “инсон аз рӯйи табиати худ мавҷудоти 

сиёсӣ” мебошад1. Барои ҳаёти ҷамъиятиро дуруст ба роҳ мондан, инсонҳо ба 

сиёсат эҳтиёҷ доранд. Аз як ҷониб, сиёсат илм, дониш дар бораи он мебошад, 

ки чӣ гуна ҳаёти якҷояи одамон дар давлат беҳтар ташкил шавад, аз тарафи 

дигар вай қобилияти санъати идоракунии давлатиро мемонад.  

Моҳияти сиёсат ба воситаи мақсади он ифшо мешавад, ки ба назари 

Арасту нукта дар он аст, ки ба шаҳрвандон сифати олии ахлоқӣ бояд дод, 

онҳоро бояд инсон кард, то ки адолатнок фаъолият кунанд. Вай сиёсатро 

шакли олии фаъолияти ҳаётии инсон номид, зеро тавассути он дар 

муносибатҳои байни одамон адолат мустаҳкам мегардад. Адолат танҳо дар 

ҳаёти сиёсӣ ҷой дорад, барои он ки кулли сохтори ҳамзистии умумии сиёсӣ ба 

ҳуқуқ нигоҳ дошта мешавад, навиштааст – Арасту.  

Ба ибораи дигар, ҳадафи сиёсат – адолат, яъне манфиати умумӣ аст. Ба 

даст овардани ин мақсад осон нест. Сиёсатмадор бояд ба назар гирад, ки 

инсонҳо дар баробари доштани хислатҳои нек, рафторҳои зишту носазо ҳам 

доранд. Барои ҳамин вазифаи сиёсат на тарбияи одамони накӯкори аз ҷиҳати 

ахлоқ ташаккулёфта, балки тарбияи шаҳрвандони накӯкор мебошад.  

Шаҳрванди накӯкор аз қобилияти иҷрокунии қарзи шаҳрвандии худ ва 

истеъдоди тобеият ба ҳукуматҳо ва қонунҳо иборат мебошад. Аз ин рӯ, 

сиёсатмадор бояд беҳтарин сохтори давлатиро барои ҳадафи муайяншуда 

ҷустуҷӯ кунад.  

                                                           
1 Ниг.: Аристотель. Политика [Текст] / Аристотель // Сочинения: В 4 т. – М., 1983. Т.4. – С.376-378.   



59 

Давлат маҳсули тараққиёти табиӣ, вале ҳамзамон шакли олии муошират 

мебошад. Инсон аз рӯйи табиати хеш мавҷудоти сиёсӣ аст ва дар давлат 

(муоширати сиёсӣ) генезиси ин табиати сиёсии инсон ба анҷом мерасад. 

Арасту сиёсатро шакли мутамаддини умумият медонист, ки баҳри 

хайрияти умум ва ҳаёти хуррам хизмат менамуд. Ба андешаи ӯ чунин шакли 

мутамаддини умумиятро полиси антиқӣ, ки дар шакли шаҳр – давлат вуҷуд 

дошт, ташкил медод. Арасту сиёсатро ба масъалаи адолатнокӣ мепайвандад. 

Адолат, ки ба сифати хайрияти умумӣ фаҳмида мешавад, объекти сиёсат 

мебошад. Хайрияти умум мақсади асосии “сиёсат” -и Арастуро ташкил 

медиҳад. 1 

Дар байни асарҳои мутафаккирони Рими Қадим, ки дар онҳо идеяҳои 

аслии сиёсат рушд ёфтааст, асарҳои “Дар бораи давлат” ва “Дар бораи 

қонунҳо”-и Ситсеронро ҷудо кардан мумкин аст. Марк Туллий Ситсерон бо 

муқаррароти худ дар бораи табиати ҳуқуқии давлат, дар бораи адолат ва 

қонуни ҳақиқӣ, дар бораи қонуни табиӣ маъруф аст. Ситсерон ба таълимоти 

юнониҳо дар бораи ҳуқуқи табиӣ он шаклеро медод, ки вай дар Аврупои 

Ғарбӣ то садаи XIX “кор” мекард. 

Идоракунии давлат, ин пайванди илм ва санъат мебошад, ки на танҳо 

дониш ва хушмуомилагиро талаб мекунад, балки қобилияту истеъдоди дар 

амал татбиқ намудани онҳоро ба манфиати умум равона мекунад. Шахсе, ки 

ба пеш бурдани корҳои давлатӣ машғул аст, бояд хирадманд, адолатпарвар, 

ботамкин ва суханвар бошад. Вай бояд, аз таълимот дар бораи давлат огоҳ 

бошад “дорои ҳуқуқҳои асосӣ бошад, ки бе донистани онҳо ягон кас 

наметавонад боадолат бошад”. Ходими хирадманди давлатӣ дар корҳои 

давлатӣ бояд роҳҳо ва гардишҳоро бинад ва пешбинӣ карда тавонад, то ки ба 

нодуруст ва муқобили мақсад рафтани вазъи корро пешгирӣ карда тавонад 

(ивазшавии шакли идоракунӣ ба самти завол, дуршавӣ аз манфиат ва адолати 

умум) ва ҳаматарафа ба мустаҳкамию пойдории давлат ҳамчун “тартиботи 

                                                           
1 Ниг. Зокиров Г.Н. Сиёсатшиносӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2010. – С. 6.  
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умумии ҳуқуқӣ” мусоидат кунад. Дар он ҳолати шадиде, ки худи некӯаҳволии 

давлат ҳамчун кори умумии халқ зери шубҳа гузошта мешавад, бо ризоияти 

он ходими ҳақиқии давлатӣ, ба қавли Ситсерон, бояд “ҳамчун диктатор дар 

давлат тартиботро ҷорӣ кунад”. Дар ин ҷо сиёсатмадор на ба мақсадҳои 

ғаразноки худ, балки ба манфиатҳои умумӣ ҳамчун наҷотдиҳандаи ҷумҳурӣ 

баромад мекунад.1  

Назар ба Афлотун ва Арасту, ки бар он буданд, ки ҳуқуқи фитрӣ ва 

давлат аз ҳам ҷудонашаванда мебошанд, дар як вақт ба вуҷуд меоянд, 

Ситсерон бошад муътакид буд, ки аввал ҳуқуқи фитрӣ ва баъд аз он давлату 

қонуни навишташуда ё хаттӣ пайдо мешаванд. Ситсерон дар ибтидои он 

ҳуқуқикунонии (қонуникунонӣ) давлат қарор дорад, ки баъдан тарафдорони 

зиёде, то ҷонибдорони муосири идеяи “давлати ҳуқуқӣ” дошт. 

Аз замони мавҷудияти ҷомеаи муташаккил бисёриҳо кӯшиш кардаанд, 

ки ба ҷомеа, ҳокимият, навъи идоракунӣ, тобеият ва равандҳои асосии дар 

ҳаёти давлат ба амаломада таърифҳои муайян диҳанд. Тӯли қарнҳои зиёд 

инсоният тағйир ёфт: ҳаёт, ҷомеа, андешаҳо дар бораи ахлоқу этика, дастрасӣ 

ва маҳдудияти озодӣ ва амал, дар бораи қудрати ақалият ва аксарият, дар 

бораи он ки, кӣ бояд ҳукмронӣ кунад ва кӣ итоат кунад, ақидаҳои гуногун 

пайдо шуданд. Таҳаввулоти афкори сиёсӣ шаклу намудҳои гуногунро касб 

кард. Таълимотҳои нав пайдо шуданд ва назарияҳои куҳнае, ки ба меъёрҳои 

мавҷудаи ҳуқуқи сиёсӣ мувофиқ набуданд, аз байн рафтанд; фикру 

мулоҳизаҳои мутафаккирон ҳимоя ва ё инкор шуда, ақидаҳои ходимони сиёсӣ 

дар амал татбиқ мегардиданд. Механизмҳои қудрати сиёсӣ дар муддати 

тӯлонии мавҷудияти тамаддунҳо аз системаи бисёрсатҳии озмоишу хатогиҳо 

гузашта, дар амал тамоми паҳлӯҳои хубу бади онҳоро, хислатҳо ва сифатҳои 

муфид ва комилан нодаркорро нишон доданд. 

Дар асрҳои миёна дин шохаи ҳукмрони маданият гардида буд, ки 

консепсияи теократии давлатро ташкил ва ҳимоя мекард. Мувофиқи он 

                                                           
1 Ниг.: Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах.: Эстетика. Трактаты, речи, письма [Текст] / Цицерон. 

– М., 1994. – С. 54. 
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ҳокимияти олӣ ба Калисо бояд тааллуқ медошт, ки ба он ҳокимияти дунявӣ 

итоат мекунад. Консепсияи мазкур дар амал пирӯз шуд ва бештар аз ҳазор 

сол ҳокимияти дунявӣ дар Ғарб ба ҳокмияти динӣ – калисои католикӣ дар 

сиоми папаи Рим итоат мекард. 

Консепсияи теократӣ асосан дар асарҳо ва навиштаҳои Августини 

Блаженнӣ дарҷ ёфта, асоснокии худро пайдо кардааст. Августин, ки бо 

фалсафаи Афлотун хуб ошноӣ дошт, ғояи худро дар бораи ду ҷаҳон - олами 

ғояҳо ва ҷаҳони ҳиссиёт - ба ғояи “ду шаҳр” - шаҳри Худо ва шаҳри замин 

табдил дод. Инъикоскунандаи шаҳри Худо ба ақидаи Августин калисои 

католикӣ мебошад. Баръакси ҷаҳони андешаҳои Афлотун, шаҳри Худо 

чизест, ки дар шакли калисо дар рӯи замин ҷойгир ва мустаҳкам мешавад. 

Зарурати ҳокимияти дунявӣ барои итоат кардан ба ҳокимияти калисоӣ 

Августин бо он асоснок мекард, ки ҳокимияти олӣ қудрати Худост ва калисо 

онро намояндагӣ мекунад. Августин бад-ин минвол, зарурати Калисо, 

махсусан калисои католикии римӣ ва мавқеи ҳукмронии онро дар ҷаҳони 

масеҳӣ асоснок мекунад. Консепсияи мазкур то замони Эҳё ва Реформатсия 

дар Ғарб ҳукмрон буд. 

Идоракунии халқро ҳамчун асоси мавҷудияти давлат ҳамаи 

сиёсатмадорон ва ходимони давлатии замони пеш қабул доштанд ва замони 

муосир ҳам то андозае дар ин ё он дараҷае эътироф мекарданд. Издиҳоми 

беназорат ва бе идора – душмани асосии давлат аст. Ҳатто ҷамъияти 

анархистӣ наметавонад бе ташаккули роҳбар (пешбар) ва ягон намуди 

ҳокимият, ки ба он  ҳокимият дер ё зуд бояд итоат кард, ба вуҷуд ояд ва 

мавҷудияташро нигоҳ дорад. Вале чӣ гуна бояд ҳокимиятро ба як маҷроҳ 

равона сохт, зеро дар ҳолати баръакс ҳамаи заҳматҳо бар абас хоҳанд рафт 

ва ҳокимият мустаҳкамиро гум хоҳад кард. Яке аз аввалин шахсоне, ки ин 

масъаларо аз нуқтаи назари илмӣ баррасӣ намуда, таҷриба ва донишҳои 
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амалии худро дар бораи тамоми таърихи мавҷудияти давлатҳо татбиқ намуд, 

Никколо Макиавелли буд1.  

Николло Макиавелли мутафаккири машҳури итталиявӣ, ки бори аввал 

сиёсатро аз дин ва ахлоқ ҷудо намудааст. Макиаввели дар асари маъмули худ 

бо номи “Шаҳриёр” масъалаи сиёсат, давлат ва идоракуниро мавриди таҳқиқ 

қарор додааст. Барои идоракунии давлат ба ақидаи Макиавелли ба сарвари 

давлат - таҷрибаи таърих воситаи асосӣ ба ҳисоб меравад. Вай навиштааст, 

ки “Он чи муҳим аст, шаҳриёр бидонад, чӣ гуна бо халқ ва дӯстон амал кунад. 

Ба ҷои хаёлпардозӣ ба воқеият руй биёрад, фосила миёни зиндагии воқеӣ ва 

зиндагии идеалиро аз байн барад, вагарна дар ҳолати баръакси он нобуд 

мегардад. 2  

Макиавелли аввалин касе буд, ки идеяи пешқадами давраи Эҳёро ифода 

ва таҷассум карданӣ шуд, ки “Маркази олам одам аст, на Худо”.  Дар соҳаи 

донишҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар шароити Эҳёи анъанаҳои шарқӣ, юнонӣ ва 

римии инкишоф додани принсипҳои таҳлили реалистии сиёсат, қоидаҳо ва 

усулҳои истифодабарии онро вобаста ба манфиати давлат ва ҷамъият, 

таҳқиқотҳо анҷом медод. Макиавелли сиёсатро аз рӯйи равиши 

ратсионалистӣ мавриди омӯзиш қарор додаст. 3   

Муаллифи “Шаҳриёр” ба ҳалли масъалаҳои этикӣ камтар мутаваҷҷеҳ 

будааст. Муҳимтарин барои вай маълумкунии он будаст, ки: “бо кадом усул 

ҳокимон метавонанд давлатҳоро идора кунанд ва ҳокимиятро аз болои онҳо 

нигоҳ доранд” пеш аз ҳама Макиавелли инро дар бунёди зербинои 

мустаҳками ҳокимият мепиндорад. Ҳокимияти шаҳриёр “бояд дар зербинои 

мустаҳкам ҷой гирад, вагарна он завол меёбад. Асоси ҳокимият дар ҳамаи 

давлатҳо бошад ин қонунҳои хуб ва артиши хуб ба шумор мераванд. Аммо 

қонунҳои хуб дар он ҷо буда наметавонанд, ки дар он ҷо артиши хуб нест ва 

баръакс дар ҷое, ки артиши хуб аст, дар он ҷо қонунҳо ҳам хуб мебошанд”.  

                                                           
1 Ниг.: Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений [Текст] / В.С. Нерсесянц. – М., 2007. – С. 

80.   
2 Ниг.: Файзуллоҳ Ҷ. Қудрати сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар Афғонистон [Матн] / Ҷалол Файзуллоҳ. – 
Душанбе, 2019. – С. 55.  
3 Ниг.: Карри П. Зарате О. Макиавелли [Текст] / П. Карри. пер. с итал. – М., 1997. – С. 124. 
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Дар асл, Н. Макиавелли қоидаи “мақсад воситаҳоро ҳақ мебарорад” 

ҳамчун қонуни ахлоқи сиёсӣ муайян мекунад. “Бигзор амалҳои 

сиёсатмадорро маҳкум кунанд, - навиштааст Макиавелли, вале натиҷаҳо 

баҳри мустаҳкам ва пойдор нигоҳ доштани давлат равона бошанд, он ҳамеша 

ҳақ хоҳад буд...” Ҳадафи асосии муаллиф пеш аз ҳама баҳри бунёди давлати 

пурқудрат ва тавоно мебошад. Ба хотири бунёд ва пойдории давлати 

пурқудрат подшоҳ бояд аз тамоми воситаҳо истифода намояд.1  

Афкори сиёсӣ оҳиста-оҳиста характери дунявӣ пайдо намуд, ки барои 

минбаъд идора кардани давлатҳо роҳи секуляризмро ба вуҷуд овард. Барои 

гузаштан ба чунин тарзи ҷомеа кишварҳои Аврупои Ғарбиро инқилобҳои 

буржуазӣ фаро гирифтанд. Дар ин ҷо нақши намояндагони ҷараёни 

маорифпарварӣ хеле бузург мебошад. Маҳз дар Давраи нав консепсияҳои 

сиёсӣ-ҳуқуқӣ дар афкори ғарбӣ ташаккул ёфтанд, ки то ба имрӯз ҳам ба шакли 

классикӣ боқӣ мондаанд. Бе шакҳу шубҳа, ки ҳангоми коркарди онҳо, 

аввалан таҷрибаи сиёсии гузаштаи антиқа ва асрҳои миёна ва баъдан 

талаботи ҷомеаи нави буржуазӣ ба назар гирифта шуда буд. Дар ин давра 

муҳаққиқони аврупоӣ як қатор илмҳои бунёдии сиёсат ва таълимоти ҳуқуқиро 

таҳия карданд, ки симои дигари сиёсатшиносии ғарбӣ ва шояд ҷаҳонро 

ташкил медоданд ва то ҳол намояндагӣ мекунанд2.  

Аз байнашон инҳоро ҷудо кардан мумкин: 

- назарияи шартномаи ҷамъиятӣ. Назарияи шартномавии бунёди давлат, 

аз ҷумла ҳуқуқи халқ ба интихоб ва сарчашмаи ҳокимият будани шаҳрвандон 

ҳамчун манбаи асосии ҳокимият;  

-  назарияи таҷзияи ҳокимият; 

- консепсияи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд. Ҳуқуқи моликият, ширкат дар 

сиёсат, мақому нақши ҷомеаи шаҳрвандӣ ва диг.;  

- назарияи элита дар идоракунии сиёсӣ, чандандешӣ, методҳои мухталиф 

ва принсипҳои азнавсозии ҷомеа;  

                                                           
1 Ниг.: Макиавелли Н. Государь [Текст] / Н. Макиавелли. – М.: «Эксмо», 2003. – С. 75. 
2 Ниг.: Комилбеков А.Ё. Политическое упраление в современном политическом процессе. (на материалах 

Республики Таджикистан) [Текст] / А.Ё. Комилбеков. – Душанбе, 2019. – С. 54.    
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- консепсияҳо роҷеъ ба мақоми синфҳо ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ташкилот 

ва манфиатҳои онҳо дар сиёсат1.  

Чуноне ки К. Ясперс қайд мекунад, - барои мо, аврупоиҳо, он асрҳо 

(Замони нав – 1500 – 1800с.) ниҳоят муҳиманд, онҳо таҳкурсии 

тағйирнопазирии маданияти мо, пурғановаттарин манбаи афкору ақидаҳои 

моро ташкил медиҳанд. Дар Ғарб ҷаҳиши муҳим, барои тамоми ҷаҳон зарурӣ 

ба амал омад, ки оқибаташ ба вазъияти рӯзҳои мо оварда расонд ва аҳамияти 

ниҳоии он ҳанӯз пурра зоҳир нашудааст2.  

Масъалаҳои ташаккули сохтор ва механизмҳои махсуси фаъолияти 

идоракунӣ аз ҷониби Г. Гротсий, Т.  Гоббс, Д.Локк, Эдмунд Берк, Ч. 

Монтеске, Ж.Ж. Руссо ва дигарон ба вуҷуд оварда шудаанд.  

Гуго Гротсий ҳуқуқшинос ва мутафаккири ҳолландӣ, яке аз 

бунёдгузорони таълимоти буржуазии барвақт мебошад, ки доир ба давлат ва 

доктринаи ратсионалистии ҳуқуқи табиӣ ва байналмилалии Замони нав 

ақидаҳо баён намудаст.  

Гротсий марҳилаи ҳаёти инсонҳоро то ба вуҷуд омадани давлат ҳамчун 

“ҳолати табиӣ” тавсиф мекунад. Ба андешаи Гротсий “одамон дар давлате, 

на бо амри илоҳӣ, балки ихтиёран, бо таҷрибаи нотавон будани оилаҳои 

парокандаи алоҳида дар муқобили зӯроварӣ, ки ҳокимияти шаҳрвандӣ аз он 

ҷо сарчашма мегирад, муттаҳид шуданд”3.  

Томас Гоббс, файласуф ва мутафаккири сиёсии англис дар асари 

барҷастаи худ “Левиафан ё Материя, шакл ва қудрати давлати калисоӣ ва 

шаҳрвандӣ” вазъи пешаздавлатии ҷомеа, пайдоиши давлат, шакли ҳукумат, 

мушкилоти ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ғайраро тасвир кардааст. Дар доираи 

таълимоти Гоббс дар бораи давлат назари давлати ҳуқуқӣ ташаккул ёфтааст.  

Файласуфи дигар, ки дар даврони хеле пурошӯб ба сар мебурд ва ин 

давра барои Англия хеле моҳияти бузурги таърихӣ дошт, Ҷон Локк ба шумор 

меравад. Локк яке аз асосгузорони либерализми буржуазияи ибтидоӣ буд. 

                                                           
1 Ниг.: Ирхен Ю.В. Политология [Текст] / Ю.В. Ирхен. – М., 2007. – С. 197.    
2 Ниг.: Ясперс К. Смысл и назначение истории [Текст] / К. Ясперс. Пер. с нем. – М., 1991. – С. 234. 
3 Ирхен Ю.В. Политология [Текст] / Ю.В. Ирхен. – М., 2007. – С. 199.    
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Консепсияи сиёсии Локк дар рисола бо номи “Ду рисола доир ба идоракунии 

давлатӣ” фарогир аст. Дар вай чунин мафҳумҳо ба монанди “шахсият”, 

“ҷомеа”, “давлат”-ро ҷудо мекунад”, ки дар ин асно ӯ шахсиятро болотар аз 

ҷомеа ва давлат гузоштааст. Тибқи ақидаи Локк, инсон аз давраи таваллуд 

соҳиби ҳуқуқҳои табиӣ ва ҷудонопазир мебошад. Ба чунин ҳуқуқҳо Локк 

“ҳаёт, озодӣ ва моликият”-ро мансуб медонад.    

Локк нисбат ба моликияти хусусӣ ҳамчун ҳуқуқи табиии инсон назари 

равшану аниқ дошт. Ба ақидаи ӯ, ҷамъ шудани молу мулк ба одам имкон дод, 

ки худ ва оилаашро бо тамоми чизҳои зарурӣ таъмин намояд. Инсон ҳама 

чизи заруриро дошта, метавонад баҳри рушди худ, ташаккули шахсияти худ 

бештар таваҷҷуҳ кунад. Барои Локк моликияти хусусӣ на арзиши мутлақ аст, 

балки воситае барои ташаккули ҷомеаи озод мебошад.  

Муносибати сиёсию иҷтимоии Локк ба таҳлили ҷамъият, аз ҷумла, дар 

асосноккунии ӯ аҳамияти ба вуҷуд овардани синфи тавонои миёна ҳамчун 

кафили тараққиёти озоди ҳама ва ҳар кас дар алоҳидагӣ, ифода ёфтааст. 

Давлат на бояд аз шахсият болотар ва пурзӯртар бошад, зеро шахсиятҳо 

ҷомеаро месозанд ва ҷомеа давлатро. Ба ақидаи Локк муносибати ҳар як 

инсон ба давлат ва ҳукумат, ки ба онҳо назар ба ақидаи Гоббс дар бораи 

“шартномаи ҷамъиятӣ” мавҷуд аст, фарқ мекунад. Аз ҷониби ҳокимият риоя 

накардани қоидаҳои “шартномаи ҷамъиятӣ”, махсусан дахлнопазирии 

моликият, ки озодии шахсро кафолат медиҳад, онро ғайриқонунӣ мегардонад 

ва ба субъектҳо ҳуқуқи муқовимат медиҳад.1  

Консепсияи Локк аслан бунёди сохти давлатие буд, ки баъд аз 

“Инқилоби пуршараф” дар Англия ташаккул ёфт. Локк яке аз асосгузорони 

конститутсионализм буд ва ҷонибдори таҷзияи ҳокимият ба қонунгузор, 

иҷроия ва федералӣ буд. 

Локк ҳокимияти қонунгузорро муҳимтарин шохаи ҳокимият 

мешуморид, ки бевосита аз ҷониби халқ бунёд мегардад ва бояд сиёсати 

                                                           
1 Ниг.: Локк Дж. Сочинения [Текст] / Дж. Локк. В З т. – М., 1998. – С. 254.   
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давлатро муайян кунад, ҳокимияти иҷроия бошад, қарорҳои парлумонро 

иҷро кунад. 

Мавқеи Локк дар бораи ҳуқуқҳои инсон ба ҳаёт, озодӣ ва моликият 

баъдтар қисман дар Эъломияи истиқлолияти ИМА аз 4 июли соли 1776 ворид 

карда шуд: “Ҳама одамон баробар офарида шудаанд ва дорои....  ҳуқуқҳои 

тақсимнашаванда мебошанд, ки дар байни онҳо ҳуқуқ ба ҳаёт, озодӣ ва 

кӯшиш ба хушбахтӣ шомиланд”1.   

Ба ақидаи Эдмунд Бёрк, ниҳодҳои иҷтимоӣ-сиёсии ҳар як ҷомеа маҳсули 

хиради одамон мебошанд, ки дар давоми садсолаҳо ҷамъ шудаанд. Бёрк 

инчунин аҳамияти таассуб ва анъанаро дар раванди идоракунӣ нишон 

додаст. Ҳикмату хиради анъана, ба ақидаи ӯ, ҳикмату хиради Худост, ки 

тавассути таҷрибаи одамон амал мекунад. Мақсади давлат, ба гуфтаи Бёрк, 

ин ҳифзи қонун ва тартибот аст. Дар баробари ин устувории иҷтимоию сиёсӣ 

махсусан муҳим аст. Барои ноил шудан ба он ҳокимияти намояндагӣ, яъне 

шохаи қонунгузор нақши муҳим дорад. Бёрк парламенти Англияро намунаи 

беҳтарини ҳукумат дониста, баръакси либералҳо ва сотсиалистҳо чунин 

мешуморид, ки фаъолияти он набояд ҳатман таҳти назорати мардум бошад. 

Парлумон ниҳодест, ки тавассути он ақаллият аксариятро ба таври 

“хайрхоҳона” идора мекунад. Қонунгузорон барои ба амал баровардани 

сиёсати давлат интихоб мешаванд ва набояд фақат фиристодагоне бошанд, 

ки бо амри интихобкунандагони худ амал кунанд. Барои қонунгузор “ғайр аз 

принсипҳои бузурги ақлу адолат, инчунин ақли солими инсонӣ, дигар 

қоидаҳои ҳатмӣ вуҷуд надоранд”2.  

Арбоби хуби давлатӣ, ба гуфтаи Бёрк, бояд се хислати заруриро дошта 

бошад. Аввалан, қобилияти идора кардан. Сониян, соҳиби молу мулк, зеро 

танҳо онҳое, ки молу мулк доранд, ҳуқуқи ҳокимиятро доранд. Сеюм, бо 

асолати баланд. Сохти давлатиро маҳсули тамоми фаъолияти сиёсии 

пештараи ҷомеа шуморида, вай чунин мепиндошт, ки ислоҳот набояд онро 

                                                           
1 Декларация независимости США. 4 июля 1776 г. [Текст] / пер. с англ. – М., 1992. – С. 3-4. 
2 Бёрк Э. Правление, политика и общества [Текст] / Э. Бёрк. пер. с англ. – М.: Канон-Пресс-Ц. 2001. – С. 148. 
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вайрон кунад: давлатро шикастан хеле осон аст, аз нав барқароркунии он 

душвор аст. 

Шарл Монтеске дар асари худаш “Дар бораи руҳи қонунҳо” пайдоиши 

шаклу принсипҳои гуногуни идоракунии давлатиро вобаста ба таъсири як 

қатор омилҳои объективӣ, назарияи тақсимоти ҳокимиятро боз ҳам инкишоф 

дода, тезис дар бораи гуногунии табиии системаҳои қонунгузорӣ асоснок 

кард. Вай бо истифода аз маводи таърихии васеъ, маҷмуи омилҳоеро таҳлил 

кард, ки “рӯҳи қонунҳо” ё “шакли давлатдорӣ”-ро муайян мекунанд. “Бисёр 

чизҳо, - қайд мекунад ӯ, - одамонро идора мекунанд – иқлим, дин, қонунҳо, 

принсипҳои ҳокимият, мисолҳои замони гузашта, одоб, урфу одат; дар 

натиҷаи ҳамаи ин рӯҳияи умумии халқ ташаккул меёбад”1.  

Мафҳуми “руҳияи умумии халқ” унсури муҳимми консепсияи Монтеске 

буда, тарзи ҳаёт, рафтор, рафтори як ҷамъияти муайяни таърихии одамонро 

дар бар мегирад. Вай кӯшиш мекард, ки шартӣ будани қонунгузорӣ ва 

шаклҳои идоракуниро бо бисёр шарту шароитҳо, аз ҷумла дин, урфу одат, 

иқлим ва ғайра шарҳ диҳад.  

Фаҳмиши Монтеске дар бораи хусусиятҳои кори худи механизмҳои 

идоракунӣ барои замони худи ӯ, анъанавӣ аст: ин тасвирот дар бораи 

идоракунӣ ҳамчун фаъолият оид ба татбиқи қонунҳо, ки ба татбиқи ҳадафҳои 

олии давлатӣ нигаронида шудааст, мебошад.  

Ба ибораи дигар, то охири асри XIX истилоҳот ва мафҳумҳои 

“идоракунии давлатӣ”, “идоракунии сиёсӣ”, “идоракунии иҷтимоӣ”-ро 

шумораи хеле ками назариячиён истифода мебурданд. Мафҳуми 

“идоракунии давлатӣ” дар он замон бо фаъолияти мушаххассозӣ ва татбиқи 

қонунҳо, бо ташаккули сохторҳои ташкилие, ки ба қабул ва амалӣ намудани 

қарорҳои мушаххас, инфиродӣ дар доираи сиёсати давлатӣ қодиранд, бо 

ташкили иерархияи бюрократӣ, сохтор бо назардошти сохтори як ташкилоти 

                                                           
1 Монтескье Ш.Л. О духе законов [Текст] / Ш.Л. Монтескье // Серия «Из классического наследия». – М.: 

Мысль. 1999. – С. 45.   
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ягонаи давлатӣ, бо назардошти афзалиятҳои ҳокимияти давлатӣ алоқаманд 

буд. 

Оғози табаддулот дар фаҳмиши идоракунии сиёсӣ, аз як ҷониб, раванди 

секуляризатсия ва аз ҷониби дигар, Хартияи Бузурги Британии озодиҳои 

соли 1215 буд, ки ба раванди тақсими қудрат ва назорати конститутсионӣ бар 

ҳокимияти подшоҳӣ, принсипҳои ҳозираи ҳокимияти демократӣ ва адолат, 

замина гузошт. Дар соли 1689 дар таърих бори нахуст қонун дар бораи ҳуқуқи 

инсон қабул карда шуд. Якбора ҳокимияти подшоҳро қатъиян маҳдуд 

намуда, ҳуқуқу озодиҳои парламентро кафолат дода, асосҳои монархияи 

конститутсионии Англияро бунёд гузошт.  

Асоси фаҳмиши нави идоракунии сиёсиро анъанаи ҳуқуқу озодиҳои 

инсон ташкил медод, худидоракунии шаҳрвандон ҳамчун шакли идоракунии 

сиёсӣ қувва пайдо карда, эътирофи худро соҳиб гашт.  

Ҳаракатҳои демократии ба вуҷудомада асосан ба ду роҳи назариявӣ такя 

мекарданд: дар бораи табиати неки инсонӣ ва дар бораи шартномаи 

ҷамъиятӣ. Мутафаккирони нави равияи демократӣ чунин ақидаро рад 

карданд, ки инсон ба татбиқи зӯроварӣ нисбати худ ниёз дорад. Ягона роҳи 

асосноккунии ҳокимият бар инсон розигии вай ба амалисозии чунин ҳукумат 

мебошад. Хулоса, дар бораи “шартномаи маҳдуд” ақидаҳои зиёд пайдо шуда 

буд, ки онҳоро Ҷон Локк ва Томас Ҷефферсон пешниҳод намуданд. 

Мувофиқи он инсонҳо дараҷаи муайяни ҳокимияти давлатиро эътироф 

мекунанд, аммо ҳамзамон худашон низ то андозае ҳокимият ё як қатор 

ҳуқуқро нигоҳ медоранд, ки ҳукумат онҳоро вайрон карда наметавонад. Дар 

таърих Эъломияи истиқлолият ва Билл дар бораи ҳуқуқҳои инсон дар ИМА 

даҳ тағйиру иловаҳо ба конститутсияи соли 1787-и дар соли 1789 қабулшуда 

ва аз соли 1791 ба амал бароварда, ба ин консепсия мисол шуда метавонад. 

Билл озодии сухан, матбуот, ҷамъомадҳо, эътиқоди динӣ, ҷудоии калисо ва 

давлатро эълон кард. Тафсири тағйирёфтаи ҳуқуқҳоро Инқилоби Кабири 

Фаронса пешниҳод кард, вақте ки 26 августи соли 1789 зери фишори 
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издиҳоми халқ, яъне инқилоб ҳуҷҷате қабул карда шуд, ки ҳуқуқи инсонро бо 

ҳуқуқи шаҳрвандон маҳдуд мекунад1.  

Дар соли 1883 дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико Қонуни Пендлтон 

қабул карда шуд, ки он бо номи «Қонуни хизмати давлатӣ» маъмул аст. 

Қабули санади мазкур оғози ба расмият даровардани қонунгузории 

институти муосири хизмати давлатӣ (civil service) гардид. Санади Пендлтон 

озмунро барои довталабон ба мансабҳои давлатӣ пешбинӣ мекунад ва то 

имрӯз дар Иёлоти Муттаҳида эътибор дорад2. Ҳуҷҷати мазкурро метавон 

қадами нахустин дар роҳи институтсионализатсияи идоракунии сиёсӣ 

маънидод намуд. Тавассути қонунигардонии хизмати давлатӣ ҳамзамон 

василаи татбиқи сиёсати давлат тавассути идоракунии марказонидаи 

фаъолият ба даст оварда шуд. 

Сиёсатшиноси амрикоӣ Маршалл Даймок дар асари худ “Фалсафаи 

маъмурият” ба хулосае меояд, ки назарияи муосири идоракунии маъмурӣ ва 

давлатӣ “синтези нави илмӣ мебошад, ки тамоми соҳаҳои дониш ва ҳамаи 

масъалаҳое, ки ба татбиқи сиёсат ва барномаҳои расмӣ дохил мешаванд, дар 

бар мегирад”3. Ба ақидаи мо, ташаккули ниҳоди хизмати давлатӣ ва дар ин 

замина рушди илми идоракунӣ боиси ба ҳам овардани мавқеъҳои гуногуни 

илмӣ дар бораи раванди идоракунӣ гашт ва ҷиҳати ҳамчун илми мустақил 

ташаккул ёфтани он мусоидат намуд. 

Дар ташаккул ва инкишофи режимҳои демократии идораи давлатӣ дар 

асоси васеъ шудани иродаи халқ, ҳуқуқҳои парламентҳо, худидоракунии 

сиёсии гражданинҳо арзи ҳастӣ намуд. Он дар давраи гирдгардиши (сикли) 

интихоботӣ ва парлумонӣ ташаккул ёфт, вақте ки ҳизбҳои сиёсӣ ба вуҷуд 

омадаанд ва берун аз он, вақте ки калисо, субъектҳои тиҷоратӣ, иттифоқҳои 

тиҷоратӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, иттифоқҳои касаба ва ғ. 

ташаббуси ташкил кардани ҳизбҳои сиёсиро анҷом доданд.  

                                                           
1 Ниг.: Новая История 1640-1870 [Текст] / Под. ред. Нарочницкого А.Л.  – М., 1986. – С. 117.   
2Ниг.: Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, 

Великобритания, Франция, Германия [Текст] / И.А. Василенко. Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и 
доп.— М.: Издательская корпорация “Логос”, 2001. – 112 с. 

3 Marshall Dimock. Philisophy of Administration [Text] / Dimock Marshall. N.Y., 1978. - P. 21. 
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Олими амрикоӣ Д. Истон дигаронро даъват кард, ки арзишҳои 

демократиро омӯзанд ва ба таври конструктивӣ инкишоф диҳанд. Ба ақидаи 

ӯ, олим барои татбиқи дониши худ бояд масъулияти махсус дошта бошад. 

“Донистан маънои масъул будан барои амал ва амал кардан маънои иштирок 

кардан дар дигаргунсозии ҷомеаро дорад”1. 

 Дар таърихи афкори сиёсӣ мақоми таълимоти фалсафӣ-динӣ ва 

андешаҳои мутафаккирони Шарқ, махсусан халқҳои форсу тоҷик доир ба 

идора давлатӣ, сифатҳои сарварӣ, шаклҳои идоракунӣ ва ғайра аҳамияти 

муҳим дорад.  

Зардуштия яке аз таълимотҳои қадимаи мардуми ориётабор мебошад, ки 

ба ҳамаи самтҳо ва соҳаҳои ҳаёти ҷомеаи инсонӣ мутобиқи замон тавваҷҷуҳ 

зоҳир намудааст. Аз ҷумла ба идоракунии сиёсӣ низ. Дар ин бобат дар 

таълимоти Зардуштия омадааст, ки нақшу мавқеи ҳоким дар ҷомеа мақоми 

баланд дода шудаст. Дар таълимоти сиёсии Зардуштия вижагиҳои вазъи 

сиёсӣ ва иқтисодии даврон инъикос гардиданд, ки мувофиқи онҳо ҳокимияти 

ягона дар ҷомеа бояд вуҷуд дошта бошад, ки дар он на истисмор ва на 

зӯроварӣ ҷой дошта бошад. Ҳокимияти ягонаро ин таълимот беҳтарин шакли 

идоракунӣ ҳисобида, бар он аст, ки дар сари қудрат бояд ҳокими неруманд, 

вале адолатпарвар, доно ва ростқавл қарор бигирад2. Дар таълимоти 

Зардуштия ҳокимони накӯкорро мадҳу ситоиш мекунанд. Назарияҳои 

таълимоти мазкур доир ба ҳокимият ва идоракунӣ дар айни замон 

мубрамияту моҳияти худро гум накардаанд. 

Ба ғайр аз ин масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ дар таълимоти монавия 

низ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Ин ҷараёни динӣ-ахлоқӣ баъд аз 

Зардуштия зуҳур кард. Монӣ ва таълимоти вай талқингари маърифат, 

баробарӣ ва муқобили моликияти хусусӣ, боигарӣ буд. Назарияҳои Монӣ ба 

аҳли ҷомеаи онвақта таъсиррасон буданд. Аз чунин шарҳу тавсияҳои назару 

                                                           
1 Easton D. The Political System: in Inquiry into the State of Political Science [Text] / D. Easton. N.Y.: Knopf, 1974. 

P. 325-327. 
2 Камилов Р. Социально-утопические учения в истории таджикско-персидской культуры [Текст] / Р. 

Комилов. – Душанбе, 2001. – С.71. 
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ақидаҳои монавият бармеояд, ки роҳбари давлат на танҳо сарвари сиёсӣ 

балки ҳар каси дигар аз аҳли ҷомеа шуда метавонад1. 

Маздакизм низ ҷараёне буд, ки ба ҳаёти сиёсӣ-ҷамъиятӣ диққати махсус 

зоҳир кардааст. Ин таълимот дар замони ҳукмронии Сосониён зуҳур кард ва 

бар зидди тартиботи феодалӣ баромад намуда, баробарии иҷтимоиро талқин 

мекард. Роҳбари ин ҳаракат Маздак доир ба раванду падидаҳои сиёсии 

замони худ маълумоти саҳеҳ дошта, зарурати амалисозии ислоҳот дар ин 

соҳаро ба хубӣ дарк мекард. Вай муборизи адолату баробарии иҷтимоӣ буд, 

зеро ба ақидаи Маздак сабабҳои асосии норозигиҳо ва муноқишаҳову 

бархӯрдҳо ин мавҷуд набудани адолати иҷтимоӣ ва баробарии иҷтимоӣ 

маҳсуб меёбанд. Ягонагии ҷомеаро вай дар баробарии аъзоёнашон медид.  

Бояд гуфт, ки доир ба идоракунии сиёсӣ ва идораи давлатӣ 

мутафаккирори бузурги тоҷик аз қабили Абӯнасри Форобӣ, Абӯалӣ ибни 

Сино, Низомулмулк, Муҳаммади Ғазолӣ ва диг. ақидаҳои мухталиф ва ҷолиб 

пешниҳод намудаанд. 

Масъалаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ дар таълимоти Форобӣ мавқеи хоссаро касб 

кардаанд. Чунончӣ масъалаи саодат, озодии ирода, пайдоиш ва вазифаҳои 

давлат, шаклҳои давлатдорӣ, ахлоқи ҳамида мавриди омӯзиши амиқ қарор 

дода шудаанд. Дар байни мутафаккирони асрҳои миёна Форобӣ нахустин 

шуда, доир ба рушди ҷомеа ақидаи хешро ба баён доштааст. Албатта, ин 

назария хусусияти динӣ-идеалистӣ дошт, вале дар инкишофи минбаъдаи 

афкори иҷтимоӣ нақши бузурге дорад.  

Тибқи ақидаю назарияҳои Ал-Форобӣ сарвари сиёсӣ бояд сардори 

давлат бошад. Мутафаккир устувории давлат ва рушду беҳбудии сиёсию 

иқтисодии мамлакатро аз бисёр ҷиҳат ба сарвар - пешво вобаста медонад. 

Форобӣ чунин хислатҳои сарварро ҷудо мекунад: “узвҳои такомулёфта 

фаросат, хотираи хуб, зеҳни тез, дурандеш будан, фикри худро аниқ гуфта 

тавонистан, аз хӯроку нӯшокиҳои зиёд парҳез кардан, ҳақиқат ва 

                                                           
1 Ниг.: Хидирова М.У. Конфликт и лидерство в совремнных условиях (на материалах Республики 

Таджикистан) [Текст] / М.У. Хидирова. – Душанбе: “Ирфон”, 2004. – С. 36-37. 
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тарафдорони онро дӯст доштан, бад дидани дурӯғ ва дурӯғгӯён: касби 

пурифтихор ва ҳурмати худро нигоҳ доштан: пул ва дигар воситаҳои ҳаёти 

дунявиро бад дидан: душмани беадолатӣ ва зулму истибдод ва мустабид 

будан”.  

Ал-Форобӣ ақидае дорад, ки сарвар бояд шаш сифат дошта бошад:  

- сарвар бояд файласуф бошад; 

- бо донишҳои шариат, анаъана ва ахлоқ аз сарварони пешина фарқ 

дошта бошад ва онҳоро ҳифзу дастгирӣ намояд; 

- вай бояд дар он ҳолатҳое, ки сарварони пешина нисбати ҳалли онҳо 

ягон қароре қабул накарданд, ба таври оқилона муносибат кунад. ҳамзамон 

вай бояд ба руҳияи шариат содиқ бошад; 

- ба коркарди қонунҳои нав қодир бошад, ки ба талаботи замон мувофиқ 

бошанд; 

- вай бояд халқро идора карда тавонад ва ҳамзамон қонунҳои пешинаро 

риоя карда, онҳоро шарҳ дода тавонад; 

- вай бояд дар ҷангҳо ва дигар корҳои вобаста ба онҳо мустаҳкам ва қавӣ 

бошад1. 

Форобӣ бар он аст, ки ҳар нафари ин хислатҳоро соҳиббуда метавонад 

ҷомеаро идора кунад. Ин назару ақидаи мутафаккир ба шароити имрӯзаи 

идоракунии ҷомеа то андозае мувофиқ аст. Дар таълимоти Форобӣ масъалаи 

муносибати сарвар бо мардуми одӣ хеле мушаххас ва амиқ мавриди таҳлилу 

омӯзиш қарор гирифтааст.  

Мутафаккир ва олими ҳамадон Абуалӣ ибни Сино низ дар бобати 

сарварии сиёсӣ ва идоракунии давлатӣ диққати ҷиддӣ додааст. Дар назару 

ақидаҳои Ибни Сино низ ақидаҳое ҷой доранд, ки шаҳру мамлакатро нафаре 

идора кунад, ки дорои қобилиятҳои фавқулодда бошад. Маҳз ҳамин гуна 

шахсият метавонад, сарвари арзанда ва барҷаста бошад. 

                                                           
1 Иқт. аз.: Маджад Ф. Философские тенденции в исламском мире [Текст] // Перев. с перс. Центр публикации 

университета, 1372. – С.224. 
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Талаботҳои асосие, ки Абуалӣ Сино ба ҳоким ё худ сарвар пешниҳод 

менамояд, ин далерӣ, адолатмандӣ, дурандешӣ ва хирадмандӣ мебошанд.  

Дар китоби “Шифо”-и худ мутафаккири барҷаста, иброз менамояд, ки 

чунин шахсият дар кори одамон бояд қонунеро муқаррар намояд. Дар асоси 

қонунҳои аз ҷониби вай муқарраршуда, омма бояд донад, ки онҳо 

офаридгори бузург доранд ва танҳо ӯ аз ҳамаи чизи ниҳону ошкор бохабар 

аст ва танҳо ба фармони вай бояд итоат кард1.  

Боиси тазаккур аст, ки тамоми мутафаккирони форсу тоҷик як хусусияти 

миллии ба худ хос доранд, онҳо адолат ва хирадмандии сарварро хусусиятҳои 

асосӣ ва муҳимтарин мешуморанд. 

Чунончӣ Абуалӣ Сино менависад: 

- сарвар – ин шахсест, ки аз амалашон ҳаёти ҳазорон нафар вобастагӣ 

дорад, яъне мақоми асосӣ дар ин самт маҳз хирадмандӣ ва адолатпарварии 

сарвар дорад; 

- ҳаёти ҷамъиятӣ – ин раванди ниҳоят мураккаб аст, ки идоракунии он 

масъулияти баланд ва далерию шуҷоатро тақозо мекунад; 

- хирадмандӣ натанҳо донишҳои динӣ, балкӣ дунявиро низ фарогир бояд 

бошад, ки сарвар ҳар дуи онҳоро доимо тақвият диҳад. Танҳо бо ҳамин 

шартҳо сарварро хирадманд номидан мумкин мешавад;2.  

Дар таърихи башарият мушкилоти зиёде ҷой доранд, ки барои рушди 

ҷомеа ҳалли онҳо дар ҳамаи давру замон мубрам мебошад. Ҳамин гуна 

масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ - сиёсиро олимон, файласуфон ва мутафаккирон 

мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор медоданд. Чунончи Низомулмулк ба 

таҳлили масъалаи сарварӣ ва идоракунӣ шуғл дошта буд. Вай сарвар ва 

халқро ба ҳам пайваст мешуморад ва агарчӣ ин алоқа гусаста шавад, сарвар 

аз уҳдаи самаранок идора кардани давлат намебарояд. Дар асари барҷастаи 

                                                           
1 Ниг.: Игнатенко А.А. В поисках счастья: Общественно-политические воззрения арабо-исламских 

философов средневековья [Текст] / А.А. Игнатенко. – М.: Мысль, 1989. – С.142-143. 
2 Ниг.: Ибни Сино. Тадбири манзил [Матн] // Осори мунтахаб. – Душанбе, 1983. – Қ.2. – С.15-28. 
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Низомулмулк “Сиёсатнома” объекти асосии таҳқиқот маҳз сарвар мебошад1. 

Ба ақидаи муаллифи асар “Худо дар ҳар давру замон аз байни мардум як 

нафарро интихоб мекунад ва ба ӯ санъати идоракуниро эҳдо мекунад, бо вай 

манфиатҳои сулҳу оромии бандагони Худоро алоқаманд мекунад. Ба воситаи 

он дарвозаҳои шуру ошӯб ва бесарусомониҳоро мебандад. Вай дар пеши 

чашмони мардум густурда ва дар дили мардум бузургӣ ва қудрати сарварро 

ҷой медиҳад, то мардум дар давронаш дар адолату оромӣ ба сар баранд ва 

дарозумрии давлатро таманно кунад”.2 

Сарвар ҳамчун роҳбари сиёсии ҷомеа ҳамеша бояд аз ҳолу аҳволи халқи 

одӣ бохабар бошад. Ин ниҳоят талаботи муҳим аст, зеро муносибати 

адолатонаи сарвари сиёсӣ ба халқи одӣ шарти ҳалкунандаи комёбиҳои 

минбаъдаи вай щастанд, менигорад Низомулмулк. Ба ақидаи мутафаккир 

сарвар бояд намунаи покӣ ва бегуноҳӣ бошад. 

Ҳамчунин олим доир ба баъз маҳорату малакаи сарвар ҳарф мезанад. 

Чунончӣ, шоҳ набояд барои ҳар ҳолате ҳар бор фармоиш накунад, зеро 

фармонҳои зиёд сухани сарварро беқадр хоҳанд кард. Сарвар бояд танҳо дар 

ҳолатҳои барои давлат тақдирсозу муҳим фармону дастурҳо ироа кунад. 

Муҳаммад Ғазолӣ мутафаккири асрҳои миёнаи Шарқ дар китобаш 

“Насиҳатнома ба ҳокимон” менависад, ки мақоми сарвар аз интихоб ва 

хоҳиши мардум вобаста нест, зеро он аз оғози илоҳӣ сарчашма мегирад3.  

Бо ҳамин гуфтаҳо Ғазолӣ таъиноти сарварро кори илоҳӣ мепиндорад. 

Сарвари сиёсии Ғазолӣ ба шакли харизматикии сарварӣ рост меояд, ки ба вай 

ягон чизи ғайритабиӣ хос аст. Ғазолӣ ҳуқуқҳо ва имкониятҳои номаҳдуди 

сарварро эътироф мекунад: мақоми олӣ дар ҷомеа, меҳру муҳаббати бепоён 

нисбат ба ӯ, итоат, набудани бадхоҳӣ нисбат ба вай. Аммо бо чунин мақоми 

олӣ сарвар набояд аз меъёрҳои ахлоқӣ ва маънавӣ берун барояд. Ва ҳокими 

ҳақиқӣ – ин он нафаре, ки аз рӯйи адолат бар зердастон идора мекунад ва ба 

                                                           
1 Ниг.: Сайид Дж. Т. Философское введение в историю политических идей в Иране [Текст] / Сайид Джавад 

Табатабаи. 1317. Глава 1. – С.11. 
2 Сайр-ул- Мулк. Хоҷа Низомулмулк [Матн] // зери назари Г.Дарка. – 1355. Боби 1. – С.11. 
3 Хотами С. М.. Традиция и мысль во власти авторитаризма [Текст] / Саид Мухаммад Хотами. – М.: Изд. 

Московского ун-та, 2001. – С. 210.  
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бераҳмию беадолатӣ роҳ намедиҳад. Ҳокими бераҳм – ин аломати бадбахтӣ 

аст ва он умри дароз надорад, зеро паёмбар гуфтааст: “Шоҳигарӣ дар ҳолати 

нобоварӣ барҷо мемонад, аммо ҳангоми беадолатӣ фано мегардад”1. 

Мутобиқи назарҳои Ғазолӣ сарвар дорои мустақилияти муайян аст. 

“Дасти шоҳ ҳам барои адолат ва ҳам барои бераҳмӣ озод аст ва ягон меъёрҳо 

наметавонанд ӯро дар назди суд ҷавобгар кунанд, хоҳ вай адолатпарвар, ё хоҳ 

бераҳм бошад”2. 

Дар баробари ҳамин сарвар тибқи таълимоти Муҳаммади Ғазолӣ дорои 

вижагиҳо алоҳидаи худ мебошад: 

- ин шахси интихобшуда аст, ки ӯро худи худо интихоб кардааст; 

- дар ҷомеаи инсонӣ вай дорои дахлнопазирӣ аст; 

- ҷонибдори динӣ ҳақиқӣ аст; 

- ин пешвои харизматикӣ аст.  

Ҳамчунин афкори сиёсии иҷтимоии олими маъруфи араб Ибн Халдун 

дар таърихи афкори сиёси маъмул мебошад. Ибн Халдун (1332-1406) ходими 

давлатӣ, дипломат ва сайёҳ буд. Акидаҳои сиёсии ӯ дар рисолаи “Китоби 

намунаи ибрат ва девони ахборот оид ба рафтори арабҳо, форсҳо, берберҳо 

ва муосирони онҳо, ки дорои ҳокимияти бузург буданд”, баён шудааст. Ин 

рисола яке аз бобҳои асари маъруфи ӯ “Муқаддима” ба ҳисоб меравад. 

Давлат ҳамчун воҳиди иҷтимоӣ ва ташкилоти сиёсӣ, ниҳоди муҳим ва табиӣ 

буда, сиёсат - санъати идоракунии он (давлат А.К.) аст, - навиштааст Ибни 

Халдун. Давлат ва сиёсат ба тамаддун сахт алоқаманданд ва дар як вақт 

ҳамманои шаҳр-давлат, яъне ҳаёти муқимии шаҳриро ифода мекунанд.  

Ибни Халдун ҳангоми таҳлили навъи идоракуни аз анъанаи ҳукмронии 

динӣ сарфи назар мекунад. Се навъи идоракунии давлатро нишон медиҳад: 

Хилофат – давлати теократӣ дар асоси шариати исломӣ, Салтанат – давлати 

дунявӣ бо қудрати бузург ҳамчун шакли идораи дар пояи ҳуқуқ, ки дар асоси 

ақли инсон бунёд шудааст ва Ормонӣ-идеалӣ “Мадина фазилат”, яъне 

                                                           
1 Газоли М.. Насихат-ул-мулук. – Изд-во Хума. 1367. Х,С,К, - С .210. 
2 Дар ҳамон ҷо. - С.106 
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“Фазилат шаҳр”, ки дар афкори мутафаккирони пешини араб мавҷуд буд. 

Ибни Халдун тарафдори навъи дуюм, яъне Салтанат буд ва менависад, ки 

хилофат баъди чор халифаи ислом ба охир расид ва ба салтант табдил ёфт. 

Мутафаккир навиштаааст, ки «Тамаддуни инсонӣ дар ҳақиқат ба идоракунии 

сиёси ниёз дорад, ки тартиботи воқеӣ арзи вуҷуд намояд” Рушди илм дар он 

ҷо ҷойгоҳ дорад, ки дар он ҷо рушди тамаддун аст. 

Ҳамин тавр, қайд кардан мумкин аст, ки пешрафти ҷамъият, истифода 

бурдани неруи он бештар ба дараҷаи идоракунии равандҳои ҷамъиятӣ 

вобаста аст. Дарки ин вобастагӣ боиси дигаргунии назарраси илм дар бораи 

идоракунӣ гардид, ки дар аввал асосан илми идоракунии одамон буд. Ба 

дараҷаи танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ, муносибатҳои байни синфҳо, 

миллатҳо ва дигар ба гурӯҳҳои иҷтимоӣ гузаштан, ба идоракунӣ характери 

сиёсӣ медиҳад. 

Таҳавуллоти ақида ва ғояҳо дар бораи идоракунии сиёсӣ, ки мавриди 

таҳлил қарор дода шуд, собит месозад, ки раванди мазкур зуҳуроти шахшуда 

ва догматикӣ набуда, пайваста мавриди дигаргунӣ қарор гирифтааст. 

Назария аз фаҳмиши одии идоракунӣ оғоз ёфта, то ба шаклҳои мураккаби он 

омада расидаанд. Таҳлили қиёсии онҳо собит месозад, ки рушди ҷомеа ва 

тафаккури инсон дар ҳар як марҳила хусусиятҳои хоси худро соҳиб буда, он 

таҷассуми бевоситаашро дар такмили идоракунии сиёсӣ ва муносибатҳои 

иҷтимоӣ ёфтааст. 

Ҳамзамон, як хусусияти хоси раванди таҳавуллоти андешаҳо дар он аст, 

ки назарияҳои баъдина дар бисёр масъалаҳо ақидаҳои олимону 

мутафаккирони пешинро ё тақвият мебахшанд ё мавриди танқид қарор 

додаанд. Ин собит месозад, ки мавҷудияти ворисият ва ё пайравӣ дар 

мактабҳои илмӣ ҷиҳати дар сатҳи сифатан нав баррасӣ намудани масъалаи 

идоракунии сиёсӣ мусоидат мекунад. 

 

1.3. Таълимот ва доктринаҳои асосии идоракунии сиёсӣ 

дар шароити ҳозира  
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Дар замони муосир марказњои гуногуни илмию тањќиќотї ташаккул 

меёбанд, ки асосњои супоришҳои мақомоти мухталифи идоракунии давлатӣ ва ё 

марказҳои ғайриҳукуматӣ ба таҳияи консепсияҳои муосиру самараноки 

идоракунии ҷомеа, аз ҷумла раванди сиёсӣ машғуланд. Таълимоти навтарини 

идоракунии ҷомеаи муосир, асосан ба таълимот ва консепсияҳои  назарияи 

умумиилмї такя менамоянд. Бахусус, намояндагони донишҳои муосир 

наметавонанд асосҳои кибернетика, назарияи системањо ва тањлили системавї 

ва ғайраҳоро ба эътибор нагиранд. 

Дар шароити ҳозираи инкишофи ҷомеа идоракунии сиёсӣ аҳамияти муҳим 

пайдо менамояд. Зеро ташкил ва таъмини шароити зарурӣ барои рушди муътадил 

ва босуботи ҷомеа арзиши баландро касб намуда, дар низоми идораи муосир 

аҳамияти бузургро касб намудааст.    

Идоракунии сиёсӣ дар заминаи таълимот ва доктринањои мухталиф ба 

амал бароварда мешавад. Дар чунин њолат аҳамияти муҳимро робитаҳои 

мутақобилаи байни идоракунӣ ва умуман, ҳокимияти сиёсӣ ташкил менамоянд. 

Инчунин махсусиятҳои режими сиёсӣ ањамияти муњимро касб менамоянд ва то 

андозае хосияти муайянкунандагӣ пайдо менамоянд. Яъне, хосиятњои асосии 

режими сиёсї имконияти дар заминаи кадомин асосњои таълимотию 

идеологї тањияи сиёсати давлатї ва ташаккулу  танзими раванди идоракунии 

сиёсиро таъмин менамоянд.   

Сиёсати давлатї ѓояњо, андешањо ва таълимоти гуногунро, ки асосан, 

моњияти идеологї доранд, истифода намуда, онњоро ба таври васеъ њангоми 

идоракунї истифода мебаранд. Онњо аз гурўњњои гуногун таркиб ёфтаанд:  

- таълимоти либералї, ки дар  асоси принсипњо, меъёрњо ва арзишњои 

махсус ташаккул меёбад.Бештар таваҷҷуҳро маљмуи таълимоти ѓоявию сиёсї, 

барномањои сиёсї ва иќтисодї, ки аз байн бурдани шаклњои гуногуни 

маљбуриятњои давлатї ва љамъиятиро њадафи худ ќарор додаанд, истифода 

мешаванд. Дар раванди тањќиќи идоракунии сиёсӣ маљмуи институтњои 

муайян, тартиб ва принсипњои идоракунї, ки имконияти ба амал 
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баровардани сиёсати либералиро дар тамоми соњањои њаёти љамъиятї муњайё 

месозанд, истифода мегарданд;  

- таълимоти авторитарї, ки мувофиқи он дар раванди идоракунї 

бештар ба се принсипи асосї диќќат медињанд:  мутамарказияти идоракунї; 

истифодаи васеи методњои фармондињї ва маљбуркунии идоранамої; 

итоатнамоии тамоми субъектњои идоракунї ва идорашавандагон ба 

марказҳои маъмурии идоракунӣ. 

Таълимоти авторитарї иштироки озоди неруњои сиёсиро дар раванди 

идоракунї истисно намуда, иштироки васеи шањрвандонро дар муњокима ва 

ќабули ќарорњои сиёсї ба эътибор намегирад. Аммо ба баъзе унсурони 

ҷомеаи маданӣ имконият медиҳанд, ки дар раванди идоракунӣ иштирок намоянд; 

- таълимоти тоталитарї, ки маљбурнамої ва итоати умумӣ,  

худњокимиятї ва худсарии тамоми њокимият, бењуќуќии пурраи ањолиро дар 

раванди идоракунии сиёсӣ тавсиф менамояд. 

Тоталитаризм ба њаёти одамон ва тамоми љомеа назорати умумї ва 

мутлаќро барќарор менамояд. Давлат ифодагари ягона ва мутлаќи 

манфиатњои љамъиятї баромад менамояд. Ҳамин аст, ки хусусияҳои пешрафта 

ва воқеии идоракунии сиёсӣ, ки иштироки васеи одамонро дар раванди мазкур 

таъмин менамоянд, аслан вуҷуд надорад; 

- таълимоти демократї, ки ба принсипњои баробарњуќуќии њамаи 

шаҳрвандон, дар идораи корњои давлатї ва љамъиятї иштирок намудан ва ба 

њокимият соњибихтиёрї намудани одамон  асос ёфтааст. 

 Демократия њамчун сифати давлат, унсурњои мухталифи системаи 

сиёсии љомеа ва умуман, њаёти сиёсї дониста мешавад ва дар шакли сохтори 

институтњои сиёсї амал менамояд. Он принсипњои баробарњуќуќии аъзоро 

дар раванди идоракунї, маќоми пешбари интихобот дар муассисањои 

идоракунї ва аз тарафи аксарият ќабулу амалї гардонидани ќарор эътибори 

хоса пайдо менамояд. Ҳангоми ба амал баровардани раванди идоракунї 

принсипњои озодї, баробарї, эњтироми њуќуќи инсон ва аќаллиятњои 

иљтимої, суверенитети халќї, иштироки баробари шањрвандон дар идораи 
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љомеа ва ѓайра риояи ќатъиро талаб доранд. Идоракунии демократї дар 

заминаи њаракатњои иљтимої амалї мегардад; 

- таълимоти сотсиалистї, ки њадафи идоракуниро тавассути сиёсати 

соњавї дар таъмини баробарии иљтимої ба воситаи афзалият доштани 

моликияти љамъиятї ба воситањои истењсолот дорад. Давлат њамчун 

ташкилоти сиёсии умумихалќї амал намуда, аз номи мардум ба идоракунї 

машѓул мегардад. Иштироки васеи мардумро дар идораи корњои давлатї ва 

љамъиятї њамчун њадафи бунёдии љомеа ќабул менамояд.  

Маќсади идораи давлатї ќонеъ гардонидани талаботи моддї ва 

маънавии ањли љомеа мебошад. Он  хосияти планї дорад. Ғамхорї дар бораи 

ташаккули шароити мусоид барои инкишофи озод ва њамаљонибаи одамон 

ва љомеа ба унсури таркибии сиёсати давлатї ва раванди идоракунї табдил 

меёбад; 

- доктринаи давлатию динї. Асоси таълимоти мазкурро идоракунї ва 

сатњи ба амал омадани сиёсати соњавие ташкил менамояд, ки ё ба сифати 

идеологияи динї ва ё њамчун идеологияи давлатї эътироф гардидаанду  дар 

љомеа таъсир ва эътибори бузургро пайдо намудаанд. Ҳолати мазкурро дар 

мамлакатњо ва минтаќањои гуногуни олам мушоњида намудан мумкин аст. 

Махсусан, дањсолањои охир, ки дар натиљаи фаъолиятҳои мухталиф неруњои 

гуногуни сиёсию динї ќудрати сиёсиро ба даст овардаанд, ба он мекушанд, 

ки сиёсат ва идоракунии давлатиро дар асосњои таълимоти динї ташаккул 

диҳанд.  

Дар раванди идоракунии сиёсии ҷомеаи муосир ба таълимотҳо ва 

консепсияҳои гуногуни илмӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир мегардад. Дар байни онҳо 

мақоми хосаро консепсияи муосири бюрократия ва назарияи инкишофи ташкилї 

пайдо намудааст.  

Таълимот дар бораи бюрократия анъанаи бой дорад. Муҳиммияти 

гузориши масъала низ дар ҳамон инъикос меёбад, ки хусусиятҳои рушд ва 

махсуси онро дар давраҳои гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода тавонем.  

Аз М.Вебер сар карда, аксарияти муњаќќиќони бюрократия (Мертон, 

Бендикс, Ф. Селзник, Крозе, Липсет, Шумпетер ва дигарон) диќќати асосиро 
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ба тањлили вазифањо ва таркиботи ташкилоти бюрократї равона месохтанд. 

Онњо мекушиданд, нишон дињанд, ки раванди бюрократикунонї њамчун 

падидае баромад менамояд ва он хосияти ботинии љомеаи сармоядорї 

мебошад. Дар назарияи бюрократия андешаҳо дар бораи наќши ташкилот 

дар идора ва инкишофи љомеа арзиши баландро касб намудаанд.  

Дар инкишофи назарияи бюрократия сањми Конт низ кам нест. Аммо ба 

таври системанокї масъалањои бюрократия дар асарњои М. Вебер маќоми 

хешро пайдо намудаанд.1 Ба сифати хосияти асосии бюрократия њамчун 

шакли махсуси ташкилоти љомеа М. Вебер ратсионализмро нишон додааст. 

Ратсионализми бюрократиро воќеъгардии самараноки идоракунӣ медонист. 

Ин љињатро ў бо наќши барљастаи мутахассисони техникї дар ташкилоти 

бюрократї пайваст менамояд. Бартарии мутахассисони техникї дар он аст, 

ки онњо методњои илмиро истифода менамоянд.  

Ба андешаи М. Вебер ташкилоти бюрократї як ќатор хусусиятњо дорад:  

- самаранокї, ки натиљаи таќсимоти ќатъии ўњдадорињо дар байни 

аъзоёни ташкилот мебошад. Он имконият медињад, ки мутахассисони 

баландихтисосро дар вазифањои роњбарї истифода намоянд;  

- иерархизатсияи ќатъии њокимият, ки ба шахси мансабдори болої 

имконият медињад, ки ба кормандони поёнї оид ба иљрои вазифањо назорат 

намоянд ва ѓайра;  

- системаи ќоидањои расман муќарраршуда ва бараъло маълуме, ки 

фаъолияти идории яккаро таъмин месозад. Истифодаи дастурњои умумї 

њангоми њолатњои мушаххас дар муддати кўтоњтарин ва ѓайра;  

- бешахсиятии фаъолияти маъмурї ва муносибатњои бетарафонаи 

эњсосотї, ки байни амалдорони ташкилот ба амал меоянд. Амалдорони 

ташкилот њамчун инфирод баромад накарда, ба сифати  барандаи њокимият 

амал менамоянд. 

Дар давраи баъдивеберї вазъияти нав дар фањми бюрократия ба амал 

омад. Дур гаштан аз тарњи «ратсионалии» (самаранокї) бюрократия ва 

                                                           
1 Ниг.: Вебер М. Власть и политика. – М., 2017. – С. 83. 
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гузариш ба бунёди тарњи реалистї, ки бюрократияро њамчун «системаи 

табиї» нишон медињад, хосиятҳои асосии онро ошкор месозад. Он дар ќатори 

лањзањои ратсионалї њолатњои ѓайриратсионалиро низ фаро мегирад. Яъне, 

дар баробари амалї гаштан њолати вазъи акси он низ пайдо мешавад. 

Дар назарияи бюрократия легитимияти њокимияти бюрократї масъалаи 

марказї ба шумор меравад. Дар бораи шароитњои ташаккули навъњои 

њокимият андеша ронда, Гоулднер ба хулосае омадааст, ки  аслан ду навъи 

бюрократия вуљуд дорад: бюрократияи намояндагї, ки дар он њокимият ба 

дониш ва ќобилият такя менамояд ва барои тањкими њокимият њама гуна 

воситањо, аз љумла истифодаи муљозот низ мамнўъ нест. Навъи дуюми 

бюрократия вобаста ба таѓйири вазифањо дар ташкилоти бюрократї 

ташаккул меёбад. Њолате пайдо мешавад, ки итоатнамої ба маќсади асосї 

табдил меёбад ва њокимият тавассути дар сари вазифа будан хосияти 

легитимӣ пайдо менамояд.1 

Масъалаи дигаре, ки хосияти барљастаи сиёсиро ба худ мегирад 

муносибати бюрократия ва демократия мебошад. Њанўз М.Вебер хатари 

бюрократияро дар мањдуднамоии демократия пешбинї намуда буд. Ҳоло низ 

намояндагони љараёни мазкур тањдиди бюрократия ба демократияро 

эътироф менамоянд, вале пешомади инкишофро бе бюрократия тасаввур 

карда наметавонанд. 

Дар низоми идоракунии сиёсӣ назарияи инкишофи ташкилї низ кайҳост, 

ки ҷойгоҳи хосаеро пайдо намудааст. Дар ибтидо ба масъалањои мазкур 

таълимотњои сотсиологї ва фалсафї таваљљуњи бештар доштанд. Њанўз дар 

асри ХIХ ва ХХ мактабњои гуногуни илмї ташкил шудаанд, ки 

бюрократияро њамчун шакли идоракунї мавриди тањлил ва танқид ќарор 

медињанд. Яъне онњо масъалањоеро фаро гирифтаанд, ки хоси инкишофи 

љамъиятианд, ё ин ки масъалањои соњањои гуногун ба якдигар робитаи 

ногусастанї дошта, дар алоњидагї тањлили онњо мушкил аст. Аз ин љост, ки 

                                                           
1  
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мактабњои илмӣ намояндагони соњањои донишњоро ба њам муттањид 

менамоянд.  

Дар ташакул ва инкишофи консепсияи муосири бюрократия бештар 

сотсиологњо сањм гирифтаанд. Онњо хосияти дохилии ташкилоти иљтимоиро 

ба эътибор гирифта, таълимоти мазкуро рушд доданд. Ҳар гуна ташкилоти 

иљтимоӣ дар доираи манфиатњои умумиятњои иљтимоӣ ташкил мегардад.  

Хосияти мазкур мавзуи соњаи илмро муайян менамояд. Фаъолияти одамон 

дар доираи ташкилоти иљтимоӣ дар заминаи маќсадњои умумӣ ба амал меояд. 

Аз љониби дигар ташкилот системаи сунъие мебошад, ки  ба таври 

муташаккил онњоро барои њалли  масъалањо таъсис медињанд. 

Заминаи илмии назарияи ташкилиро методологияи умумиилмї, 

методњои системанокї, назарияи умумии система, инчунин ба сифати 

заминаи донишњо баромад намудани кибернетика, сотсиология, 

сиёсатшиносї ва психология ташкил медињад. Назарияи ташкилии муосир 

низ дар заминаи чунин донишњои муосир ташкил ёфтааст. Дар 

сиёсатшиносии назариявї назарияи ташкилиро асосан Р.Дарендорф ва Марч 

инкишоф додаанд. Онњо методологияи умумии омўзишро ба донишњои сиёсї 

пайваст намудаанд. 

Дар охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ андешањо ва бањсњои зиёде дар  

мавриди назарияи ташкилӣ ва бюрократия њамчун воситаи асосии идоракунӣ 

дар кишварњои гуногуни Eвропа ба амал омада буд.  Махсусан, андешањои 

М. Вебер, Шумпетер ва Ленин диққати бештари донишмандонро ба худ 

мекашиданд. Ҳоло низ таълимоти либералӣ ва сотсиалистии Ғарб ба 

бюрократия назари мусбӣ доранд. Онро воситаи танзими муносибатњо 

медонанд. Њатто бе бюрократияи муташаккил инкишофи самараноки 

љомеаро дида наметавонанд. Аммо дар таълимоти марксистӣ, пеш аз ҳама, дар 

таълимоти В.И. Ленин бештар ба хосиятњои манфии он диққат медиҳанд.  

Ленин бюрократияро њамчун монеаи инкишофи ташкилӣ маънидод 

намудааст.  



83 

Ташкилоти маъмурӣ воситаи муњимтарини амалӣ намудани навъи 

махсуси идоракунӣ мансуб  меёбад. Њамчун маъмур таъсис ёфтани ташкилот 

дар сатњи гуногун ќариб дар њамаи институтњои маъмурӣ пайдо мегардад. 

Аммо сатњи нокифояи он ба раванди идоракунӣ халал ворид менамояд ва 

намегузорад, ки иљрои вазифањои њокимияти иљро таъмин гардад. Аз ин љост, 

ки ташкилоти маъмурӣ дар шароити њозира дар дараљањои гуногун ташкил 

мешавад. Маќсад он аст, ки  низоми идоракунӣ дар доираи  меъёрњо ва 

арзишњои муайян ба  амал бароварда  шаванд. Онњоро ба сатњи воҳиди  

минтаќавӣ ва идоракунии мањаллӣ таќсим менамоянд. Њар яки онњо аз 

якдигар дар доираи салоњиятњо ва вазифањояшон фарќ менамоянд. Њар навъи 

ташкилотњои  маъмурӣ меъёрњо ва принсипњои махсус доранд, ки  дар 

санадњои меъёрӣ таљасум меёбанд. Онњо махсусиятњои худро доранд. Њамчун 

субъекти раванди љамъиятӣ аз ташкилотњои дигари љомеа фарќ мекунанд. 

Ташкилоти маъмурӣ ба таври ќатъӣ меъёрњоро риоя мекунад ва 

салоњияти онњо дар доираи чунин меъёрњо танзим карда мешавад. Њар як 

муњаќќиќ хосияти мењварии ташкилоти маъмуриро муайян карданӣ мешавад. 

Барои онњо принсипи умумии таќсими мењнат, масъулит ва салоњияти 

њукумат афзалияти муњим пайдо менамояд. 

Мухолифатњои байни муњаќќиќон, аслан дар масъалаи таќсими 

њокимият ва истифодаи яктарафаи он пайдо мегардад. Онњо моњияти даврагӣ 

таќсими њокимиятро муайян карданӣ мешаванд. Таваљљуњи онњоро чандон 

раванди истењсолот намекашад, балки иштироки субъектњо ва азхудкунии 

таќсими мењнат  масъалаи бањс ќарор дода мешавад. 

  Дар шароити ҳозира маъмури бюрократ аз хусуси кам гардидани 

салоњиятҳо шикоят дорад. Зеро наметавонад ба тамоми раванди таќсими 

мењнат дахолат кунад. Инчунин онҳо даъво менамояд, ки таќсими мењнати 

замони муосир на дар зери таъсири ташкилоти маъмурӣ, балки дар зери 

таъсири ташкилотњои молиявї ба амал меояд. Намояндагони консепсияи 

«љомеаи муташакил» низ дар низоми маънињо андешањо иброз менамоянд. 

Намояндагони таълимоти «доктаринањои муносибатњои инсонї» низ 
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бюрократияи маъмуриро танқид менамоянд. Онњо талаб доранд, ки  

таълимоти бюрократӣ бояд симои инсонӣ пайдо кунад.  

Яке аз консепсияҳои маълумтарини идоракуни таълимоти “менеҷменти 

нави давлатӣ” мебошад, ки дар маркази ислоҳоти идоракунии муосири ғарбӣ 

қарор гирифтааст.  

Консепсияи менеҷменти нави давлатӣ (New Public Management) баъдан 

пайдо шуда бошад ҳам, оғози расмии он ба солҳои 90-уми асри ХХ рост 

меояд. Ба андешаи М. Барзилей, гӯё консепсияи мазкур аз ҷониби 

сиёсатшиносон барои “сохторикунонии мунозираи илмӣ оид ба тағйироти 

муосир дар ташкилот ва идоракунии ҳокимияти иҷроия” офарида шуда буд.1 

Ин тезис бо таҳлили библиографии пойгоҳи маълумоти BIDS дар давраи аз 

соли 1981 то соли 2000 тасдиқ карда мешавад, ки аз ҷониби муҳаққиқони 

бритонӣ С. Доусон ва Ш. Дарги ба амал бароварда шудааст. Мувофиқи ин 

таҳлил ибораи “менеҷменти нави давлатӣ” (“New Public Management”) 

аввалин бор дар соли 1993 ёдоварӣ шуда буд ва аз ин лаҳза шумораи мақолаҳо 

бо ҳамин ном то охири солҳои 90-ум батадриҷ зиёд мешуданд: 1993 – 2, 1994 

– 5, 1995 – 12, 1996 – 16, 1997 – 22, 1998 – 30, 1999 – 21, 2000 – 26 2.  

Бо вуҷуди ин, новобаста ба таърифҳои гуногун, аксарияти коршиносон 

пайдоиши консепсияи “менеҷменти нави давлатӣ”-ро бо ислоҳоти идоракунӣ 

марбут медонанд, ки дар солҳои 80 - 90-уми асри ХХ, қабл аз ҳама, дар 

Британияи Кабир, Зеландияи Нав, Австралия, ИМА, Канада ва кишварҳои 

дигари Ғарб паҳн гардида буд. Тибқи мулоҳизаи Э. Данзаер, дар ибтидо 

арбобони сиёсӣ ва ходимони давлатӣ ислоҳоти идоракуниро роҳандозӣ 

намуданд ва баъд аз он ин дигаргуниҳо дар шакли таҳлил ва шарҳи 

мутахассисони соҳаи идоракунии давлатӣ ба миён омаданд. 3  

                                                           
1 Ниг.: Barzelay M. Origins of the New Public Management: An International View from Public Administration 

[Text] / M.  Barzelay // Political Science. New Public Management: Current Trends and Future Prospects / ed. by K. 

McLaughlin, S. Osborne, E. Ferlie. London, 2002. - Р.15.  
2 Ниг.: Dowson S., Dargie C. New Public Management: A Discussion with Special Reference to UK Health [Text] 

/ S. Dowson, C. Dargie. // New Public Management: Current Trends and Future Prospects / ed. by K. McLaughlin, 

S. Osborne, E. Ferlie. London, 2002. - Р.38.  
3 Ниг.: Dunsire A. Then and Now: Public Administration 1953-1999 [Text] / A. Dunsire // Political Studies. 1999. 

Vol. 47, № 2. - Р.371-372.  
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Шаклдигаркунии анъанавии тарҳи идоракунии давлатӣ аз Британияи 

Кабир оғоз гардида, босуръат дигар мамлакатҳо ва минтақаҳоро низ фаро 

гирифт. Дар солҳои 90-ум “менеҷменти нави давлатӣ” яке аз самтҳои 

афзалиятноки навсозии системаҳои идоракунӣ дар тамоми олам, аз ҷумла дар 

Амрикои Шимолӣ, Аврупо, Австралия ва Ҳавзаи Осиё - Уқёнуси Ором 

гардид. Яке аз омилҳое, ки ба густариши он мусоидат намудааст, мавқеи 

Бонки ҷаҳонӣ ва Хазинаи байналмилалии асъор буд, ки ба ҳимояи ислоҳот 

баҳри менеҷменти нави давлатӣ бархоста буданд.  

Консепсияи “менеҷеризми нави давлатӣ” ё (New public management) бо 

принсипҳои зерин муайян мешавад:  

1. Фаҳмиши нави моҳият ва ҳадафҳои идоракунии давлатӣ. Давлат 

ҳамчун “гипермаркет” шумурда мешавад, ки шаҳрвандон ҳамчун “мизоҷон”, 

“харидорон”, “истифодабарандагони хизматрасонӣ” ба ин ё он “менеҷерҳо” 

- амалдорони давлатӣ овоз медиҳанд.  

2. Халалдор шудани сектори давлатӣ ва инҳисорот дар ин ё он соҳа. 

Муассисаҳои давлатӣ дар ҳуқуқ ва уҳдадориҳо бо созмонҳои тиҷоратӣ 

мусовианд ва идоракунии сиёсии мамлакат шабеҳи идоракунии стратегии 

ширкати бузурги тиҷоратӣ мебошад.  

3. Зарурати аз ҳам ҷудо намудани сиёсат ва маъмурият. Марказҳои 

қабули қарорҳои сиёсӣ, мақомоти стратегӣ маҳсуб шуда, аз марказҳои иҷроия 

(агентиҳо, хадамот), ҳам дар сатҳи функсионалӣ ва ҳам дар сатҳи ташкилӣ 

бояд ҷудо бошанд. Марказҳои иҷроия бояд дорои як сатҳи муайяни 

худидоракунӣ бошанд ва то як андоза соҳибихтиёрии фаъолиятро касб карда 

бошанд.  

4. Ҳавасмандагардонии рақобат миёни агентиҳои давлатии 

таъминкунандаи хизматрасонӣ. Муассисаҳои давлатие, ки вазифаи 

хизматрасониро анҷом медиҳанд бояд ба “шиноварии бозории озод” роҳ дода 

шаванд. Ихтисор кардани миқёси маблағгузории давлатӣ аз як ҷониб ва 

иҷозати ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шудани хизматчиёни давлатӣ имкон 
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медиҳад, ки дар бозор “нерумандон” зинда монда, “бесамарҳо” нобуд 

шаванд.  

5. Иваз намудани усул ва этикаи бюрократия ба усули “идоракунии 

самаранок”.  

Шакли ифодаи ғояи “менеҷменти нави давлатӣ” (New Public 

Management)-ро мутамарказ намуда, қайд кардан зарур аст, ки аз ин дидгоҳ 

давлатро ба заврақ шабоҳат медиҳанд, ки дар он ҳукумат ба коркарди 

стратегияи инкишоф масъул буда, расонидани хизмати бевосита ба дӯши 

шаҳрвандон ва иттиҳодияи онҳо, ба тиҷорат бор карда шудааст. Ба баёни 

дигар, ҳукуматро зарур аст, ҷомеаро ваколатдор намояд, то ки ба он хизмат 

расонад. Дар робита бо ин К. Райнхард қайд менамояд, ки “сухан оид ба 

тақсими нави уҳдадориҳо дар байни давлат ва ҷомеа меравад. Масъала дар 

он аст, ки кадом вазифаҳоро бояд худи давлат анҷом диҳад ва кадоме аз 

онҳоро мумкин аст, ниҳодҳои ғайридавлатӣ иҷро намоянд.”1.  

Дар маҷмуъ новобаста ба маҳдудиятҳо ва камбудиҳо, ҷорӣ шудани ғояи 

New Public Management имкони азнавбарномарезии ғарбии низоми идораи 

давлатиро ба вуҷуд оварда, сохтори бюрократии карахтшударо вайрон 

намояд ва онро сермаҳсул, камхарҷ ва ба дархости ҷомеа ҷавобгӯй табдил 

диҳад. Чун Тоҷикистон ҷузъи ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳонист, нисбат ба ин 

падидаи ҷаҳонӣ дар соҳаи идоракунӣ бетараф буда наметавонад. 

Менељмент сатњи касбии идоракунӣ буда, соњањои мухталифи њаёти 

љамъиятиро дар бар мегирад. Аслан пайдоиши мафњум нисбати истењсолоти 

замони капиталистӣ истифода мешуд. Менељмент њамчун њодисаи љамъиятӣ 

замоне пайдо гардид, ки дигар соњибони моликияти хусусӣ бевосита раванди 

истењсолотро идора намекарданд. Барои идоракунии истењсолот мењнати 

кироя истифода мегардид. Яъне менељер њамчун идоракунандаи касби ба љои 

моликиятдор бевосита низоми истењсолотро танзим менамуд.  

                                                           
1 Райнхард К. Реформирование государственного управления. Концепция активизирующего государства 

[Текст] // Реформы гос. управления накануне третьего тысячелетия / К. Райнхард. – М., 1999. – С.9. 
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Дар шароити њозира на танњо дар истењсолоти моддӣ, балки дар соњањои 

гуногуни њаёт менељмент њамчун падидаи идоракунӣ истифода мегардад. Он 

тамоми муносибатњои идоракуниро фаро мегирад. Муноси-батњои 

идоракунӣ, аслан ба таври барљаста дар 3 сатњ ба амал меояд; 

- муносибатњои идоракунӣ, ки асосан байни маќомоти давлатӣ ва 

шахсони масъули давлатӣ ба амал меояд. Њам маќомоти давлатӣ ва шахсони 

масъул ба сифати субъекти идоракунӣ фаъолият менамоянд. Аз тарафи дигар 

муносибатњои идоракунии ањолӣ ва гурӯҳҳои алоњидаи онро фаро мегирад. 

Одатан чунин сатњи муносибатњои идоракуниро идоракунии давлатӣ 

меноманд. Асоси идоракунии давлатиро бошад он љињат ташкил медињад, ки 

менељер дар фаъолияти хеш ба њуќуќи «зўригарии легитимӣ» такя мекунад. 

Яъне субъектњои идоракунанда аз маќоми захирањои њокимияти сиёсӣ 

истифода мекунанд. Маќомоти гуногуни давлатӣ, ки хусусиятњои 

идоракуниро соњиб аст, дар асоси ќонунњо ќарор ва санадњои сатњи гуногун 

идоракуниро васеъ мегардонанд; 

- муносибатњои идоракуние, ки бањамтаъсирасонӣ ва равандњои дигари 

муносибатњои байнињамдигарии давлат ва ташкилотњои дигари сиёсиро дар 

бар мегирад. Аз хотире ки замони њозира љомеаи кушодро мемонад ва барои 

шањрванд њар гуна кафолатњои иљтимоӣ муњаё бошад, фаъолияти 

ташкилотњои сиёсӣ дар баробари давлат имконпазир аст. Чунин муносибатњо 

дар  доираи низоми сиёсӣ ба амал меояд ва он аз захирањои њокимияти сиёсӣ 

ва љомеаи маданӣ васеъ истифода мегардад. Барои  мушахас гардонидани 

идоракунӣ њар гуна санадњо тањия мегардад, ва он муносибатњои 

идоракуниро дар он љабња ба низом меаранд; 

- муносибатњои идоракуние, ки на ба захирањои њокимият ва на ба 

њуќуќи «зӯригарии легитимӣ» асос ёфтааст ташаккул ва инкишоф меёбад. Он 

захирањои махсусеро низ дар ихтиёр надорад. Барои ноил гаштан ба 

њадафњои хеш њељ гуна санади меъёрии њатмиро пайдо кунонида 

наметавонад. Кӯшишњо ба харљ дода мешавад, ки фаќат дар доираи ќоидањо 

ва методњои таъсиррасонӣ ба объект фаъолияти хосаеро анљом додан зарур 
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аст. Ин соњаи муносибатњои идоракунӣ њамчун менељменти сиёсӣ эътироф 

шудааст. 

Консепсияи дигари маълум ва хосияти умумидошта бо номи “назарияи 

нави институтсионалї” ифода мегардад.  

Таълимоти идоракунии давлатӣ, асосан доираи мањдуди доктринањои 

сиёсиро фаро мегирад. Андешањо дар мавриди идоракунии давлатӣ зиёданд. 

Аммо онњо чандон хосияти аслӣ пайдо карда наметавонанд. Њангоми 

гурӯњбандии онњо хоњу нохоњ ба самтњои маъмули идоракунӣ майл мекунанд. 

Бештар ба самти синергетикӣ (якљоя идора кардан) менељерӣ ва самти 

шабакавӣ майл мекунанд. Дар баробари ин се самти номбаршуда самти 

дигаре ташаккул ёфтааст, ки бо номи назарияи нави институтсионалӣ маълум 

аст. Он аз ду таълимоти дигари идоракунии давлатӣ маншаъ мегирад. Яке 

назарияи неоклассикии иќтисодӣ ва дигаре институтсиона-лизми анъанавї. 

Неоклассизми иќтисодӣ - доктаринаи мураккаб аст. Он, асосан марњалаи 

«капитализми иќтисодӣ»-ро таљассум мекунад. Яъне давраи рушди 

истењсолоти капиталистӣ ва таљассуми он дар назарияи илмӣ мансуб меёбад. 

Таълимоти мазкурро муњаќќиќони зиёде дар замони гузашта ва дар  давраи 

њозира мавриди ба даст овардани фоида дар заминаи истифодаи мењнати 

кироя асоси онро ташкил менамояд. Ба андешаи К Маркс «идоракуни ба 

истисмори одам аз тарафи одам асос ёфтасст». 

Дањсолањои зиёде капитализми иќтисодиро дар фањми К. Маркс эътироф 

намекарданд. Хосияти давлатии идоракуниро инкор мекунанд. Иштироки 

давлатро дар идоракунии иќтисодӣ нолозим мешумориданд. Аммо њолатњои 

буњронии инкишоф ба масъулини идоракунии давлатӣ имкониятњои зиёде 

фароњам  овард, ки нисбати таълимот ва доктринањои сиёсї андешањои худро 

таѓйир дињанд. Сабаби аз нав рӯ овардан ба таълимоти К.Маркс дар шароити 

њозира  аз њамин  хотир аст. 

Њанўз Кейс таълимоти мазкуро тањлил намуда, андеша менамуд, ки 

назарияи классикии идоракунии давлатӣ хосияти умумӣ надошта, балки он 

њолатњои алоњидаро дар худ таљассум менамуд. Љињати мазкурро њолати 
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канории имкониятњои баробарии идоракунӣ тавсиф менамуд. Назарияи 

иќтисодиёти неоклассикӣ бошад, баръакс умумиятњоро заминаи асосии 

рушди љомеа медонад. Мувофиќи он бањамтаъсирасонии субъектњо дар соњаи 

сиёсї ба андозае хосияти танзимнашавандагӣ доранд, ки муносибатњои 

бозорӣ чунин њолатњоро пайдо намуданд. Аммо ќоидањо ва меъёрњо 

муќаррар мегарданд. Фаъолияти њар гуна субъект ва инфиродро хоњу нохоњ 

танзим менамоянд. Яъне мувофиќи назарияи неоклассики танзимнамоии 

давлатӣ ё идоракунӣ хосияти пайваста дорад. Яъне, шаклњои мухталифи 

фаъолият на бевосита, балки таввасути чорабинињои танзимнамоии давлатӣ 

ба амал меояд. Назарияи мазкур асосњои идеологии худро аз  либерализми 

демакратӣ пайдо мекунад. 

Назарияи институтсионализми анъанавӣ бошад маќоми давлатро дар 

идоракунии љомеа дар мадди аввал мегузорад. Унсурњои љомеаи маданӣ ва 

фаъолияти онњоро дар худ таљасум намуда, унсури ягонаи давлатӣ ба шумор 

меравад. Яъне давлат ба сифати корфармои асосӣ баромад менамояд. 

Назарияи нави институтсионалӣ хосиятњои мусбати њарду таълимотро дар 

худ таљассум мекунад. Либерализм ва андешањои консерватиро дар бораи 

идоракунӣ ба њам пайваст мегардонад. Он њолатест, ки дар раванди 

идоракунӣ аз ду канор њазар карда мешавад. 

Мафњуми “назарияи нави институтсионалӣ”-ро Уилямсон дар асараш 

«Бозор ва иеархия» истифода намуда буд. Њоло њам мафњум ва њам таълимоти 

мазкурро на танњо дар иќтисоди сиёсї, балки бештар дар илмњои сиёсї ва 

сотсиология истифода мекунанд. Назарияи мазкур аз тарафи муњаќќиќони 

кишварњои гуногун рушд ёфтааст. Хусусиятњои махсуси он ташаккул 

ёфтаанд. Махсусан, тањияи консепсияи самти умумии тањлили низоми 

иљтимоӣ ањамияти муњим пайдо кардааст. Онњо институти сиёсиро дар 

маънии мушаххас тавсиф намудаанд. Он њолати умумии ќоидањо ва 

иштироки бањамтаъсирасонии одамон дониста мешавад, ки дар бораи онњо, 

амали воќеии онњо одамон маълумоти аниќ доранд ва ќобилияти дарки 

онњоро пайдо менамоянд. Чунин тарзи муносибат имконият медињад, ки ба 
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моњияти давлат назари дигар карда шавад. Унсурњои сиёсати давлатӣ ва 

идоракунӣ дониста шаванд. Моҳият он аст, ки маќоми давлатро њамчун 

институти асосии сиёси љомеа дар таѓйири сифатии њаёти иљтимои одамон 

дарк карда тавонанд.  

Назарияи институтсионализми нав њолатњои зеринро њамчун њолати 

муайянкунанда  ба эътибор мегирад; 

- он аз тарафи баробаркунии имкониятњо ва ќобилиятњо даст мекашад. 

Бештар ба назарияи бозињо ру меорад. Андешањои гуногун дар бораи сатњи 

гуногунии идоракунӣ њуќуќи ҳастӣ дорад. Њатто андешањои мухолифи 

якдигар эътироф мегарданд. Андешањое, ки њар гуна баробарвазниро 

эътироф намекунанд, дар таълимоти мазкур љои худро доранд. Чунин 

муносибатро онњо муносибати синергетикӣ меноманд. Яъне бањамзидњо низ 

дар якљоягӣ фаъолият дошта метавонанд; 

- назарияи нави институтсионалӣ ќобилияти ратсионалии мањдуди 

индивидро эътироф мекунад, ки он асосан мухолифи самаранокии фаъолияти 

инсон аст. Намояндагони таълимоти мазкур ќобилиятро муќобили он 

мегузоранд. Сатњи баланди ќобилияти инсонӣ онро омодаи њалли 

масъалањои мураккабтарин мегардонад; 

- назарияи институтсионалии нав – тезисро дар бораи муътадилии 

фаъолияти субъект эътироф намекунад. Яъне, ташаккули инкишофи 

мутаносиб мумкин аст. Аммо он маънои муътадилиро надорад. Зеро 

муътадилии инкишоф маънои эътироф накардани масъалањоро дорад. Агар 

идоракунанда њамон њолате, ки зарурати њали масъалањоро дарк карда 

натавонад ё пешомади инкишофро тањлил карда натавонад, он гоњ низоми 

идоракуниро аз даст медињад; 

- намояндагони назарияи нави институтсионалӣ - дар тањлил ва 

хулосагирњои худ методологияи муайянро эътироф намекунанд. Њар 

доктринае, ки дар сатњи асари фундаменталӣ эљод мешавад, ќобили ќабул аст. 

Онњо фаќат аз рӯи принсипи плюрализми сиёсї амал мекунанд. Яъне, ҳар 

андешае ё таълимот њуќуќ ба њастӣ дорад. 
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Дар низоми идоракунии сиёсӣ консепсияи «шабакањои сиёсї» низ мақоми 

хоса пайдо намудаанд.  

Солњои охир муњаќќиќони идоракунии давлатӣ бештар ба равияњои 

консептуалии идоракунӣ таваљљуњ зоњир менамоянд. Чунин тарзи 

муносибатро онњо дар зери мафњуми умумии “шабакањои сиёсї” ифода 

мекунанд. Ба мафњуми мазкур муносибати њархела пеша мегардад. Аз љумла, 

бештари муњаќќиќон онро њамчун тарзи муносибат ба омӯзиши идоракунии 

давлатӣ мењисобанд. Гурӯњи дигари муњаќќиќон шабакањои сиёсиро њамчун 

таълимоти мукаммал медонанд. Гурӯњи сеюм бошад онро дар сатњи назарияи 

навташкил маънидод намуда, асосан дар бораи  моњияти он андеша 

менамоянд. Новобаста аз сатњи муносибатњо ва бањодињӣ дасгоњи 

консептуалии таълимоти мазкур ташаккул ёфтааст ва дар аксари маврид 

барои тањлили муносибатњои байнињамдигарии сиёсат ва идоракунӣ 

истифода мешавад. 

 Консепсияи шабакањои сиёсї - низ ба монанди дигар таълимотњои 

идоракунӣ зарурати махсуси ташаккулро ба худ гирифтааст. Давлати муосир 

наметавонад эњтиёљоти умумиятњои гуногуни иљтимоиро таъмин  созад. Аз 

ин хотир, зарурат ба таѓйири иеархияи маъмурӣ ба миён омадааст. Бояд 

шакли нави идоракунӣ ташаккул ёбад. Агар менељменти давлатӣ дар 

љустуљӯи тарзи нави идоракунӣ, аксаран ба омили иќтисодӣ рӯ орад, 

намояндагони назарияи шабакањои сиёсї кӯшиш менамоянд, ки равандњои 

коммуникатсионии љомеаи баъдииндустриалӣ истифода намуда, амалияи 

демократии давлатњои муосирро њамчун асос ќабул доранд. 

 Шабакањои сиёсї њамчун назария, асосан аз унсурњои зерин таркиб 

ёфтааст. Пеш аз њама, унсурњои илмию методологияи он муайян карда 

мешавад. Навъњо ва шаклњои он муайян мегардад. Маќоми роњбарро дар 

шабакаи сиёсї муайян менамояд. Љойгоњи шабакањои сиёсиро дар 

идоракунии муосир мушаххас мегардонад. Дар шароити њозира асосњои 

назарияи шабакањои сиёсӣ дар ќисматњои зерин ифода ёфтаанд. Онњо 

таљассуми вазифањои назарияи шабакањои сиёсї мебошанд: 
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- назарияи шабакањои сиёсӣ муносибатњои байнињамдигарии 

идоракунии давлатӣ ва љомеаи муосирро эњё мекунад. Ба љои кӯшишњои  аз 

нав  барќарор кардани мураккабињои љомеа мураккабињоро њамчун зарурат 

сохтори нави зарурии идоракунӣ нишон медињанд, ки он боиси таъмини 

самаранокии идоракунӣ мегардад. Мафњуми “шабака”, аз љумла “шабакаи 

сиёсї” ба сифати воситаи идоракуни, ки њукуматро дар љомеа муаррифӣ 

мекунад, дониста мешавад. Консепсияи мазкур муносибатњои байнињамди-

гарии давлат ва љомеаро мавриди тањлил ќарор намедињад, балки он 

муносибатњои байнињамдигарии тартиботи идоракунӣ ва ширкатњои  

гуногуни љамъиятиро тарњрезӣ мекунад. Дар он маънӣ, ки њокимияти сиёсї, 

ё дигар шохањои њокимияти давлатӣ шароит ва имконияти фаъолияти 

таркиботи идоракуниро ташкил мекунанду халос. Тартиботи идоракунанда 

бо ба њисобгирии манфиатњои тарафайн кӯшиши њалли масалањоро ба миён 

мегузорад. Яъне, дар сатњи идораи давлатӣ ташаккули маќомот ва  таъмини 

фаъолияти онњо муќаррар мегардад. Воситаи фаъолияти онњоро бошад 

зуњуроти мухталифи коммуникатсия ташкил медињад; 

- назарияи шабакањои сиёсї муносибатњои байнињамдигарии идоракунӣ 

ва сиёсатро барќарор месозад ва танзим мекунад. Ин љињати маќоми 

назарияи шабакањои сиёсї аз таълимотњои дигари идоракунӣ фарќ мекунад. 

Зеро он ба њељ гуна зуњуроти сиёсї бетафовут буда наметавонад. Сиёсат ва 

идоракуниро дар  њељ сурат аз њам људо намесозад ва онро асоси фаъолияти 

хизматчии давлатӣ медонанд;  

- маќоми омили ахлоќӣ дар андозанамои идоракуни дар раванди ќабули 

ќарори сиёсї барљаста мегардад. Зеро ахлоќ сатњи тарзи њаёти одамонро 

ифода менамояд. Идоракунӣ бояд арзишњои асосии ахлоќи умумиятњои 

иљтимоиро ба инобат гирад. 

- маќомот ё институтњои сиёсї дар назарияи шабакањои сиёсї љои хоса 

пайдо намуда, аммо на институтњо, балки алоќањо ва муносибатњо унсурњои 

моњиятии шабакањои сиёсї ба шумор мераванд. Муњим нест, ки нињоди 
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давлатӣ чӣ кореро анљом медињад, балки ањамияти бештарро  сатњи такмили 

муносибатњо пайдо мекунанд; 

- дар назарияи шабакањои сиёсї масъалаи самаранокии идоракунӣ 

ањамияти махсус дорад. Аммо онњо самаранокиро аз рӯи “принсипи маќсад – 

восита” мавриди омӯзиш ќарор намедињанд, балки “принсипи маќсад”,  яъне 

маќсади идоракуниро такмили раванд ташкил дињад. 

   Дар назарияи шабакањои сиёсї маќоми муайянро иштирокчиёни вай  

ишѓол менамоянд. Худи шабакањоро онњо ташкил медињанд, муносибатњои 

байнињамдигариро худашон муайян менамоянд. Љои асосиро фаъолияти 

муташаккилии бањамтаъсиррасонии акторњо ишѓол менамоянд. Ин љињат 

шабакањоро аз система ё  таркиботи дигари сиёсї фарќ мекунонад. 

Шабакањои сиёсї сифатњои гуногунро ба худ мегиранд. Муњим он аст, 

ки њар замон шакли нави идоракунӣ пайдо шавад. Шакли идоранамоӣ бояд 

хосияти мунтазам надошта бошад. Он бояд даврагӣ бошад. 

Шабакањои сиёсї навъњо ва шаклњои гуногун дорад. Ба сифати меъёр 

шумора ва навъи иштирокчиён, хосияти институтсионалии шабака; навъи 

сиёсати соњавӣ; таќсими захирањо байни иштирокчиёни шабака; махсусияти 

таќсими захирањо; сатњи мутамарказияти њокимият ва ѓайра баромад 

мекунад. 

Дар низоми идоракунии сиёсӣ консепсияи “тарзи нави идоракунӣ” , ки 

тавассути мафҳуми “governance” мавриди таҳқиқ қарор мегирад, тадриҷан 

мақоми хоса пайдо менамояд. Идоракунандагон дар сатҳ ва шаклҳои 

мухталиф ба он муроҷиат намуда, аз воқеияти он истифода менамоянд. 

Ҳолатҳои зиёдеро мушоҳида намудан мумкин аст, ки “тарзи нави 

идоракунӣ”-ро идомаи назария ва амалияи “менеҷменти нави давлатӣ” ва ё 

“шабакаҳои сиёсӣ” тавсиф менамоянд. Аммо чунин муносибат нодуруст 

буда, моҳият ва хосиятҳои асосии таълимоти мазкурро дар сатҳи ночиз 

нишон медиҳад. Чунин муносибат наметавонад, моҳият ва хосиятҳои асосии 

онро нишон диҳад. Он ҳамчун парадигмаи нави идоракунии сиёсӣ мавриди 

омӯзиш ва пажӯҳиш қарор мегирад. Дар айни замон таносуби сиёсат ва 
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идоракунӣ, манбаъҳои назариявии тарзи нави идоракунӣ, принсипи ҳамкорӣ 

ҳамчун асоси тарзи нави идоракунӣ мавриди таваҷҷуҳ қарор мегиранд ва ба 

сифати масъалаҳои марказии таълимоти мазкур мавриди баҳс қарор дода 

мешаванд.  

Рӯ овардан ба консепсияи тарзи нави идоракунӣ дар натиҷаи гузариш аз 

консепсияи менеҷменти нави давлатӣ ба амал омада, он аз тағйироти ҷиддии 

методологӣ дар ислоҳоти маъмурӣ дарак медиҳад. Умумият ва ягонагии 

методологӣ маҳдуд гашта, акнун ба гетерогеннии маданӣ ва партикуляризм 

рӯ оварда мешавад. Г. Бребант таъкид менамояд, ки идоракунии расмӣ 

наметавонад дар чанд кишвар як хел ба амал ояд. Ҳатто дар байни 

мамлакатҳои ҳамҷавори Европа, ки маданият ва анъанаи сиёсии ба ҳам 

наздик доранд, дар раванди идоракунӣ тафовутҳои гуногунро мушоҳида 

намудан мумкин аст. Ҳатто хосияти мазкурро дар дохили ҳар як мамлакат 

ҳис намудан мумкин аст. Масалан, дар Франсия махсусиятҳои минтақавии 

қоидаҳо ва амалияи маъмурӣ дар сатҳи барҷаста намудор аст. Аз ин ҷост, ки 

ҳангоми истифодаи консепсияи “тарзи нави идоракунӣ” таҳлили политологӣ 

бештар ҳис карда мешавад. Яъне, бар хилофи консепсияи “менеҷменти нави 

давлатӣ” дар консепсияи “тарзи нави идоракунӣ” ҷудо намудани идоракунӣ 

аз сиёсат номумкин ва беамал буда, самараи дилхоҳ ба даст намеорад.   

Эҳёи аҳамияти арзишҳои сисёсии идоракунии расмӣ дар тарзи нави 

идоракунӣ дар баробари ҳолатҳои пешинаи идоракунии давлатӣ, масалан 

баланд гаштани мақомоти иҷроияи ҳокимият ба сифати унсурҳои сиёсӣ 

маънидод мегарданд. Идоракунии давлатӣ ҳамчун вазифаи ҳамоҳангсозии 

ҷамъиятӣ дониста мешавад. Иҷрои онҳо фақат ба зиммаи мақомоти давлатӣ 

гузошта намешавад, балки дар ҳалли масъалаҳо ниҳодҳои ҷомеаи маданӣ низ 

иштирок намоянд. Муҳим он аст, ки чунин мақомот ва таркиботи 

ғайриҳукуматӣ дар раванди ҳалли масъалаҳо иштирок намоянд. Нақши 

таъсиррасониҳои онҳо чандон муҳим нест, балки иштироки онҳо ба сифати 

эътирофи мақоми ҷамъиятии онҳо дониста мешавад.  
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Зиёда аз ин, корҳои давлатӣ, фаъолияти мақомот ва ташкилотҳои сатҳи 

мухталифи давлатӣ барои баҳси ҷамъиятӣ хосияти расмӣ пайдо намуда, 

кушода мегарданд. Дар навбати хеш баҳсҳои ҷамъиятӣ заминаи боэътимоди 

ҳалли масъалаҳо мегарданд. Зеро дар раванди қабули қарорҳои сиёсии 

идораи ҷомеа онҳо низ ҳамчун актор эътироф мегарданд.  

Асоси фаъолиятҳо барои таҳия ва қабули қарорҳои сиёсии идоракунӣ 

кӯшишҳо барои муваффақ гардидан ба хайрияти умум, ҳимояи манфиатҳои 

умумӣ мансуб мегардад. Дар чунин маврид ҳеҷ як иштирокчии раванд ҳуқуқи 

маҳдудгардонии ифодаи манфиатҳои умумиро надорад.  

Идоракунии давлатӣ ҳамчун идораи корҳои ҷамъиятӣ на фақат дар 

доираи меъёрҳои амалии самаранокӣ мавриди баҳогузорӣ қарор мегирад, 

балки меъёрҳои сиёсию ахлоқӣ низ арзиши хоса пайдо намуда, дар иерархияи 

муносибатҳо мақоми хешро пайдо менамоянд. Кодекси ахлоқӣ, ки дар ду 

шакл: анъанавӣ ва расмӣ вуҷуд дорад ҳангоми тавсиф ва баҳогузории 

раванди идоракунӣ нақши муассир дорад.  

Раванди фаъолияти сиёсии идоракунӣ тадриҷан мазмун ва шаклҳои 

гуногунро пайдо менамоянд. Масалан, экспертизаи ҷамъиятӣ, форумҳои 

ҷамъиятӣ, комиссияҳои давлатию ҷамъиятӣ ва ғайра. Таҷрибаи мамлакатҳои 

гуногун нишон медиҳанд, ки ҷалби фаъолони институтҳои ҷомеаи маданӣ дар 

ҳалли масъалаҳо бештар самаранок аст. Чуноне ки “фронти халқӣ”-и назди 

ҳизби ҳокими Федератсияи Россия –Ҳизби “Россияи воҳид” дар ҳалли 

масъалаҳи гуногуни давлатию ҷамъиятӣ беш аз пеш саҳми зиёд пайдо намуда, 

сатҳи беҳтари самаранокиро нишон медиҳад.  

Ҳамин тавр, дар асоси таҳлили мазмун ва мундариҷаи таълимоти “тарзи 

нави идоракуӣ” хулоса баровардан мумкин аст, ки тавсиф ва ҳалли 

масъалаҳои муносибатҳои байниҳамдигарии сиёсат ва идоракунӣ тавассути 

дарёфти роҳу воситаҳои ҳамбастагии институтҳои давлатӣ бо ҷомеа, бахусус, 

ҷомеаи маданӣ бештар самаранок гардад.  

Дар шароити ҳозира дар раванди идоракунии сиёсӣ ба таври мунтазам ба 

муносибати синергетикӣ ва пайвастҳои гуногуни он бо ҳолатҳои танзимнамоӣ рӯ 
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меоранд. Зеро муносибати синергетикӣ ба идоракунӣ ба шароити муосири 

инкишофи ҷомеа мувофиқтар аст.  Рӯ овардан ба он ҳатман ба тағйири 

принсипҳо, шаклҳо ва методҳои идоракунӣ меоранд.  

Синергетика дар солҳои 70-уми асри ХХ ташаккул ёфтааст ва самти 

байнипредметиро дар низоми донишҳои муосир нишон медиҳад. Мафҳуми 

«синергетика» маънои якҷоя амал намуданро ифода менамояд. Дар аввал 

мафҳуми “синергетика”-ро дар фаҳми илмиаш физики немис Герман Хакен 

(1977) дар рисолаи “Синергетика” истифода намудааст. Синергетика раванди 

омӯзиш ва худташкилкунии тарҳҳо ва таркиботи системаҳои кушодаро, ки аз 

баробарқимматии термодинамикӣ дуранд, дар бар мегирад.  

Мазмуни асосии синегетикаро муайян намудани “таркибот ҳамчун ҳолат” 

ташкил менамояд, ки дар натиҷаи гуногуншаклӣ ва бисёрмазмунии раванд ба 

вуҷуд меояд. Онҳо ба ҳолати стандартии системаҳои маҳдуд ворид 

намегарданд. Вале дар натиҷаи таъсиррасониҳои неруи беруна ба вуҷуд 

меоянд. Он раванди дохилии ғайриростхатавӣ буда, тавассути ба миён 

омадани ҳолатҳои мураккаб ва мавҷудияти ҳолати субот ташаккул меёбад.  

Фаҳми васеи системаи синергетикӣ низ мавҷуд аст. Он кӯшишест барои 

паҳн намудани ҳолати мазкур дар системаҳои биологӣ, экологӣ ва иҷтимоӣ. 

Дар ҷунин маврид, синергетика ҳамчун “эволютсионизми глобалӣ” ё 

“назарияи универсалии эволютсия”, ки асосҳои воҳидро барои тавсифи 

механизми ҳар гуна навоварӣ муайян менамояд, ба монанде, ки замоне 

кибернетика чунин мақом пайдо намуда буд ҳамчун “назарияи универсалии 

идоракунӣ” маънидод мегардад. Яъне, синергетикаро ҳангоми таҳқиқи на 

танҳо масъалаҳои инкишофи табиатшиносӣ, балки дар вақти тавсифи 

проблемаҳои инкишофи тафаккур ва масъалаҳои мухталифи муносибатҳои 

ҷомеа низ истифода намудан мумкин аст. Аммо дар вақташ кибернетика низ 

натавонист ба аксари масъалаҳои инкишоф ҷавоб гардонад. Ҳоло низ 

муҳаққиқон ҳангоми баҳогузорӣ ба синергетика чунин ҳаросҳоро зоҳир 

намуда, ба универсализми қатъии он шубҳа доранд.   
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Тарзи тафаккури синергетикӣ теъдоди зиёди ғояҳо, принсипҳо ва 

ҳолатҳоро дар бар мегирад. Аммо мақоми принсипи худташкилшавӣ, 

ғайриростхатавӣ ва ғоя дар бораи нақши конструктивии бенизомӣ 

барҷастаанд. Синергетика дар шароити ҳозираи инкишофи илм яке аз 

самтҳои камтарини методологӣ мебошад, ки  кӯшиши муттаҳид намудани 

фаъолияти самтҳои гуногуни рушди илмро дошта, ташаккули симои 

умумиилмии оламро мақсад қарор дода, низоми омӯзиши фрагментариро, ки 

ҳоло дар соҳаҳои гуногун, махсусан, инсоншиносӣ вуҷуд доранд истисно 

мегардонад. Синергетикаро дар шароити муосири инкишофи илм бештар ва 

беҳтар намояндагони илмҳои дақиқ истифода менамоянд. Он бо мушкилиҳо 

ва шикасти муқовиматҳои гуногун дар илмҳои гуманитарӣ ва иҷтимоӣ роҳ 

меёбад. Синергетика равандҳои худташкилшавӣ ва худинкишофро дар 

системаҳои кушода ва ҷомеаи маҳдуд мавриди пажӯҳиш қарор медиҳад.  

Ҷомеа ҳамчун системаи ғайриростхатта, ки соҳиби омили муттаҳидсо-

занда ва ташаккули система муаррифӣ мешавад. Нақши омили мазкур дар 

ҳар ҷомеа гуногун аст. Дар яке иқтисодиёт ва дар дигар сиёсат нақши фаъол 

доранд. Бисёри ҳолатҳо аз ҷавбҳои ҷомеа ба даъватҳои муҳити беруна ва 

ҷараёни равандҳои дохилӣ вобастаанд. Муносибати синергетикӣ ба 

имкониятҳои ҷавоби сотсиум ба тағйиротии шароитҳои дохилӣ ва хориҷӣ 

пайваст аст.  

Сиёсат яке аз зерсистемаҳои ҷомеа мансуб мегардад. Барои вай ҳам 

проблемаҳои умумӣ ва ҳам махсус арзишманданд. Аз ин ҷост, ки ёдоварии 

заифии истифодаи методологияи синергетикӣ аз ҷониби намояндагони 

донишҳои сиёсиро ишора намудан лозим аст. Зарур аст, ки мафҳумҳои 

синергетикӣ дар низоми донишҳои сиёсӣ мақом пайдо намоянд. Аз ҷумла, 

ноустуворӣ, табдилшавӣ, минтақаҳои таъсиррасон, тақсим гардидан, 

ғайриростхатта, беқарории муҳит ва ғайра.  

Синергетика мафҳум ва раванди ғайримуътадил ва ноустуворӣ дар 

сиёсатро тавассути методи сенария меомӯзад. Дар таркиби системаи сиёсӣ 

ҷойҳои ноустуворе мавҷуданд, ки таъсиррасониҳо ба оқибатҳои гуногун 
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меоранд. Аз ин хотир, махсусияти ноустувории сиёсат на аз хусусиятҳои 

таъсиррасониҳои берунӣ, балки аз сохтори худи система вобаста аст.  

Муносибати синергетикӣ нишон медиҳад, ки ба сиёсат ҳамчун системаи 

худташкилшавӣ роҳи инкишофро бор намудан номумкин аст. Фақат дарк 

намудан лозим аст, ки чӣ тавр тамоюлҳои инкишофи онро тақвият бахшидан 

имкон дорад.  

Дар илмҳои сиёсӣ синергетика ҳолати консептуалиро дар бораи 

ғайриростхатта будани раванди сиёсӣ нишон медиҳад. Тафаккури 

ғайриростхатта ҳолати омода будан ба ташаккули ҳолати нав, эътироф 

намудани алтернативаҳоро ифода менамояд. Вазъияти нав дар сиёсат низ дар 

натиҷаи флуктуатсия дар макроструктураҳо ҳамчун ҳолати ноаён ва 

пешбининашаванда аз ҳеҷ чиз ба амал меояд. Чунин ҳолатро тавассути 

мисолҳо собит намудан мушкилӣ надорад. Масалан, аз нав пеша намудани 

роҳ ба сӯи васеъ гардонидани хоҷагиҳои фермерӣ ва ташаккули фермерӣ 

ҳамчун неруи сиёсӣ ва иҷтимоӣ қадамест ба пеш. Аммо дар як маврид он 

қадаме ба қафо аст. Яъне, он дар нисбати истеҳсолоти калони 

махсусгардонидашуда дар шакли хоҷагиҳои калони коллективӣ қадамест ба 

қафо. Дар сиёсат низ чунин равандҳои васеъшавӣ ва маҳдудгардиро ба таври 

доимӣ ва ҳамешагӣ мушоҳида намудан мумкин аст. 

Яке аз методҳои таҳқиқи тағйиротҳои нав, тасодуфӣ, ногаҳонӣ, ки дар 

системаи сиёсӣ ба амал меоянд, синергетика ба ҳисоб меравад. Он дар солҳои 

70-уми асри ХХ аз табиатшиносӣ ба илмҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла ба 

сиёсатшиносӣ гузаштааст. Моҳияти муносибати синергетикӣ дар илмҳои 

сиёсӣ дар он зуҳур мегардад, ки раванди таърихӣ ва шаклҳои инкишофи 

сиёсиро дар сатҳи дигар тавсиф менамояд. Муносибати синергетикӣ дар 

илмҳои сиёсӣ ба ҳолатҳои зерин асос меёбад: 

- инкишофи таърихии тамаддуни инсонӣ бо тасодуфҳо ва гуногуншаклиҳо 

алоқаманд аст; 

- сатҳи мухталифи инкишофи системаҳо ва афзудани самтҳои 

эволютсионии инкишоф бартарият пайдо менамоянд; 
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- система қобилияти худташкилкунӣ ва худистеҳсолиро дорост, 

вайрониҳое, ки дар давраи тағйири таркибот ба амал меоянд барқарор 

мегарданд ва мансубияти худиро нигоҳ медоранд; 

- системаҳои мураккабро бо роҳи муайяни трасформатсионӣ равон кардан 

номумкин аст. Зарур аст, ки самтҳои худии инкишофи онҳоро муайян намуд; 

- ғайриростхатагӣ ва ғайриратсионалӣ дар инкишофи сотсиум, эҳтимоли 

пайдоиши номутаносибӣ ва ҳатто ҳолати бенизомӣ; 

- бенизомӣ ҳамчун ибтидои инкишофи мутаносиб ва инкишофи сифати 

нави ташкилот, низоми нав; 

- худташкилшавӣ ҳамчун пайдоиши таркиботи муътадиле, ки вуҷуд 

надошт, ҳамчун раванди гузариш аз бенизомӣ ба низоми муайян; 

- инкишофи ҷамъиятӣ ҳамчун тағйироти даркнашудаи ҳолати ҷомеа ва 

таркиботи он дар тафовут аз фаҳми классикии шинохти инкишоф аз як 

марҳила ба марҳилаи дигар; 

- дур гаштан аз эътиқод ба ратсионализм ва муваффақ гардидан ба 

донишҳои охирин.  

Њамин тариќ, дар заминаи таълимот ва доктринањои сиёсї, ки љанбањои 

гуногуни идоракуниро асоснок мекунанд, ба хулосае омадан мумкин аст, ки  

раванди мазкур хусусияти доимотаѓйирёбанда дошта, фарогири тамоми 

муносибатњо ва навгонињое мебошад, ки дар љомеа ба вуќуъ меоянд. 

Тањавуллоти назария ва консепсияњои идоракунии сиёсї, ки моњиятан аз 

содда ба мушкил рафта истодаанд, ифодаи мураккабгардии раванди 

идоракунии сиёсї, муносибатњои сиёсї ва низоми арзишњои љомеа мебошад. 

Вобаста ба ин, аз назарияњои классикии идоракунї сар карда, то 

муосиртарин консепсияњо њама инъикоси раванди тањавуллоти љомеаи 

инсонї, зењн ва тафаккури инсон дар масъалаи идоракунии сиёсї мебошад. 

  



100 

БОБИ II. АСОСҲО, ЗАХИРАҲО ВА МАСЪАЛАҲОИ МУҲИМИ 

ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ СИЁСӢ ДАР ТОҶИКИСТОН  

2.1. Заминаҳои асосӣ ва хусусиятҳои муҳимтарини низоми идоракунии 

сиёсӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Низоми идоракунии сиёсӣ ҳамчун маҷмуи том дорои унсурҳо, хосият ва 

хусусиятҳои гуногун мебошад. Низоми идоракунии сиёсӣ яке аз категорияҳои 

муҳимми илмҳои сиёсии муосир ба шумор меравад. Давлат ҳамчун субъекти 

асосии идоракунӣ дар низоми идоракунии сиёсӣ мақоми меҳварӣ дорад. 

Ҳамчунин ниҳодҳои гуногуни ҷамъиятӣ низ дар раванди идоракунӣ ширкат 

меварзанд, ки дар натиҷаи рақобат ва таъсири мутақобила байни онҳо роҳҳо 

ва усулҳои нави идоракунӣ  ба вуҷуд меояд. Мақсади асосии тамоми 

субъектҳои идоракунӣ ноил гаштан ба идоракунии самарбахш ва таъмини 

рушди устувори давлат мебошад. Воситаҳои идоракунӣ бо мурури замон 

тағйир меёбанд, махсусан дар шароити муосир, ки технологияҳои иттилоотӣ 

бениҳоят бо суръати баланд рушд карда истодаанд.   

 Низоми идоракунии сиёсӣ ҳамчун маҷмуи том, фаъолияти касбии сиёсӣ 

ва идориро тавассути амалияи қонунгузорӣ, маъмурӣ, иҷроия, назоратӣ, судӣ 

ва дигар салоҳиятҳои ҳокимияти давлатӣ бо принсипи “таъмини меъёрӣ-

ҳуқуқӣ ва хизматрасонӣ ба ҷомеа ва дигар ниҳодҳои алоҳидаи он”1 амалӣ 

менамояд. Чунин тарзи муайянкуниро “санъат ва ё илм дар бораи фаъолияти 

давлат”2 меноманд, ки бо принсипҳои демократӣ, ҳуқуқбунёд, шакли идорӣ – 

ҷумҳуриявӣ-президентӣ, унитарӣ, инкори идеологияи расмӣ-сиёсӣ ва 

иҷтимоӣ ба роҳ монда шудааст. Низоми сиёсии мазкур хоси ҷомеаи либералӣ 

мебошад, ки ду садсолаи охир марҳила ба марҳила инкишоф ёфта, дар охири 

асри XX, баъди фурӯпошии давлати Советӣ ба авҷи аъло расид.3 Аз байн 

рафтани Давлати Советӣ боиси пайдо шудани давлатҳои тозаистиқлол шуд, 

                                                           
1 Rosenboom D.N. Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector [Text] 

/ D.N. Rosenboom. 4-th. New York: McGraw-Hill, 1998. - P. 4. 
2 Waldo D. What is Public Administration [Text] / D. Waldo // Public Administration: Concepts and Cases / Ed. R. 

Stillman. Boston: Houghton Miffi n, 1988. - P. 107. 
3 Ниг.: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек [Текст] / Ф.Фукуяма. пер. с англ. М.Б.Левина. – М., 

2010. – С. 38. 
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ки онҳо роҳи нави давлатдориро бо модели либералӣ-демократӣ пеша 

карданд.   

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол дар солҳои 90-уми 

асри XX ба роҳи мустақили давлатдории миллӣ шуруъ намуд, ки сароғози он 

як давраи номуайян, манзур дар ин ҷо низоми сиёсӣ мебошад ва ҳамчунин ба 

буҳрони сахти сиёсӣ-иқтисодӣ дучор гардид. Мавҷуд набудани низоми сиёсии 

мушаххас на танҳо хоси кишвари мо буд, балки хосси ҳамаи кишварҳои 

пасошӯравӣ буд. Бояд қайд намуд, яке аз мушкилоти асосии оғози 

давлатдории муосири мо аз дигар кишварҳои пасошуравӣ аз он иборат 

мебошад, ки дар баробари бунёд намудани низоми давлатдории муосир, 

масъалаи аз ҳама муҳим хотима додан ба ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвар буд.  

Мазмун ва моҳияти низоми сиёсии дар боло овардашуда, дар моддаи 

якуми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст, ки низоми 

идоракунии сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад1. Бояд, зикр 

намоем, ки вазъияти сиёсии солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба буҳрони 

конститутсионӣ оварда расонид, ки тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ 

фалаҷ гашта, ягонагии давлат зери хатар монда буд. Оид ба вазъияти 

бавуҷудомада Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар суханронии худ қайд намуданд, ки “...бо соҳибихтиёр гардидани худ 

Тоҷикистон ба буҳрони конститутсионӣ рӯ ба рӯ шуд ва дар натиҷаи поймол 

шудани Конститутсия ва қонунунҳои амалкунанда, дар солҳои 1991-1992-юм 

фаъолияти тамоми рукнҳои ҳокимияти давлатӣ фалаҷ гардида, 

кашмакашиҳои сиёсиву бесарусомониҳо ба миён омаданд.  

Дар ин давраи ниҳоят ҳассоси аз як сохт ба сохти дигари давлатдорӣ 

гузаштани Тоҷикистон қудратталабии сиёсии баъзе ҳизбу ҳаракатҳо ва 

шахсиятҳои алоҳида боиси риоя нагардидани меъёрҳои Қонуни асосӣ гардид 

ва ин амал оқибат ба ҷанги даҳшатноки шаҳрвандӣ оварда расонд, ки он 

воқеан ба тамомияти арзиву мавҷудияти давлати Тоҷикистон ва ягонагии 

                                                           
1 Ниг.: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994. Бо тағийру иловаҳо аз 22.05.2016 с. 

[Текст] // Ахбори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе-2016, нашриёти “Ганҷ”. 
– С. 5. 
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миллати тоҷик хатари ҷиддӣ дошт”1. Мушкилоти ба вуҷудомада на танҳо 

масъалаи ба даст овардани истиқлолу озодӣ буд, балки бо пойдору устувор 

нигоҳ доштани он робита дошт. Хусусияти ин мушкилот дар он буд, ки 

низоми сиёсии ҷомеа мунтазам қобилияти ба шароити нав мутобиқ шудан, 

ташкили ниҳодҳои нави иҷтимоию сиёсии назаораткунандаи захираҳо ва 

танзими муколамаи ҳокимият ва ҷомеаро аз даст медод. Таназзули ҳокимият 

дар Тоҷикистон на танҳо қобилияти идоракунандагии ҳокимияти иҷроия, 

балки тамоми шохаҳои дигарро низ дар бар гирифта, он дар аз даст додани 

нуфуз, обрӯй, таъсир ва нокифоя будани захираҳои таъминкунандаи 

фаъолияти ҳокимияти сиёсӣ, механизмҳои фалаҷи иҷтимоии таъминкунандаи 

фаъолияти низоми сиёсӣ таҷассум меёфт2.  

Аз ин рӯ, баъди барқарор гардидани ҳокимияти конститутсионӣ дар 

кишвар баробари хотима додан ба низои сиёсӣ, ислоҳоти сиёсӣ-маъмурӣ, 

яъне гузаштан ба сохти нави сиёсӣ-ҷамъиятӣ пеш омад. Сохти мавҷудаи 

ҳокимияти сиёсии замони шӯравӣ ба талаботи замони нав ҷавобгӯй набуд. 

Муайян намудани сохти сиёсӣ, низоми давлатдорӣ ва самтҳои асосии 

инкишофи давлат ва ҷомеа қарорҳои олии сиёсиро талаб менамуданд. 

Нахустин қадами дар роҳи ислоҳоти сиёсӣ-маъмурӣ дар кишвар ин таҳия 

ва қабули Конститутсияи нави давлат буд, ки соли 1994 ба таври райъпурсии 

умумихалқӣ сурат гирифт. Қабули Конститутсия марҳилаи навро дар таърихи 

идоракунии сиёсии муосири Тоҷикистон боз намуд. Дар муддати ду даҳсолаи 

баъдӣ қабули Конститутсия раванди ислоҳот идома ёфта, таҳия ва такмили 

як қатор қонунҳои дар бораи мукаммалсозии низоми идоракунии сиёсии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расид. Раванди ислоҳотгароӣ бештар дар 

соҳаи сиёсӣ эҳсос карда мешуд. Раванди мазкур бештар хоси мамлакатҳои аз 

ҷиҳати иқтисодӣ суст инкишофёфта буд, ки дар давраи гузариши сиёсӣ аз 

низоми сиёсии ҷомеа оғоз менамоянд. Таъсиси парламенти касбӣ, дупалатагӣ, 

                                                           
1 Таҳаввулоти конститутсионии Тоҷикистони соҳибистиқлол [Матн]: – Душанбе, 2019. – С. 267.   
2 Ниг.: Хидирова М.У. Сарварӣ дар низоми идоракунии сиёсӣ [Матн] / М.У. Хидирова. – Душанбе, 2011. – 

С. 48-49. 
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ҷорӣ намудани принсипҳои “таҷзияи ҳокимият”, “плюрализми сиёсӣ” ва 

риояи воқеии онҳо, риояи ҳуқуқҳои асосии инсон ва инчунин воқеияти пайдо 

намудани усулҳои идоракунии демократӣ ва масъалаҳои дигари ҳаёти сиёсӣ 

заминаи рушди раванди ислоҳот шуданд1.  

Эътибори ҳуқуқӣ пайдо намудани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои дигаргунсозиҳои куллӣ дар ҳама соҳаҳои ҳаёти кишвар заминаи 

устувори ҳуқуқӣ фароҳам оварда, ба таъсиси низоми нави мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ оғоз бахшид. Ба фаъолият шуруъ намудани Маҷлиси Олӣ 

ҳамчун мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузор, Президент ҳамчун сарвари 

давлат ва ҳокимияти иҷроия, Суди конститутсионӣ ҳамчун ниҳоди ҳифзи 

меъёрҳои конститутсионӣ, низоми мақомоти маҳаллии ҳокимият – 

Маҷлисҳои вакилони халқ, раисони вилоят, шаҳр, ноҳия ва Ҷамоатҳои 

шаҳраку деҳот ҳамчун мақомоти худидоракунӣ саҳифаи тозаро дар эъмори 

давлатдории нав боз намуданд. Марҳилаҳои минбаъдаи ислоҳоти 

конститутсионӣ, ки натиҷаҳои муҳимтарини онҳо сохтори дупалатагӣ касб 

намудани парламент, арзиши олӣ эътироф шудани инсон, ҳуқуқу озодиҳои ӯ 

ва фароҳам овардани шароити мусоид барои ширкати ҷавонон дар ҳаёти 

сиёсӣ маҳсуб меёбанд, ба таҳкими давлат ва устувории он мусоидат намуданд.  

Бо мурури замон маълум гардид, ки қабули Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар он давра гувоҳи интихоби дурусти роҳи давлатдорӣ буд. 

Қонуни асосӣ барои аз байн бурдани хатаре, ки ба истиқлолияти давлатӣ 

таҳдид мекард, шароити зарурии ҳуқуқӣ муҳайё карда, чунин давлатеро бунёд 

гузошт, ки ба ҷуз аз хизмат ба мардум ва амалӣ намудани ормонҳои онҳо 

дигар мақсаде надорад.  

Дар як марҳилаи кӯтоҳи таърихӣ дар партави муқаррароти меъёрҳои 

конститутсионӣ низоми ҳуқуқи миллӣ сифатан тағйир ёфт: беш аз ҳазор қонун 

таҳия гардида, ҳама қонунҳои конститутсионӣ қабул ва аксари онҳо дар 

                                                           
1 Ниг.: Истиқлолияти сиёсӣ: масъалаҳо, зиддиятҳо ва ҳалли онҳо [Матн]:  – Душанбе, 2011. – С. 4.  
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таҳрири нав баён шуданд, теъдоди санадҳои қонунгузории кодификатсионӣ 

майли афзоиш пайдо кард, сифати қонунҳо сатҳи баландро касб намуданд.  

Маҷмӯи қонунҳо дар соҳаи рушди иҷтимоӣ ва амалисозии сиёсати 

иҷтимоии давлат қабул шуд, ки баҳри татбиқи принсипҳои давлати иҷтимоӣ 

равона гаштаанд. Як қатор қонунҳо дар соҳаи таҳкими иқтидори мудофиавӣ 

ва амнияти кишвар эътибори ҳуқуқӣ пайдо карданд, ки барои давлати 

тозаистиқлоли мо дастоварди нав маҳсуб меёфт. Дар “Консепсияи сиёсати 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018- 2028” дар ин маврид 

таъкид мегардад, ки “... рукнҳои давлатдории муосири Тоҷикистон хеле 

таҳкиму такмил ёфтанд ва барои торафт мустаҳкам гардидани истиқлолияти 

воқеии кишвар мунтазам мусоидат менамоянд”1.  

Мусаллам аст, ки эъмори давлати демократӣ кори як рӯз нест. Расидан 

ба ин ҳадафи наҷиб такмили минбаъдаи асосҳои ҳуқуқии фаъолияти давлат, 

таҳкими иқтидори ниҳодҳои давлатӣ, тақвияти сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 

ва баланд бардоштани маърифати сиёсии шаҳрвандонро тақозо менамояд. 

Кишвари азизи мо дар ибтидои роҳи демократӣ қарор дорад ва ба таври 

сунъӣ тезонидани ин раванд ба салоҳи кор нест. Тавре дар Паёми худ 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми олии қонунгузори кишвар қайд 

намудааст, “Мо ҳанӯз дар оғози бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва 

ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ қарор дорем. Таҷрибаи таърихи давлатҳои 

тараққикардаи ҷаҳон  нишон медиҳад, ки бунёди чунин давлат раванди 

тулонӣ дорад”2. 

 Таҷрибаи ибратомӯзи хориҷ собит месозад, ки ҷомеа бояд имкониятҳои 

худро воқеъбинона арзёбӣ намуда, дар “уқёнуси пурталотуми” ҷаҳони имрӯза 

дар заминаи ризоияту ваҳдати миллӣ, сулҳу осоиш ва таъмини амният пеш 

равад. Маҳз бо назардошти мушкилоту норасоиҳои марҳалаи гузариш аз як 

сохт ба сохти дигар ва вокуниш ба ситезаву таҳдидҳои раванди ҷаҳонишавӣ 

                                                           
1 Портали иттилоотӣ ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: [Манбаи электронӣ]. URL:  www.: portalihuquqi.tj 

(санаи муроҷиат: 26.01.2021) 
2 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷкистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷуҳурии Тоҷикистон [Матн]. 

– Душанбе, 20.04. 2012. [Манбаи электронӣ]. URL:  http://www.president.tj (санаи муроҷиат: 20.10.2021) 

http://www.president.tj/
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон нисбати ташаккули 

консепсияи “давлати миллии тоҷикон” ибрози андеша карда, онро усулан бо 

мафҳуми давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёди Тоҷикистон ҳамоҳанг донист.1 

Низоми давлати миллӣ ҳамчун воситаи ҳифзи фарҳангу забони миллӣ, 

ваҳдату якпорчагии кишвар, иттиҳоду ҳамдигарфаҳмӣ баромад мекунад. 

Боби якуми Конститутсия хусусиятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 

давлат, рамзҳои давлатӣ, дахлнопазирии инсон ва ҳуқуқҳои 

инкорнашавандаи ӯ, соҳибихтиёрии халқ, ягонагии давлат ва сохти марзию 

маъмурии он, кафолати гуногунии равияҳои сиёсӣ ва мафкуравӣ, таҷзияи 

ҳокимияти давлатӣ, эътибори олии Конститутсия ва таъсири ҳуқуқи 

байналмилалӣ ба Конститутсия ва қонунҳои Тоҷикистон, усулҳои асосии 

самтҳои асосии сиёсати хориҷӣ, гуногуншаклии моликият ва объектҳои 

моликияти истисноии давлат муқаррар ва нишон дода шудааст.2 

Ҳокимияти қонунгузор дар низоми идоракунии давлатӣ яке аз мақомоти 

муҳимтарин маҳсуб меёбад. Дар Конститутсияи мамлакат боби сеюм 

қоидаҳои умумии фаъолияти Парлумони Тоҷикистон – Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро фарогир мебошад. 

Ба андешаи муҳаққиқ А. Имомов розӣ шудан мумкин аст, ки чаро 

моҳиятан фаъолияти панҷсолаи Маҷлиси Олии кишвар нишон дод, ки ин 

навъи фаъолияти парлумон баҳри расидан ба як ҷомеаи демократӣ ва 

ҳуқуқбунёд ҷавобгӯ набуда, ба ислоҳоти ҷиддӣ ниёз дошт. Маҳз ин зарурати 

воқеиро сарвари давлат дарк намуда, баҳри ислоҳи ин рукни муҳимми 

ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистони тозаистиқлол азм намуд.3 

 Қарор дар бораи ташкил намудани парлумони дупалатагӣ моҳи 

сентябри соли 1999 дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул шуд. Моҳҳои феврал - 

                                                           
1 Ниг.: Раҳмон Э. Суханронӣ ба муносибати 20-умин солгарди қабули Конститутсияи Тоҷикистон [Матн] // 

Ҷумҳурият. 2014. 7 нояб.  
2 Ниг.: Имомов А.И. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.И. Имомов. – Душанбе – 

2016. – С. 75.  

3 Ниг.: Абдуллозода Н.А. Ислоҳоти низоми мақомоти қонунгузор [Матн] / Н.А. Абдуллозода // Мактаби 

давлатдории Эмомалӣ Раҳмон: масъалаҳои ташаккул ва рушд. Ҷилди 2. – Душанбе, 2021. –С.154-155.  
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марти соли 2000 интихобот дар парлумони дупалатагӣ бори нахуст дар 

кишвар баргузор шуд.  

Вобаста би ин масъала, Пешвои миллат низ иброз намуда буданд, ки: 

“Мо бояд набзи зиндагиро эҳсос кунем ва мувофиқи талаботи он қадам 

бардорем. Падидаҳои нав дар ҳаёти ҷомеа масъалаи ворид намудани баъзе 

тағйироту иловаҳоро ба Конститутсия пеш гузоштаанд. Бо назардошти ин, 

мо дар баробари ҳифзи принсипҳои демократӣ бо роҳи раъйпурсии 

умумихалқӣ Конститутсияи давлати хешро мувофиқи талаби замон такмил 

додем. 

Баъди ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсия дар ҳаёти 

сиёсии мамлакат дигаргуниҳои муҳим ба амал омаданд. Пеш аз ҳама дар 

асоси меъёрҳои демократӣ интихоботи Президент ва Маҷлиси Олӣ, ҳамчунин 

маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ гузаронида шуданд. 

Тибқи Конститутсия ташкил намудани ду маҷлис, яъне Маҷлиси миллӣ 

ва Маҷлиси намояндагон ва дар асоси принсипи бисёрҳизбӣ гузаронидани 

интихоботи озоди вакилон дар таърихи давлатдориамон падидаи нав 

гардид”1. 

Дар дебочаи Конститутсияи Тоҷикистон бори аввал дар таърихи рушди 

конститутсионии он ибораи “мо, халқи Тоҷикистон” баён гардид 2, ки барои 

рушди давлатдорӣ аҳамияти беназири таърихӣ дорад. Нақши муайянкунанда 

дар ин иборабандӣ, ба истилоҳи “МО” маҳсуб меёбад, ки ба чанд хулосаи 

муҳим ишора менамояд. Аввалан, он ифодаи иродаи шаҳрвандони 

Тоҷикистон мебошад: ҳама шаҳрвандони ҷумҳурӣ, қатъи назар аз миллат, 

нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва 

молумулк, халқи Тоҷикистонро ташкил медиҳанд ва чун муассиси давлат 

баромад менамоянд. Бо ибораи дигар, “давлат - мо, шаҳрвандонем”. “МО” - 

шаҳрвандони Тоҷикистон - ҷамеаи воҳиди маънавӣ ва ҳуқуқие ҳастем, ки бо 

                                                           
1 Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати рўзи Конститутсия.– Душанбе, 5.11.2001. 

[Манбаи электронӣ]. URL:  http://www.president.tj (санаи муроҷиат: 10.11.2020) 
2 Ниг.: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994. Бо тағийру иловаҳо аз 22.05.2016 с. 

[Матн] /  Ахбори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе-2016, нашриёти “Ганҷ”. 

– С. 3. 

http://www.president.tj/
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ягонагии ҳаёт, эҷодиёт ва тақдири таърихӣ пайваст мебошем. Ҳар як 

шаҳрванд барои вазъ ва рушди Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр, 

демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ масъулият бар дӯш дорад, 

ки ифодаи расмии он шакли ҷумҳурии идораи кишвар мебошад. Сониян, он 

ифодаи ваҳдати халқи Тоҷикистон маҳсуб меёбад, ки чун баёнгари 

соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ баромад мекунад. Аз 

ин ду хулоса фаҳмиши нави давлат рӯйи кор меояд, ки дар он нақши калидӣ 

ба шаҳрванд ва дар маҷмуъ ба халқ тааллуқ дошта, сохторҳои давлатӣ чун 

муаррификунандагон ва хидматгорони он баромад менамоянд. Фаҳмиши 

“дастгоҳии” давлат, ки дар майдони илмӣ ҳанӯз ҳам афзалият дорад, ба 

талаботи давлати демократӣ ҷавобгӯй нест ва масъулияти ҷомеаро бедор 

намекунад. Президенти кишвар дар Паём ба Маҷлиси Олӣ аз 16 апрели соли 

2005 ба маврид таъкид дошт: “Бунёди давлати нави тоҷикон, ки барои 

халқамон бесобиқа аст, кори танҳо Президент, Ҳукумат ва Маҷлиси Олӣ нест, 

балки вазифаи асосии тамоми ҷомеа мебошад”1. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки дар 

мафҳуми давлат унсури иҷтимоӣ қувват пайдо намояд. Таълимоти муосир 

дар бораи давлат бо назардошти истифодаи афзалиятҳои шакли идораи 

ҷумҳурӣ бояд чунон таълиф ёфта, ба ҷомеа расонида шавад, ки дар мафкураи 

мардум тағйирот касб намуда, ҳувияту ғурури ҳар як шаҳрванд барои фардои 

кишвар дар заминаи эҳтирому посдории арзишҳои конститутсионӣ бедор 

гардад ва ҳар як узви ҷомеа худро унсури муҳимми рушд эҳсос намояд. 

 Дигар ин ки анъанаи маҳдуду камранг будани пажуҳишҳои назариявӣ 

оид ба мафҳуми ҳокимияти давлатӣ баҳри таҳқиқи ҳамаҷонибаи масъалаи 

идоракунии он монеа эҷод мекунад. Ҳокимияти давлатӣ, категорияи ҳуқуқию 

сиёсие мебошад, вале дар қонунгузорӣ мафҳуми расмии он ҷой надорад. Дар 

тадқиқоти илмӣ зуҳуроти мазкур, маъмулан, тавассути мафҳумҳои «итоат»-и 

як тарафи муносибатҳои ҳокимиятӣ ба тарафи дигар ё “ҳукмронӣ”-и як тоифа 

одамон бар дигарон (ҷомеа) тавсиф мешавад. Ба андешаи мо, чунин 

                                                           
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш.Раҳмонов ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: 

– Душанбе, 16.04.2005 [Маводи электрнӣ]. URL: http://prezident.tj/node/199 (санаи муроҷиат: 10.06.2019) 

http://prezident.tj/node/199
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тавсифҳо, ки танҳо ба фаҳмиши “қудрати” ҳокимияти давлатӣ такя доранд, 

ба муқаррароту арзишҳои конститутсионӣ мувофиқат намекунанд ва ҳамаи 

ҷанбаҳои зуҳури ин падидаи мураккаби иҷтимоиро дар бар намегиранд. 

Қисми 2 моддаи 14-и конститутсияи ҷумҳурӣ, аз ҷумла чунин таъкид 

менамояд: “Ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мақсад, мазмун ва татбиқи 

қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия, мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ ва худидоракуниро муайян мекунанд ва ба воситаи 

ҳокимияти судӣ таъмин мегарданд”.1 

Ба ақидаи  А. Имомов “Мувофиқи Конститутсия дар Тоҷикистон халқ 

инчунин ирода ва соҳибихтиёрии худро тавассути вакилони халқ амалӣ 

мегардонад. Ҳокимияти қонунгузорӣ маҷмуи салоҳиятҳо оид ба тасвиби 

қонунҳо буда, одатан ба воситаи парлумон, мақомоти олии умумимиллии 

намояндагӣ, ки бо роҳи демократӣ интихоб гардидааст, амалӣ мегардад. 

Парлумон вобаста ба шакли идораи давлат вазъи ҳуқуқии гуногун дорад, 

вале сарфи назар аз ин вазифаи қонунгузорӣ аксаран ба он тааллуқ дорад. 

Танҳо ба таври истисно ба Президент ва Ҳукумат низ қисман вазифа 

қонунгузорӣ тааллуқ дошта метавонад. Дар баъзе ҳолатҳои дар Конститутсия 

ва қонунгузорӣ пешбинишуда халқ низ бевосита дар қабули қонун иштирок 

менамояд”2. 

Дар заминаи ислоҳоти конститутсионӣ низоми интихоботи парламент 

ҳам тағйир ёфт. 

Дар раванди интихоботи вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми омехтаи интихоботӣ амалӣ карда 

мешавад. Тибқи моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “интихоботи вакилони 

Маҷлиси намояндагон дар асоси ҳуқуқи умумӣ, баробар ва бевосита бо 

овоздиҳии пинҳонӣ ва низоми омехтаи интихобот сурат мегирад”. Низоми 

                                                           
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994. Бо тағийру иловаҳо аз 22.05.2016 с. [Матн] /  

Ахбори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе-2016, нашриёти “Ганҷ”. – С. 6. 
2 Имомов А. Ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А. Имомов. – Душанбе,  – 2012. – 

С.76. 



109 

омехтаи интихобот дар заминаи муайян намудани ҳавзаи ягонаи 

умумиҷумҳуриявӣ ва 41 ҳавзаи якмандата татбиқ мешавад. Тартиби ташкили 

онҳоро моддаи 21 Қонуни конститутсионии мазкур муайян намудааст. 

Ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ аз рӯйи низоми мутаносибӣ амал намуда, 

овозҳои соҳибшудаи ҳизбҳоро аз рӯйи фоизи муайяни овозҳои соҳибшуда 

мутаносибан тақсим менамояд. Тибқи муқаррароти қонун, ҳизбҳои сиёсӣ 

ҳуқуқ доранд, ки тавассути рӯйхати ҳизбии худ то 28 нафар номзадҳоро 

пешниҳод намоянд. 

Дар ҳавзаҳои якмандата низоми мажоритарии интихобот амалӣ гашта, 

50% ҷамъи 1 овоз метавонад, ғолибияти номзадро таъмин намояд. (Мафҳуми 

“мажоритарӣ” аз забони фаронсавӣ гирифта шуда, маънои “аксарият”-ро 

ифода мекунад). Яъне, низоми мутаносибаи тақсимоти овозҳо дар ҳавзаи 

ягонаи умумиҷумҳуриявӣ ва низоми мажоритарӣ дар ҳавзаҳои якмандата 

шакли омехта доштани низоми интихоботиро дар Тоҷикистон муайян 

менамояд. Тибқи муқаррароти моддаи 28 Қонуни конститутсионии мазкур 

65% вакилони Маҷлиси намояндагон – 41 нафар аз ҳавзаҳои якмандата 

интихоб карда мешаванд, 35% вакилон, ё худ 22 нафар аз ҳавзаи ягонаи 

умумиҷумҳуриявӣ мутаносибан ба шумораи овозҳое, ки ба рӯйхати 

номзадҳои аз тарафи ҳизбҳои сиёсӣ пешниҳодгардида дода шудааст, интихоб 

карда мешаванд. Чунин тарзи интихоб имконият медиҳад, то 

интихобкунанда тавонад ҳам ба хусусиятҳои шахсии номзад ва ҳам ба 

имконият ва захираҳои ҳизби сиёсӣ баҳо диҳад.1 

Дар ин замина низоми ҳизбии кишвар низ мустаҳкам гашта, ҳизбҳои 

сиёсӣ дар ҳаёти сиёсии кишвар фаъолона ширкат меварзанд. Ҳизби аграрии 

Тоҷикистон (ҲАТ), Ҳизби демократи Тоҷикистон (ҲДТ), Ҳизби 

Коммунистии Тоҷикистон (ҲКТ), Ҳизби Сотсиалистии Тоҷикистон (ҲСТ), 

Ҳизби Сотсиал-Демократии Тоҷикистон (ҲСДТ), Ҳизби Ислоҳоти 

Иқтисодии Тоҷикистон (ҲИИТ), Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 

                                                           
1 Ниг.: Хидирзода М.У. Интихобот ва таъмини ҳамгироии иҷтимоӣ дар ҷомеа [Матн] / М.У.Хидирзода.– 

Душанбе, 2021. – С.59-60.  
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(ҲХДТ) имрӯз низоми бисёрҳизбиро дар Тоҷикистон ташаккул дода, дар 

доираи муқаррароти муайян намудаи қонунгузории кишвар фаъолият намуда 

истодаанд. Фаъолияти ҳафт ҳизби сиёсӣ дар ҷомеа нишонаи рушди 

гуногунандешӣ дар ҷомеа, амалӣ шудани ҳуқуқи шаҳрвандон ба 

муттаҳидшавӣ аз рӯйи умумияти ғоявӣ ва манфиатҳо буда, ҳар кадоми онҳо 

бо тактикаи ба онҳо хос вориди маъракаи интихобот мешаванд.  

Дар натиҷаи фаъолияти чандинсола Маҷлиси намонядагон собит намуд, 

ки таъсисёбии парлумони касбӣ дар мамлакат дуруст, саривақтӣ ва ба замон 

мутобиқ мебошад. Бунёди ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд низ бе 

фаъолияти Маҷлиси намояндагон ғайриимкон аст. Маҷлиси намояндагон 

ҳамчун мақоми олии қонунбарори Ҷумҳурии Тоҷикистон узви фаъоли 

Ассамблеяи Байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои 

Мустақил, Ассамблеяи парламентии Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо, 

Иттиҳоди байнипарламентии ҷаҳон, Иттиҳоди парламентҳои Осиё барои 

сулҳ ва Ассамблеяи Байнипарламентии Иттиҳоди Иқтисодии АвруОсиё 

мебошад. 

Баҳри пешрафти ҳамкориҳо бо созмону ташкилотҳои бонуфуз гурӯҳҳои 

кории Маҷлиси намояндагон таъсис дода шуданд. Бо чандин парлумонҳои 

кишварҳои дунё ва созмонҳои бонуфуз робитаҳои мустаҳкам барқарор 

гардиданд. 

Дар бораи фаъолияти парлумони касбӣ суҳан ронда, Президенти 

мамлакат қайд намуданд, ки: “Парламенти мавҷуда заминаи ҳуқуқии идора 

кардани давлат ва ҳаллу фасли масъалаҳои муҳимму тақдирсози ҷомеаро ба 

вуҷуд овард. Дар натиҷа Конститутсияи нави Тоҷикистон ва дар асоси он 

садҳо санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ қабул шуданд, ки бемуболиға ҳамаи инро 

инқилоб дар тафаккури давлатдории мардуми тоҷик ҳисобидан мумкин аст”1. 

Дар масири ду даҳсолаи баъди қабули Конститутсия як қатор санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва консепсияву стратегияҳои давлатӣ қабул гардиданд, ки 

                                                           
1 Суханронӣ бахшида ба 10-солагии Истиқлоияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: – Душанбе, 

08.09.2001.  [Маводи электрнӣ]. URL: http://prezident.tj (санаи муроҷиат: 01.04.20218) 

http://prezident.tj/
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таҳкими низоми сиёсӣ ва рушди ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

шароити мусоид фароҳам оварданд. Бояд қайд намоем, ки низоми 

идоракунии нав бавуҷудомада барои кишвари мо таҷрибаи аввалин буда, 

такмили қонунгузорӣ, мутобиқкунӣ ва дар баъзе соҳҳаҳо аз сифр омода 

намудани санадҳои меъёрӣ пеш омад.  

Пеш аз ҳама, Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсияи такмили сохтори идоракунии давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Барномаи ислоҳоти хизмати давлатии Тоҷикистон, 

Консепсияи ислоҳоти хизмати давлатии Тоҷикистон, Консепсияи 

идоракунии рушди маҳал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ”, Фармонҳои Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи такмили сохтори мақомоти марказии 

ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра мебошанд.1. 

Ҳадафи асосии ислоҳоти идоракунии давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

пеш аз ҳама, мутобиқ намудани он ба шароити нави муносибатҳои ҷамъиятӣ, 

яъне ворид гардидан ба иқтисоди бозаргонӣ ва пурзӯр намудани ҳокимияти 

иҷроия дар кишвар ба ҳисоб мерафт. Ҳокимияти иҷроия олоти асосии 

идоракунии давлатӣ мебошад. Сифат ва самарнокии идоракунии давлатӣ ба 

таври ҳалкунанда аз зинаи фаъолияти ҳамин рукни ҳокимият вобаста аст.2  

Дар Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон омадааст, ки “яке аз мақсадҳои асосии рушди миллии 

                                                           
1 Ниг.: Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Бо Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марти соли 2006 №1713; Консепсияи такмили сохтори идоракунии 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 сентябри соли 

2008 №541; Барномаи ислоҳоти хизмати давлатии Тоҷикистон [Матн]: Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 31 августи соли 2007, №448; Консепсияи ислоҳоти хизмати давлатии Тоҷикистон [Матн]: 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 1 июни соли 2007 №289; Консепсияи идоракунии рушди маҳал 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 июли соли 2015 

№522; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» [Матн]: аз 5 марти соли 2007 таҳти №233; 

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи системаи мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” [Матн]: аз 4 июли соли 2002 №853; Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи такмили сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон” [Матн]: аз 30 

ноябри соли 2006 №6; Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи такмили сохтори мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” [Матн]: аз 19 ноябри соли 2013 №12:         
2 Ниг.: Раззоқов Б. Ҳ. Идораи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: праблемаҳои ҳуқуқии назария ва амалия 

[Матн] / Б.Ҳ. Раззоқов.  – Душанбе, 2007. – С. 65.  
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Тоҷикистон аз таъсиси системаи самарабахши идоракунии давлатӣ ҳамчун 

заминаи рушди устувори иқтисодӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ иборат 

мебошад”1. Дар даҳсолаи аввали солҳои соҳибистиқлолӣ сатҳи камбизоатӣ 

дар кишвар тақрибан 90 фисадро ташкил медод, ки соли 2019 он ба 26,3 фисад 

коҳиш дода шуд.    

Таҳлили марҳалаи татбиқи стратегия, барнома, консепсия ва сандаҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқии дар боло овардашуда, нишон медиҳад, ки низоми 

идоракунии сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ба шароити нави 

муносибатҳои ҷамъиятӣ мувофиқ гардида, динамикаи рушди иқтисоди 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон зина ба зина боло рафта истодааст. Дар Паёми 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ, ки ба санаи таърихии 30-

солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рост омад, сарвари 

давлат нишондиҳандаҳои рушди иқтисодии кишварро дар бист соли охир ба 

таври зайл таҳлил намуданд: “... аз даҳсолаи дуюми даврони истиқлолият 

рушди босуботи иҷтимоиву иқтисодии кишвар оғоз гардида, мо барои 

расидан ба ҳадафи олии худ, яъне баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии 

аҳолӣ корҳои зиёдро ба анҷом расонидем. Дар бист соли охир рушди 

миёнасолонаи иқтисодиёт дар сатҳи 7,5 фоиз таъмин гардида, маҷмуи 

маҳсулоти дохилии мамлакат аз 1,8 миллиард сомонии соли 2000 то 95 

миллиард сомонӣ дар соли 2021 ва даромади буҷети давлатӣ аз 252 миллион 

сомонӣ ба 28 миллиард сомонӣ расонида шуд. Яъне маҷмуи маҳсулоти 

дохилӣ қариб 53 баробар ва буҷети давлатӣ 111 баробар зиёд гардида, ҳаҷми 

маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ беш аз 30 баробар афзоиш 

ёфт”2. Нишондиҳандаҳои мазкур аз он шаҳодат медиҳанд, ки зербинои 

давлатдории миллӣ – низоми идоракунии сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бунёду мукаммал гардида, мамлакат ба марҳалаи сифатан нави тараққиёт 

                                                           
1 Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: Бо Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марти соли 2006 №1713 
2 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарма Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи самтҳои 

асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ” [Матн]: - Душанбе, 21.12.2021. [Манбаи электронӣ]. URL:  

http://prezident.tj (санаи муроҷиат: 5.04.2022) 

http://prezident.tj/
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ворид гардидааст. Чунин муносибат пеш аз ҳама аз он шаҳодат медиҳад, ки 

механизмҳои идоракунӣ дар кишвар дуруст ба роҳ монда шудааст.  

Дар шароити ҳозира барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати 

идоракунии давлатӣ дар кишвар, бартараф намудани як қатор проблемаҳои 

мавҷуда, ки дар “Стратегияи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030” муайяну мушаххас гардидаанд, лозим аст. Аллакай пойгоҳи сиёсӣ-

ҳуқуқии низоми идоракунии сиёсӣ мукаммал мебошад. Аз субъектҳои 

идоракунӣ вобастагии калон дорад, ки иҷроиши бандҳои стратегияи 

мазкурро дар муҳлатҳои муқарраргардида таъмин намоянд.  

Барои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва баланд бардоштани иқтидори 

истеҳсолии мамлакат дар ояндаи наздик зарур аст, ки ҳарчи бештар ҷалб 

кардани кадрҳои баландихтисоси касбӣ аз рӯйи ихтисос ва самти фаъолият 

дар соҳаҳо мебошад.  

Ҳамчунин, яке аз принсипҳои дигари идоракунӣ ин ворисият мебошад, 

ки самарабахш будани идоракуниро нишон медиҳад, дар тамоми зинаҳои 

роҳбарӣ ба инобат гирифта шавад. Маҳз аз рӯйи самти фаъолият зина ба зина 

ташаккул ёфтани мутахассис дар идоракунии ташкилоту корхона ва 

идоракунии маъмурӣ кори саҳл нест ва он бояд ба манфиати давлат истифода 

шавад. 

Ислоҳоте, ки дар солҳои 90-уми асри гузашта гузаронида шуданд, бори 

дигар собит намуданд, ки аз идоракунии босамар дилхоҳ низом вобастагии 

калон дорад, аз ҷумла низоми сиёсии ҷомеа. Дигаргуниҳои сиёсии ибтидои 

солҳои 90 асри XX агар аз як тараф барои кишварҳои собиқ шӯравӣ 

мустақилият ҳадя намуда бошад, аз тарафи дигар онҳо ба як қатор 

мушкилиҳо дучор гардиданд ва то ҳатто дар баъзеи онҳо буҳрони сахти 

сиёсӣ-иқтисодӣ ба вуҷуд омад.1. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар се даҳсолаи истиқлоли худ дар баробари 

хотима додан ба низои дохилии кишвар, бунёд ва марҳила ба марҳила такмил 

                                                           
1 Ниг.: Хидирова М.У. Институт лидерства в контексте трасформационного общества [Матн] / М.У. 

Хидирова. – Душанбе, 2008. – С. 48.  
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додани низоми идоракунии давлатӣ ва рушди ҳаёти иқтисодии мамлакат ба 

як қатор комёбиҳо ноил гардид. Аз таҷрибаи ҷаҳонӣ маълум аст, ки гузаштан 

аз як низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ ба низоми нави муносибатҳои ҷамъиятӣ 

мураккаб буда, марҳилаи муайянро талаб мекунад. Яъне, ҷорӣ гардидани 

талаботи нави муносибатҳои ҷамъиятӣ дар тамоми соҳаҳои ҷомеа пеш 

меоянд, ки барои дар сатҳи умум дарк кардани он шароити таърихӣ зарур аст.  

Таҷрибаи идоракунӣ дар давоми давраи сипаришуда нишон медиҳад, ки 

банақшагирӣ ва пешбинии сиёсати роҳбари давлат муваффақияти 

идоракунии пайгиронаро таъмин намуда, дуруст муайян намудани 

афзалиятҳо баҳри ҳалли мушкилиҳои ҷомеа таъсири калидӣ расонида 

истодаанд.  

Низоми идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон монанди дигар 

давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ давраи ташаккулёбиро паси сар намуда 

ба марҳалаи сифатан нав гузашта истодааст. Пойгоҳи сиёсӣ-ҳуқуқии низоми 

идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд ва такмилу мукаммал 

гардид. Барои рушди босуботи кишвар як қатор стратегияву барномаҳо 

қабул ва амалӣ гардонида шуданд.  

Барои гузаштан ба марҳилаи сифатан нави низоми идоракунии давлатӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон “Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 

2030” таҳия ва қабул гардид, ки дар он дар баробари пешбинии рушди 

соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, такмили низоми идоракунии давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки муҳаррики асосии рушди кишвар мебошад, яке аз 

бандҳои муҳимми он ба ҳисоб меравад. 

Стратегияи мазкур рушди дарозмуддати Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

муайян намуда, баҳри амалӣ гардидани он тамоми мақомоти давлатӣ ва 

бахши хусусӣ сафарбар шудааст.  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

Паёми солонаи худ ба мақоми қонунбарори кишвар таъкид намуданд, ки 

“Татбиқи чорабиниҳои “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои давраи то соли 2030” ва “Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020” ҷиҳати расидан ба ҳадафи олии мо, яъне 

баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми шарифи кишварамон 

мусоидат намуд”1. 

Дар банди III “Cтратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030” 

(СМР-2030) “Таҳкимдиҳандаи неруи институтсионалии кишвар”  мушкилоти 

асосии низоми идоракунии давлатӣ, тадбирҳои асосӣ дар соҳаи ислоҳоти 

низоми идоракунии давлатӣ ва натиҷаҳои чашмдошт, яъне амалӣ сохтани 

тадбирҳои пешбинишуда дар низоми идоракунии давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба таври мушаххас нишон дода шудааст.  

Дар СМР-2030, ки аз ҷониби олимон ва коршиносони ватанӣ дар 

ҳамкорӣ бо шарикони рушд таҳия гардидааст, мушкилот ва роҳҳои рушди 

соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи кишвар нишон дода шудаанд. Дар самти 

низоми идоракунии давлатӣ ва мушкилоти феълии он дар стратегия 

омадааст, ки “Танзими аз меъёр зиёд, дар баъзе ҳолатҳо ва дахолати беасоси 

мақомоти давлатӣ ба фаъолияти хоҷагидорӣ, андозбандии аз меъёр зиёди 

бахши расмии иқтисодиёт ва заминаи заифи андоз ҷиҳати маблағгузории 

вазифаҳои давлатӣ дар сатҳи маҳал, зарурати такмилдиҳии механизмҳои 

танзими андоз ва ҳифзи ҳуқуқ, шакл ва усулҳои банақшагирии стратегию 

минтақавӣ ва идоракунӣ, тадбирҳои танзими давлатӣ дар соҳаи 

стандартикунонӣ ва сертификатсия, инкишофи низоми самараноки 

идоракунии молӣ ва моликияти давлатиро пешакӣ муайян мекунанд. 

Хусусан, иқтидори нокифояи идоракунии давлат, махсусан дар сатҳи минтақа 

ва маҳал баръало дида мешавад. Саҳми сатҳҳои мазкур дар рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ бо назардошти урбанизатсия, таҷдиди инфрасохтор ва афзоиши 

талабот аз ҷониби ҷомеа ҷиҳати хизматрасониҳои иҷтимоии баландсифат ва 

дастрасӣ афзун хоҳад ёфт. Дараҷаи иқтидор, салоҳият ва равандҳои босифати 

маъмурӣ дар сатҳи маҳал нисбат ба сатҳи миллӣ хеле ақиб мондааст. Барои 

фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ механизми 

                                                           
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ 

[Матн]:  - Душанбе, 27.12.2019. [Манбаи электронӣ]. URL:  http://prezident.tj (санаи муроҷиат: 5.12 .2021);    

http://prezident.tj/
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таъмини шаффофият суст ба роҳ монда шудааст.  Дар доираи вусъат додани 

механизмҳои ҳамкории давлат, соҳибкорӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ин 

механизмҳо бештар дар сатҳи миллӣ фаъол мебошанд. Сохторҳои соҳавӣ ва 

минтақавӣ самаранокии худро нишон намедиҳанд”1. 

Ҳамчунин, дар самти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

норасоиҳо ва мушкилот ба таври зайл мушаххас нишон дода шудааст. Аз 

ҷумла: 

- набудани феҳристи ягонаи вазифаҳои давлатӣ ва стандартҳои 

пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ, самаранокии нокифояи ташкили 

пешниҳоди онҳо ва нотамом будани ҷараёни муносибгардонӣ;  

- низоми ҳамгироии фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

самаранок набуда, механизмҳои баҳодиҳии самаранокии фаъолияти онҳо 

бошад дар сатҳи миллӣ ва маҳаллӣ ба таври кофӣ муайян нашудаанд;  

- дар сатҳи зарурӣ набудани низоми электронии гардиши ҳуҷҷатҳо байни 

мақомоти идоракунии давлатӣ ва ҳамкориҳои электронии мақомоти давлатӣ 

бо шаҳрвандон ва бизнес (соҳибкорӣ);  

- ҳамкории нокифояи байни давлат ва соҳибкорӣ, давлат ва шаҳрвандон 

дар раванди рушди миллӣ, аз ҷумла набудани заминаи машваратӣ барои 

коммуникатсияҳои ҷорӣ ва таҳияи тавсияҳо оид ба ҳалли масоили стратегӣ2.   

Масъалаҳои дар СМР-2030 нишондодашуда ҳолати воқеии низоми 

идоракунии давлатиро инъикос менамоянд ва дар зарфи даҳ соли оянда, яъне 

то соли 2030 марҳила ба марҳила бартараф карда мешаванд. Вобаста ба 

мушкилиҳо дар самти идоракунии давлатӣ, ҳамчунин тадбирҳо дар самти 

ислоҳоти низоми идоракунии давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар 

стратегия ба таври мушаххас нишон дода шудаанд. Механизми татбиқи онҳо 

аз ҷониби ҳамаи мақомоти давлатӣ марҳила ба марҳила таъмин карда 

                                                           
1 Стратегияи милли рушд барои давраи то соли 2030 [Матн]:  – Душанбе, 2016. – С. 31.    

2 Стратегияи милли рушд барои давраи то соли 2030 [Матн]:  – Душанбе, 2016. – С. 32. 
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мешавад. Яъне низоми идоракунии давлатӣ дар зарфи даҳ соли ояндаи 

кишвар бояд самаранокии худро нишон диҳад.  

Ислоҳот дар самти низоми идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар стратегия ба таври мушаххас нишон дода шудааст:  

- роҳандозӣ намудани сохтори ташкилӣ ва вазифаҳои идоракунӣ 

тавассути бартараф кардани пайвандҳои зиёдатӣ, такмилдиҳии равандҳои 

маъмурӣ ва кам кардани хароҷот;  

- ҷорӣ намудани механизмҳои арзёбии самаранокии фаъолияти 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти марказӣ ва маҳаллӣ;  

- ташаккул додани низоми босамари ҷалби сармоягузориҳо;  

- гузаронидани тафсирҳои мунтазами функсионалии вазорату идораҳо 

бо мақсади ҷобаҷокунии вазифаҳои минбаъдаи мақомоти идоракунии 

давлатӣ;  

- иҷрои фаъолияти мақсаднок ва муназзами такмилдиҳии равандҳои 

маъмурӣ, тезонидани қабули қарорҳо ва баланд бардоштани самаранокии 

онҳо, ба хусус дар самти ҳамкорӣ бо сармоягузорон, танзим ва назорат, 

пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ;  

- ҷорӣ намудани усулҳои ба хавфҳо нигаронидашуда дар низоми танзим 

ва назорат;  

- ташаккул додани унсурҳои зарурии “ҳукумати электронӣ” ҷиҳати 

татбиқи сиёсати “маълумоти кушода”;  

- такмил додани ҳамоҳангсозӣ дар бахши таҳия ва амалисозии сиёсат 

байни мақомоти ҳокимияти иҷроия ва сатҳҳои ҳудудии идоракунии давлатӣ 

ва худидоракунии маҳаллӣ;  

- рушди низоми банақшагирии стратегӣ ва такмилдиҳии ҳамоҳангсозии 

сиёсат дар сатҳи марказӣ ва маҳаллии идоракунии давлатӣ;  

- ба таври васеъ ҷорӣ намудани усулҳои идоракунии лоиҳавӣ;  

- ҷорӣ намудани механизми идоракунии зиддибуҳронӣ ва низоми 

тадбирҳои идоракунӣ оид ба ташхис, пешгирӣ, безараргардонӣ ва раҳоӣ аз 

зуҳуроти буҳронӣ;  
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- баланд бардоштани нақши усулҳои иқтисодии идоракунӣ, ташаккул 

додани низоми мукаммал, ки ҷавобгӯйи талаботи бозор мебошад;  

- ҷорӣ намудани технологияҳои муосир ва инноватсионии фаъолияти 

идоракунӣ дар асоси шабакаҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва бо ин 

мақсад фароҳам овардани шароит барои истифодаи самараноки захираҳои 

иттилоотӣ дар фаъолияти идоракунии давлатӣ;  

- истифодаи принсипи функсионалӣ ҳангоми ташаккули мақомотҳои 

давлатӣ, ки ин ба маҳдуд шудани паҳншавии усулҳои соҳавии идоракунӣ 

имкон медиҳад;  

- аз ҷониби мақомоти давлатӣ гузаронидани маъракаҳои иттилоотӣ оид 

ба баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ ва имконоти шаҳрвандон дар масоили 

дастрасӣ ба маълумот ва хизматрасониҳои давлатӣ;  

- таҳия намудани механизмҳои тақвият бахшидани назорати фаъолияти 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби ҷомеа ва баланд 

бардоштани эътимоди шаҳрвандон.1  

Тадбирҳои ислоҳоти идоракунии давлатӣ аз як ҷиҳат кори мақомоти 

давлатиро самарабахш менамояд, аз тарафи дигар салоҳиятнокии онро 

пурзӯр менамояд. Такрори вазифаҳоро ихтисор менамояд, ки барои бартараф 

намудани бюрократия ва қоғазбозии иловагӣ замина фароҳам меорад. 

Ташкили “механизмҳои арзёбии самаранокии фаъолияти мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти марказӣ ва маҳаллӣ”, ки имконияти муайян намудани сифати 

фаъолияти мақомотро нишон медиҳад, саривақтӣ мебошад. Воқеан ҳам 

мавҷудияти ченакҳои мушаххаси арзёбии самаранокии фаъолият ҳам барои 

ҷомеа ва ҳам барои мақомоти давлатӣ аҳамияти хосса дорад. Зеро маҳз бо 

назардошти онҳо ташкил намудани идоракунӣ имконият медиҳад, ки 

мақсадҳои гузошташуда тезтар ба даст оварда шаванд. 

Ҳамчунин ҷорӣ намудани “усулҳои идоракунии лоиҳавӣ” дар сатҳи 

идоракунии давлатӣ ва идоракунии маҳаллӣ, ки яке аз роҳҳои самарабахши 

                                                           
1 Ниг.: Стратегияи милли рушд барои давраи то соли 2030 [Матн]:  – Душанбе, 2016. – С. 33. 
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рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти иқтисодӣ дар таҷрибаи идоракунии давлатии 

кишварҳои мутамаддин ба ҳисоб меравад, яке аз афзалиятҳои ислоҳот ба 

ҳисоб меравад. 

 Дар шароити ҷаҳони имрӯза иқтисодиёт хосияти глобалӣ касб 

намудааст, яъне дар алоҳидагӣ рушди он хеле мушкил мебошад. Аз ин рӯ, 

ҷорӣ намудани механизми идоракунии зиддибуҳронӣ ва низоми тадбирҳои 

идоракунӣ оид ба ташхис, пешгирӣ, безараргардонӣ ва раҳоӣ аз зуҳуроти 

буҳронӣ низ яке ислоҳоти муҳимми стратегия ба ҳисоб меравад. Дар шароити 

Тоҷикистон, ки аксарияти аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ мекунанд, рушди маҳал 

яке аз афзалиятҳои сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. Такмил додани 

ҳамоҳангсозӣ дар бахши таҳия ва амалисозии сиёсат байни мақомоти 

ҳокимияти иҷроия ва сатҳҳои ҳудудии идоракунии давлатӣ ва худидоракунии 

маҳаллӣ хеле зарур буда, амалишавии он имконият медиҳад, ки 

худидоракунии маҳаллӣ – ҳамчун институти идоракунии мақоми худро 

сазовор гардад. Дар назар бояд гирифт, ки худидоракунии маҳаллӣ дар 

Тоҷикистон ҳамчун сатҳи ҳокимият пазируфта шуда бошад ҳам, як қатор 

мушкилиҳо вобаста ба таъмини мустақилияти молиявии онҳо мавҷуд 

мебошанд. Ин ҳолат метавонад, ба самаранокии фаъолияти ниҳоди мазкур 

таъсири манфӣ расонад. Аз ин рӯ, дар доира ва муҳлатҳои муқаррарнамудаи 

Стратегияи рушд амалӣ намудани чораҳо баҳри таҳкими нақш ва мақоми 

худидоракунӣ метавонад, беҳтарин василаи ҳалли мушкилӣ бошад. 

Таъмини дастрасии шаҳрвандон ба маълумот ва хизматрасонии давлатӣ 

ва бо иттилооти зарурӣ таъмин намудани онҳо низ дар самти идоракунии 

давлатӣ аз ислоҳоти муҳим ба ҳисоб меравад. Дар стратегия омадааст, ки 

“гузаронидани маъракаҳои иттилоотӣ оид ба баланд бардоштани сатҳи 

огоҳӣ ва имконоти шаҳрвандон дар масоили дастрасӣ ба маълумот ва 

хизматрасониҳои давлатӣ”. Маъракаҳои иттилоотӣ бояд хусусияти 

мақсаднок ва доимӣ дошта бошанд. Таъминоти иттилоотии равандҳои 

сиёсию идоракунӣ дар ҷомеа имконият медиҳанд, ки дарк ва муносибати 

ҷомеа ба зуҳуроту ҳодисот, фаъолияти мақомоти давлатӣ ва шахсони 
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мансабдори он ба таври мусбӣ шакл гирад. Зеро заминаи пайдоиши афкори 

ғаразнок маҳз набудани иттилооти аниқ мебошад. 

Дар низоми идоракунии давлатӣ яке аз принсипҳои муҳим ин  эътимоди 

шаҳрвандон ба мақомоти давлатӣ мебошад. Дар таҷрибаи идоракунии 

давлатии кишварҳои мутамаддин ҳолати мазкур нишон медиҳад, ки 

шаҳрвандон оид ба тамоми масъалаҳо ба мақомоти давлатӣ рӯ меорад ва 

алоқаи зич доранд. Дар ҳолати пайдоиши буҳрони эътимод дар ҷомеа ҳама 

кӯшишҳо метавонанд бесамар бошанд. Аз ин рӯ, нигоҳ дошта тавонистани 

эътимод ба субъекти идоракунӣ имконият медиҳад, ки вазифаҳои худро дар 

сатҳи зарурӣ иҷро намуда, барои ба мақсади ниҳоӣ расонидани ҷомеа 

устуворона қадам монад.  

Ҳамчунин, назорати фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ аз 

ҷониби шаҳрвандон бояд доимӣ бошад. Дар ин ҷо бояд, қайд кард, ки 

назорати шаҳрвандон аз фаъолияти ҳокимияти давлатӣ аз сатҳи баланди 

фарҳанги сиёсии оммаи мардум вобастагӣ дорад. Дар робита ба ин, масъала 

дар стратегия омадааст, ки “таҳия намудани механизмҳои тақвият бахшидани 

назорати фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби ҷомеа 

ва баланд бардоштани эътимоди шаҳрвандон” баланд бардошта шавад. 

Боиси зикр аст, ки амалӣ намудани ин вазифа коркарди механизмҳои 

иловагии ҳуқуқӣ ва ташкилиро тақозо менамояд. Зеро ҷорӣ намудани 

назорати ҷамъиятӣ метавонад, роҳҳои гуногун дошта бошад, аз он ҷумла 

дастаҷамъона ва ё тавассути ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ амалӣ карда шавад. 

Ҳамин тариқ, дар замони соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон ҳамчун субъекти 

комилҳуқуқ дар ҷомеаи байналмилалӣ мавқеи худро муайян ва устувор 

намуда истодааст. Марҳилаи устувории давлат масири буҳрони сиёсӣ, 

номуайянии низоми идоракунии давлатӣ, мушкилоти иқтисодию иҷтимоии 

даҳсолаи аввали иститиқлолро паси сар намуда, акнун ба марҳилаи бунёд ва 

рушди босубот ворид гардидааст. Дар ин масир амалинамоии самараноки 

нишондиҳандаҳои СМР-2030 метавонад ба сифати омили муҳим дар самти 

такмил ва рушди минбаъдаи низоми идоракунии давлатӣ дар Тоҷикистон 
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баромад намояд. Вобаста ба ин, иҷрои ҳатмии нишондодҳо бо ба инобат 

гирифтани хусусият ва имкониятҳои ҳар як марҳилаи рушд зарур мебошад. 

Муваффақияти кор дар он аст, ки стратегияи мазкур мушкилиро муайян ва 

роҳҳои бартараф намудани онро мушаххас намудааст. Аз ин рӯ, иродаи сиёсӣ 

ва масъулиятшиносии ҳама ҷонибҳо барои татбиқи стратегияи мазкур 

масъуланд, зарур мебошад. 

 Таҳлили ташаккул ва инкишофи низоми идоракунии сиёсии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар зарфи сӣ соли соҳибистиқлолӣ дар 

баробари таъмин намудани суботу амнияти ҷомеа, пойгоҳи сиёсӣ-ҳуқуқии 

идоракунии давлатӣ бунёд гардида, марҳила ба марҳила такмилу мукаммал 

гардид. Рушди давлат аз ҳокимияти устувору пурқудрат вобастагии зиёд 

дорад, фақат давлат метавонад, ҳуқуқу озадиҳои шаҳрвандонро таъмин 

намояд. Ҳолати мазкур имконият медиҳад, ки тамоми субъектҳои идоракунӣ 

новобаста аз шакли муносибаташон ба як мақсад – баҳри баланд бардоштани 

сатҳу сифати зиндагии шаҳрвандон ва таъмини рушди иқтисоди миллӣ 

сафарбар карда шаванд. Маҳз яке аз вазифаҳои асосии низоми сиёсии ҷомеа 

муайяну мушаххас намудани рушди давлат ба ҳисоб меравад. Барои боз ҳам 

самаранок сохтани субъектҳои идоракунии қабули санади нави меъёрӣ ё 

консепсия лозим меояд, ки дар он меъёрҳои мушаххас барои категорияҳои 

хизматчии давлатӣ ҳангоми таъин ва иҷрои вазифаи давлатӣ муқаррар 

шаванд. 

Ҳамин тариқ, дар заминаи таҳлили масъалаҳои асосии ҷанбаҳои сиёсию 

ҳуқуқии ташаккули низоми идоракунии давлатӣ дар Тоҷикистон хулоса 

намудан мумкин аст, ки он марҳила ба марҳила бо назардошти хусусиятҳо ва 

зарурати иҷтимоию сиёсии пайдошаванда, сурат гирифтааст. Қабули 

Конститутсияи нави давлати соҳибистиқлол дар ин самт қадами ҷиддӣ баҳри 

анҷом додани иқдомҳои бузурги таърихӣ гардад. Ин санади дорои эътибори 

олии ҳуқуқӣ имкон дод, ки Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ дар масири 

таъсиси ниҳодҳои нави мақомоти давлатӣ иқдом намуда, бо ҳамин васила 

озодӣ ва ҳуқуқи инсонро ҳамчун арзиши олӣ эътироф намояд. 
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Таъсиси парлумони дупалатагӣ саҳифаи тозаро дар рушди 

парламентаризми тоҷик кушода, нишон дод, ки роҳбарияти давлат набзи 

ҷомеаро эҳсос намуда, ба ислоҳоти калидие даст зад, ки назираш дар таърих 

набуд. Ин амал имкон дод, ки фаъолнокии субъектҳои сиёсат баланд гашта, 

ҳар кадоми онҳо баҳри ширкат дар идоракунии давлат талош варзанд. Дар 

навбати худ фаъолнокии баланди сиёсии ҷомеа нишонаи болоравии сатҳи 

фарҳангу шуури сиёсӣ ва масъулияти шаҳрвандии онҳо маҳсуб меёфт. 

Пойдориву устувории сулҳу субот бақои миллат ва иқтидори давлат 

маҳсуб меёбад. Вале таъмини суботи ҷомеа ва сулҳу созиши иҷтимоӣ дар 

навбати худ ваҳдати миллиро тақозо дорад. Маҳз ваҳдати миллӣ кафолати 

рушди устувор буда, Тоҷикистон ҳамчун давлати озоду соҳибистиқлол 

баромад мекунад. Таъмини ин арзиши бузург, ки дар ҷодаи он ҳанӯз 27 июни 

соли 1997 қадами назаррас гузошта шуда буд, созиши қувваҳои сиёсӣ ва 

қишрҳои мухталифи ҷомеаро нисбати эътирофи манфиатҳои умумимиллӣ 

дар назар дорад. Чунин арзиши муттаҳидкунандаро Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон хеле бамаврид пешниҳод кард: “Тоҷикистони озоду 

соҳибистиқлол - Ватани маҳбуби ҳамаи мо” 

Меъёрҳои конститутсионӣ ба сифати роҳнамои методологии таҳияи 

реҷаи тамос дар муносибатҳои субъект-объект хизмат намуда, ба эътирофи 

иқтидори бузурги созанда ва эҷодии объекти идора такя доранд. Чунин 

масъалагузории ибтидоӣ имкон медиҳад, ки тасаввуроти маъмул нисбати 

идора ҳамчун “таъсиррасонӣ ба шуур” ислоҳ шуда, диққати асосӣ ба “таъсир 

ба рафтор, фаъолият”-и объект равона гардад. Ибораи маъмули 

“таъсиррасонӣ ба шуур” унсури қудратиро дар идора тақвият бахшида, 

мазмуни идораро, ки зуҳуроти мураккаби иҷтимоӣ мебошад, дар маънии 

муайян дурушт менамояд ва дар амалия аксар маврид бо “маъмурикунонии 

сода” анҷом меёбад. Шуури инсон маҳсули ҷаҳонбинии ӯ буда, таҳти таъсири 

муҳити иҷтимоӣ ташаккул меёбад. Рафтори барои тарафи идоракунанда 

дилхоҳ бошад, тавассути ташаккули ангезаҳое ба даст меояд, ки тибқи тарҳи 

дархостшаванда ба амал кардан водор месозанд. Ин мавзуъ бо назардошти 
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ситезаҳои нави дохилию берунӣ ва зарурати ҷорӣ намудани принсипҳои 

“идоракунии судманд” аҳамияти афзоянда касб мекунад. Воқеан ҳам, 

ниҳодҳои давлатӣ-ҳуқуқӣ падидаҳои худи ҷомеа маҳсуб меёбанд. Қудрати 

давлат дар робита бо ҷомеа ва шаффофияти он ниҳон аст. Сатҳи ҷалби 

шаҳрвандон ба равандҳои фаъолияти давлат рушди онро ҳамчун ниҳоди 

ҷамъиятии демократӣ ва ҳуқуқӣ тавсиф медиҳад. Аз ин рӯ, давлат 

наметавонад танҳо ба манфиати гурӯҳи одамон пайравӣ кунад, зеро 

дастоварди тамоми ҷомеа мебошад. Фаромӯш намудани ин қоида ногузир 

давлатро заиф мегардонад, робитаи онро бо ҷомеа халалдор сохта, дер ё зуд 

ба фано мебарад. 

Ислоҳоте, ки дар низоми идоракунии давлатӣ гузаронида шуданд, 

ҳадафашон такмили идоракунӣ ва боло бурдани сатҳи самаранокии раванди 

мазкур маҳсуб меёфт. Албатта, ба ҳамаи он мавод ва таҳлиле, ки дар доираи 

зербоби мазкур гузаронида шудааст, наметавон иктифо намуд. Зеро 

идоракунии давлатӣ вобаста ба талаботи замон раванди доимо такмилёбанда 

буда, пайваста ба дигаргунӣ ва муносибати нав эҳтиёҷ дорад. Инро тӯли 30 

соли соҳибистиқлолӣ таҷрибаи давлатдории мо собит намудааст. Дар ин 

замина зарурат пеш меояд, ки аз усулу василаҳои нави идоракунӣ истифода 

бурд, ки ба ҳавасмандии ҷониби дигар баҳри ширкат дар анҷоми вазифаҳои 

муҳим асос меёбад. 

Ҳамзамон бо ин, такмили донишу малака, маҳорати роҳбарӣ ва корбарӣ 

низ ба тақвияти минбаъда ниёз доранд, то ин ки минбаъд идоракунии давлатӣ 

тавонад ҳамчун ниҳоди муҳимми сиёсӣ эҳтиёҷоти ҷомеаро ба пуррагӣ 

бароварда созад. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло зарур мешуморем, ки: 

- бо мақсади ба талаботи рӯзафзуни ҷомеа мутобиқат намудани ҷанбаҳои 

сиёсию ҳуқуқии низоми идоракунии давлатӣ дар Тоҷикистон пайваста 

такмил дода, ба талаботи замон мувофиқ гардонида шавад. Зеро рушди 

муносибатҳои идоракунӣ дар заминаи тақвияти муносибатҳои ҷамъиятӣ зери 

таъсири равандҳои иттилоотӣ тағйирпазир гашта истодаанд; 
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-  меъёрҳои конститутсионӣ дар бораи моҳияти давлат, шаклҳои 

идоракунӣ ва сохтори он мавриди омӯзишу таҳқиқот қарор дода шуда, 

моҳияти онҳо ба доираи васеи аҳолӣ фаҳмонида дода шавад; 

- ниҳодҳои давлатӣ ҳамчун татбиқкунандаи идоракунии давлатию сиёсӣ 

аз диди функсионалӣ фаъолияти худро пайваста сайқал дода, дар ин самт ба 

мутахассисони касбии соҳаи идоракунӣ такя намоянд. 

 

2.3.Сарвари сиёсӣ ва нақши он дар таҳкими низоми идоракунии сиёсии 

кишвар 

 

Сарвари сиёсӣ ба сифати субъекти асосии раванди идоракунии сиёсӣ 

баромад мекунад. Сарвари сиёсӣ аз нигоҳи илми муосири идоракунӣ 

нафарест, ки дорои қобилият, истеъдод ва маҳорати махсуси таъсиррасонӣ ба 

ирода ва рафтори одамон дар ҷомеа мебошад. Ӯ қодир аст, неруи ҷомеаро 

барои ба даст овардани мақсадҳои ниҳоии гузошташуда сафарбар намояд. 

Зарурати мавҷудияти сарварро ҷомеаҳо ҳанӯз аз замонҳои қадим эҳсос карда, 

дар атрофи ӯ муттаҳид шуданро ҳамчун омили таъмини муттаҳидӣ, ҳамзистӣ 

ва қудрат медонистанд. Ҳамин аст, ки дар таърихи инсоният то ҳанӯз 

корномаҳои пешвоён, лашкаркашон, шоҳон  қаҳрмонони халқӣ дар давраҳои 

гуногун ҳамчун намунаи шуҷоату далерӣ васф карда мешаванд. 

То ба имрӯз илми муосир дар самти муайян намудани омилҳои 

ташаккули шахсият ҳамчун сарвар назарияҳои гуногунро коркард ва асоснок 

намудааст. Назарияҳои классикии дар ин самт эътирофшуда назарияҳои 

вазъиятӣ, хислатҳо, харизматикӣ ва пайравон мебошанд. Вале бояд қайд 

намуд, ки ҳамаи онҳо хусусияти нисбӣ доранд, зеро амалияи иҷтимоию сиёсӣ 

борҳо собит намудааст, ки назарияҳои зикршуда дар аксар мавридҳо вобаста 

ба вазъ ва замону макон бо ҳам омехтаю тавъам шуда, баҳри ҳамчун сарвар 

эътироф шудани як нафар мусоидат мекунанд.  

Бо рушди ҷомеа ва пешрафти соҳаҳои гуногун назарияҳои нави сарварӣ 

пешниҳод шуда истодаанд. Масалан, олими немис Р. Дафт илова ба 
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назарияҳои номбаршуда, назарияҳои инсони бузург, рафторӣ, тағйирпазирӣ 

ва трансаксионӣ ё идоракуниро пешниҳод менамояд, ки дар онҳо ҷанбаҳои 

сиёсию равонӣ бартарӣ доранд. Р. Дафт қайд мекунад, ки: “Асоси назарияи 

инсони бузургро ғояе ташкил медиҳад, ки тибқи он қобилияти сарварӣ 

хислати модарзодӣ буда, сарварони бузург ташаккул намеёбанд, балки 

таваллуд мешаванд”1. Агар аз нуктаи назари назарияҳои классикӣ ба ин 

мавқеъ муносибат намоем, пас он ба назарияи хислатҳо наздикӣ дорад. 

Бо такя ба ин ва дигар назарияҳои сарварию идоракунӣ метавон ҳаминро 

қайд намуд, ки дар Тоҷикистон бо назардошти вазъияти мураккаби сиёсии ба 

вуҷудомада дар солҳои 90-уми қарни гузашта шакли хоси сарварӣ ташаккул 

ёфт, ки он натиҷаи ҳам хислатҳои модарзодӣ, ҳам таъсири вазъият, ҳам 

ҷанбаҳои фарқкунандаи рафторӣ, хусусиятҳо ва фазилатҳои инсонӣ мебошад. 

Ин таҷрибаи амалӣ бори дигар собит намуд, ки назарияҳо то як дараҷа 

метавонанд хусусияти қолабӣ ва нисбӣ дошта бошанд. Дар амалия ҳолати 

конвергенсияи ҳамаи онҳо ҳам вомехӯрад, ки чун натиҷа метавонад, ба 

ташаккули ниҳоди моҳиятан нав ва самарабахши сарварӣ мусоидат намояд. 

Дар робита ба баррасии марҳилаҳои ташаккули ниҳоди сарварӣ дар 

Тоҷикистон аз диди назариявӣ асосноккунии мафҳумҳои “роҳбарӣ” ва 

“сарварӣ” барои васеътар намудани фаҳмиши мақсади зербоби мазкур 

мусоидат менамояд.  

Назарияи сиёсӣ ҳарду мафҳумро ҳам истифода мебарад: дар як ҳолат 

онҳо ҳамчун муродиф фаҳмида шуда, дар ҳолати дигар тафовути 

функсионалӣ доранд. Ин тафовутро менеҷменти сиёсӣ дақиқ муайян 

намудааст. Тибқи он сарварро интихоб мекунанд, роҳбарро таъин, cарвар 

захираҳои маъмурӣ надорад, роҳбар соҳиби захираҳои маъмурӣ аст, сарвар 

вобаста ба вазъият модели идоракуниро истифода мебарад, роҳбар ба дастур  

такя мекунад, роҳбар ба назорат такя мекунад, сарвар ба эътимод, сарвар 

сохторро худаш месозад ва такмил медиҳад, роҳбар сохтори мавҷударо 

                                                           
1 Дафт Р.Л. Уроки лидерства [Текст] / Р.Л. Дафт. [пер. с англ. А.В. Козлова; под ред. Проф. И.В. Андреевой]. 

– М.: Эксмо, 2006. – С.176.  
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ҳамчун ҷузъи ҳатмӣ қабул мекунад, сарвар барои иҷрои кор ва ё амале 

ҳавасманд мекунад, роҳбар метавонад маҷбур кунад. 

Ҳамчунин, дар назарияи сарваршиносӣ ақидае низ роиҷ аст, ки мувофиқи 

он на ҳар роҳбар метавонад сарвари хуб шавад, вале ҳар як сарвар метавонад 

роҳбари хуб шавад. Муносибати таҳқиқотии мо низ ба масъалаи сарварӣ ба 

ҳамин  нуктаи назар асос ёфта, диққати асосиро маҳз ба ташаккули ниходи 

сарварӣ равона кардем. Зеро маҳз  хислатҳои сарварии муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон имкон доданд, ки Тоҷикистон дар раванди бунёду таҳкими 

давлатдории миллӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил шавад. 

Аз диди таърихӣ марҳилаҳои ба сари қудрат омадану сарварии сиёсии 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилабандӣ шудаасту, он 

ҳамчун ниҳоди дорои нуфуз, ворисияти сиёсӣ ва таърихсоз маънидод 

мешавад. Ташаккули ниҳоди мазкур нишон медиҳад, ки вазъи мураккабу 

мушкили таърихӣ боиси ба арсаи таърихӣ баромадани Эмомалӣ Раҳмон 

гардид. Тавсифи раванди мазкур нишон медиҳад, ки сарварони дорои 

хусусияти харизматикӣ дар марҳилаҳои тақдирсози миллатҳо сари қудрат 

омадаанду давлатҳои миллиро аз нестшавӣ наҷот додаанд. 

Аз диди сиёсӣ сарварӣ ниҳодест, ки раванди идоракунии сиёсиро дар 

ҷомеа амалӣ намуда истодааст ва дар таҳкими давлатдории миллӣ нақши 

муассир дорад. Ҳамчун механизми таъминкунандаи идоракунии сиёсӣ 

ниҳоди мазкур ба таҷрибаи таърихии давлатдорӣ, арзишу анъанаҳои дар ин 

самт эътирофгашта, принсипҳои қабулшуда ва воқеияти муосири сиёсӣ такя 

мекунад. Ниҳоди сиёсӣ дар ин маънӣ ҳамчун меҳвари тамоми муносибатҳои 

вобаста ба ҳокимият баромад намуда, қодир аст идоракунии тамоми 

равандҳои сиёсии ҷомеаро дар даст дошта бошад. Аз ин нуктаи назар ниҳоди 

сарварӣ дар Тоҷикистон тавонист дар идоракунӣ ва танзими мураккабтарин 

муносибатҳои вобаста ба ҳокимияти сиёсӣ муваффақ гардад. 

 Аз нуктаи назари иҷтимоӣ он ба сифати механизми қудратманде 

баромад мекунад, ки имкони таъмини ҳамгироии иҷтимоиро соҳиб буда, 

тавонистааст дар роҳи ба даст овардани созиши иҷтимоӣ байни қишрҳо ва 
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гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ ба натиҷаи муваффақона расад. Ҳамзамон бо ин, 

ниҳоди сарварӣ василаи интиқоли таҷрибаи сиёсию иҷтимоӣ дар самти 

давлатдорӣ ва идоракунии он маҳсуб меёбад, ки тавассути он низоми 

арзишҳои сиёсию иҷтимоӣ дар ҷомеа ташаккул ёфта, ҳамчун анъана ва 

таҷрибаи бебаҳои таърихӣ аз насл ба насл ба мерос монда, ҷиҳати тақвияти 

ифтихори миллию ватандории онҳо мусоидат менамояд. 

Аз нигоҳи ҳуқуқӣ ниҳоди сарварӣ дар Тоҷикистон ҳамчун механизми 

босуботи институтсионалӣ мавқеи устувор дошта, тамоми самтҳои 

фаъолияти он тавассути қонунгузорӣ танзим карда мешавад. Конститутсия ва 

қонунгузории амалкунандаи кишвар фаъолияти Президенти мамлакат ва 

Пешвои миллатро, ки таҷассумкунандаи ниҳоди сарварӣ дар кишвар 

мебошанд, пурра танзим намудаанд. 

Идоракунии президентӣ ҳамчун шакли идоракунии давлатӣ барои 

Тоҷикистони акнун соҳибистиқлолгашта, як қатор хусусиятҳои худро дошт.  

Махсусиятҳо ба марҳилаи таърихии рушд, вазъи сиёсӣ, сатҳи фарҳанги сиёсӣ 

ва фаъолнокии сиёсии ҷомеа робита дошт. Он ҳамчун шакли ҷадиди 

идоракунӣ бояд худро ба таври шоиста ба ҷомеа муаррифӣ менамуд. 

Президент (аз лотинии praesidens, genus praesidentis - дар сафи пеш будан) 

сарвари интихобии давлат дар кишварҳое мебошад, ки шакли ҷумҳуриявӣ, ё 

омехтаи идоракунӣ доранд, бо қудрати бо қонун маҳдудшуда, ки ба муҳлати 

муқарраршуда интихоб карда мешаванд (масалан, бо конститутсия)1. 

Тафсири мазкур имконият медиҳад, ки мақоми Перезидентро ҳамчун мақоми 

идоракунӣ дар низоми шакли ҷумҳурӣ ва ё омехтаи давлатдорӣ эътироф 

намоем. 

Аввалин маротиба мафҳуми “президент” дар давраи антиқа  пайдо шуда 

буд. Дар он давраҳо президент гуфта нафаронеро ном мебурданд, ки 

Маҷлисҳои халқиро дар давлатҳои канори Баҳри Миёназамин роҳбарӣ 

мекарданд. Бо гузашти муддати муайяни вақт ин мафҳум ифодагари нафаре 

буд, ки дар  мансаби давлатӣ фаъолият мекард. Мисоли таърихии ин гуфтаҳо 

                                                           
1 Ниг.: Президент [Текст]: [Маводи электронӣ]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (санаи муроҷиат: 01.04.2021) 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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ташаккули мансаби Президенти Сенат дар Рими қадим буд. Ин далели 

таърихӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки зери мафҳуми “президент” дар он давра 

маънои муайяни сиёсӣ ташаккул ёфта буд. Ҳамзамон бо ин, ба инобат 

гирифтан зарур аст, ки маънои мафҳуми зикргардида аз маънои имрӯзаи он 

ба кулли фарқ мекард”1. Таҳаввули мақом ва нақши Президент дар 

идоракунии давлатӣ худ қонунияти таърихӣ буда, маҳз самарабахшии 

фаъолияти он баҳри такмил ва болоравии нуфузаш мусоидат намудааст. Дар 

натиҷа ИМА нахустин кишваре мешавад, ки чунин тарзи идоракуниро дар 

амалия таҷриба мекунад. 

Давлатҳое, ки нахустин шуда таҷрибаи ИМА-ро дастгирӣ ва пайравӣ 

намуданд, давлатҳои Амрикои Лотинӣ буданд. Аллакай дар нимаи аввали 

садаи Х1Х зери таъсири ҳамсояи шимолӣ дар бисёре аз ин кишварҳо 

идоракунии президентӣ ҷорӣ карда шуд. Дар робита ба ин, Э. Лабулэ қайд 

мекунад, ки “Конститутсияи Амрико модарест, ки фарзандҳои худро дар 

тамоми Амрико сокин кардааст ва онҳо ҳама ба якдигар монанданд”2. 

Гуфтан мумкин аст, ки минбаъда марҳила ба марҳила чунин тарзи идоракунӣ 

васеъ паҳн шудан гирифт.  

Равандҳои сиёсии охири садаи ХХ, ки низоми муносибатҳои сиёсиро дар 

ҷаҳон тағйир дод, такони ҷиддӣ дар низоми идоракунии ин кишварҳоро низ 

ба миён гузошт. «27 феврали соли 1990 Шӯрои Олии Иттиҳоди Ҷамоҳири 

Шӯравии Сотсиалистӣ (ИҶШС) Қарор дар бораи таъсиси мансаби 

Президенти ИҶШС-ро қабул карда, баъди 14 рӯз Қонуни ИҶШС, таҳти 

№1360-1 “Дар бораи таъсиси мансаби Президенти ИҶШС ва ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба Конститутсия (Сарқонун)-и ИҶШС”-ро қабул кард. Ба 

Конститутсияи ИҶШС боби нави 15.1 “Президенти ИҶШС” илова карда 

шуд. Мутобиқи моддаи 127 Конститутсияи ИҶШС соли 1977 роҳбари 

Иттифоқи Советӣ - Иттиҳоди Ҷамоҳири Шуравии Сотсиалистӣ Президенти 

                                                           
1Лошкарев И.О. История становления и развития института президентства в зарубежных странах [Текст] / 

И.О. Лошкарев.  [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/ (дата обращения: 23.10.20) 
2 Лабулэ Э. История соединенных штатов. Третья эпоха: история конституции соединенных штатов 

Америки [Текст] / Э. Лабуэл. – СПб., 1870. – С. 45.   

https://cyberleninka.ru/article/
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ИҶШС мебошад. Конститутсия талаботҳои зеринро ба Президенти ИҶШС 

муқаррар намуд: танҳо шаҳрванди ИҶШС будан, аз сисола поён ва аз 65 сола 

боло набудан. Як шахс наметавонист аз ду муҳлат зиёд Президент интихоб 

шавад”1.   

Дар ин замина аз ҷониби Шурои Олии РСС Тоҷикистон 29.11.1990 Қонун 

“Дар хусуси таъсиси вазифаи Президенти РСС Тоҷикистон ва тартиби 

интихоби ӯ” қабул гардид, ки муносибатҳоро вобаста ба  таъсис ва интихоби 

Президент дар Тоҷикистон ба танзим медаровард. Мутобиқи моддаи 1 

Қонуни мазкур Президенти Тоҷикистон сарвари давлат эълон шуда буд. 

Фаъолияти Президенти якуми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тавассути 

вакилони Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуда буд, 

самаранокии худро нишон дода натавонист. Воқеият собит намуд, ки ивази 

номи мақоми идорӣ аз раиси Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон ба Президенти 

ҶШС Тоҷикистон ҳанӯз маънои онро надорад, ки ниҳоди президентӣ дар 

иҷрои ҳамаи мушкилиҳои пайдошавандаи давр муваффақ аст. Фаъолият дар 

муддати кӯтоҳ собит намуд, ки омили инсонӣ ҳам татбиқи функсияҳои 

мақоми идорӣ саҳми калон дорад. Қ. Маҳкамов аз 30 ноябри соли 1990 то 31 

августи соли 1991 ё давоми 274 рӯз дар ин вазифа фаъолият намудааст. 

Вобаста ба ин, файласуфи тоҷик М.У. Хидирзода дуруст қайд менамояд, 

ки: “Ниҳоди президентӣ дар аҳди шӯравӣ дар заминаи мавҷудаи 

муносибатҳои идорӣ, бе дигаргун намудани моҳияти онҳо таъсис ёфт. Он 

фақат василаи қонунигардонии ҳокимият ба шумор мерафт, на низоми 

идоракунии ҷадид дар марҳилаи гузариши давлат. Асосҳои консептуалии он 

бисёр сусту заиф буданд, таҷрибаи амалӣ бошад маҳдуд. Дар заминаи чунин 

асосҳои низоми сиёсӣ  Шурои Олӣ, Анҷуман, ниҳоди президентӣ фақат 

қолабӣ мавҷуд буданд. Таъсири онҳо ба дигаргунсозии куллии вазъ амалан 

эҳсос намешуд. Механизмҳои институтсионалии таъсиррасон ба вазъи 

мавҷуда қариб ки вуҷуд надоштанд. Ниҳоди президентӣ ҳам дар ҳамин қатор 

                                                           
1 Тлеубаев Ж.С. Исторические аспекты становления института президентства в России [Текст] / Ж.С. 

Тлеубаев // Вестник Челябинского государственного университета. 2011, - № 19(234). Право. Выпуск №28. – 

С. 38. 
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буда, фақат ҳамчун мансаби идорӣ фаъолият менамуд”1. Бо ҳам ба мавқеи 

илмии мазкур мувофиқ ҳастем, зеро низоми мавҷудаи идеологии замони 

Шӯравӣ дар доираи арзиш ва манфиатҳои комилан дигар фаъолият менамуд. 

Аз ин рӯ, элитаи сиёсии давр дар дарки воқеият мушкилӣ мекашид. 

Интихоботи нахустини президентие, ки тариқи овоздиҳии умумихалқӣ 

сурат гирифт, Раҳмон Набиевро сари қудрат овард. Вале Фаъолияти Раҳмон 

Набиев ба ҳайси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дароз давом накард.  Ӯ 2 

декабри соли 1990 ба фаъолият шуруъ намуда, 7 сентябри соли 1992  ё баъд аз 

280 рӯзи президентӣ зери фишори неруҳои мухолифин истеъфо дод. Дар 

натиҷа афзоиши шиддати иҷтимоӣ кишварро ба ҷанги шаҳрвандӣ оварда 

расонид. Истиқлолияти кишвар зери хавфу хатар қарор гирифт. 

Баъди истеъфои Р. Набиев кишвар ба арсаи ҷанги шаҳрвандӣ тела дода 

шуд. Сарварони вақт дигар натавонистанд дар идоракунии равандҳои сиёсӣ 

муваффақ шаванд. Дар шароити мушкили сиёсӣ дар Иҷлосияи XVI Шурои 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди муҳокимаи ҳаматарафаи масъала Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи даровардани тағйиру иловаҳо ба 

Конститутсия (Қонуни асосӣ)” қабул намуд, ки тибқи он ваколатҳои 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дӯши Раёсати Шурои Олӣ, Раиси 

Шурои Олӣ ва Шурои вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуда, Раиси 

Шурои Олӣ Сардори давлат эълон гардид. Ин амалан қарор дар бораи 

боздоштани идоракунии президентӣ дар Тоҷикистон буд. 

 Ба ақидаи Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон: “Ҳар 

миллату ҳар давлат барои он (истиқлолият -  К.А.Ё) мубориза мебарад, зеро 

истиқлолият ифтихор, осоишу оромӣ, ормонҳои накӯкорию сари баланди ҳар 

як шаҳрванд мебошад. Дар ин давра имкониятҳои бузурги иқтисодиву 

иҷтимоӣ, фарҳангию маънавиро, ки асоси мустақилият мебошанд, пурра 

истифода бурда натавонистем. Ин сабабҳои гуногун дорад ва қабл аз ҳама 

пош хӯрдани давлати ягона, канда шудани робитаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии 

                                                           
1 Хидирзода М.У. Интихобот василаи таъсиси ниҳоди президентӣ [Матн] / М.У.Хидирзода. – Душанбе, 2021. 

– С.15-16.  
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байни собиқ ҷумҳуриҳои шӯравӣ, шикастани воҳиди ягонаи пулии мамлакат 

авзои иқтисодии тамоми давлатҳои нав соҳибистиқлолшуда, аз ҷумла 

Тоҷикистонро хароб кард”1. Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки дар вазъияти 

мураккаби ба амал омада маҳз ниҳоди идоракунии устувор метавонад 

ҷараёни равандҳои сиёсии ҷойдоштаро тағйир дода, самти созандаи онҳоро 

қавӣ гардонад. Вобаста ба масъалаи ба сари қудрат омадани муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон яке аз сиёсатмадорони шинохта А. Достиев қайд мекунад, 

ки: “Вақте, ки Ҳукумати конститутсионии Тоҷикистон ба сари қудрат омад, 

мамлакатро мамлакат ва қудратро қудрат номидан ба ном буд. Ҷумҳурӣ бо 

вилоятҳо ва шаҳру навоҳии ҷангзадааш ва аз ҷанг эминмонда, вале бенизому 

бесуботаш, чун пораҳои киштии шикаста дар уқёнуси ҳаводиси айём алвонҷ 

мехӯрд. Беҳокимиятиву хараҷу мараҷ ба он оварда буд, ки иқтисодиёти 

кишвар беназорат монда, ҳар чобукдасте моликияти ҷамъиятиро ба ғорат 

мебурд. Мардуми аз сиёсат дилсардшуда, аз бими он ки фарзандонашонро 

имрӯз ё фардо ба ҷанг накашанд, онҳоро ба ҳар тараф мегурезониданд. Дар 

мамлакат ҷинояткорӣ ба ҳадди ниҳоӣ расида буд2. Ин гуфта собит месозад, 

ки ягон механизми давлатӣ фаъолият намекард, анархия ва бесарусомонӣ ба 

авҷи аълои худ расида, қонуният пурра поймол шуда буд. Чунин ҷомеаи 

парокандаро ба эътидол овардан на ҳар кас метавонад. Ин фақат ба шахсе 

даст медиҳад, ки қудрати фитрии сарварӣдорад. 

Баъд аз гузашти қариб ду сол ва бо гузаронидани ислоҳоти 

конститутсионӣ, қабули Конститутсияи нави давлати Тоҷикистон 6 ноябри 

соли 1994 интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 

Г.Н. Зокиров хусусияти ин замонро ба инобат гирифта, қайд мекунад, ки: 

“Дар замони истиқлолият дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон корҳои ҷиддию 

назаррас ва тақдирсоз амалӣ гаштаанд. Яке аз муҳимтарин амалҳои 

истиқлолиятгароӣ ба таври раъйпурсии умумихалқӣ қабули Конститутсия 

                                                           
1 Раҳмон Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – 

Душанбе: Ирфон, 2001. Ҷ.1. – С.261. 
2 Ниг.: Достиев А. Ситораи ғолиб [Матн] / А.С. Достиев. – Душанбе, 2006. – С.38. 
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(Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тағйироту иловаҳо ба он мебошад. Он 

асоси ислоҳоти системаи сиёсии ҷомеа гардид, тамоми ҷузъиёти онро 

мавриди тағйироти куллии сифатӣ гардонид”1. Ҳамин тариқ марҳилаи нав 

дар идоракунии президентӣ дар Тоҷикистон оғоз гардид. Тағйироти 

воридгардида хусусияти мазмунию функсионалӣ дошта, имконият дод, ки 

масъалаҳои мавҷуда дар роҳи рушди мустақилона ҳалли ҳуқуқии худро ёбанд. 

Дар заминаи онҳо маҷрои минбаъдаи рушди давлатдорӣ муайян гардид. 

Аҳамият ва ҷанбаҳои мусбии идоракунии президентиро Э.Б. Буриев 

асоснок намуда, қайд мекунад, ки: “Президент ҳамчун мақоми олии иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ ва ҳокимият бо ҳам тавъаманд. Алоқамандии мансаби 

Президенти кишвар бо рукни ҳокимияти иҷроия идораи давлатиро 

муттамарказ мегардонад. Он на танҳо имкон медиҳад, ки сардори давлат ба 

мазмуни фаъолияти ҳама сохторҳои маъмурияти умум таъсири 

муайянкунанда пайдо намоянд, балки барои сафарбар намудани нуфузи 

ҳокимияти иҷроия ва амалисозии ислоҳоти тақдирсоз дар шароити гузариш 

ба низоми ҷадиди сиёсӣ ва иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ шароити мусоид 

фароҳам меоварад”2. Низоми ҷадиди президентӣ дар шароити 

соҳибистиқлолӣ ва кулли мушкилиҳои мавҷуда ба сифати механизми 

идоракунандае баромад намуд, ки қудрати шинохти хусусиятҳои замон ва 

вазъи сиёсиро дошта, усулҳои самараноки бартараф намудани масъалаҳои 

ҳалталабро истифода намуд. 

Боби чаҳоруми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моддаи 64 то 72 

ба салоҳият, тартиби интихоб, тартиби ба вазифа шуруъ намудан, ваколатҳо, 

ҳуқуқи дахлнопазирӣ ва дигар ҷанбаҳои фаъолияти Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бахшида шудааст. Мутобиқи моддаи 64: “ Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия (Ҳукумат) аст. Президент 

ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили 

                                                           
1 Зокиров Г.Н. Системаи сиёсӣ: масъалаҳои рӯз ва дурнамои инкишоф [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 

2011. – С.221. 
2 Буриев И.Б. Становление и развитие институтов государственности на территории Таджикистана [Текст]: 

автореф. дис. ... канд юрид. наук. / И.Б.Буриев. – Душанбе, 2009. – С. 3. 
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истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арз, пойдориву бардавомии 

давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, риояи 

қарордодҳои байналмилалии Тоҷикистон мебошад.1 Дар назар бояд гирифт, 

ки ниҳоди президентӣ дар Тоҷикистон вобаста ба сохти давлатдорӣ ва шакли 

идоракунӣ, ки он ҳамчун ҷумҳурии президентӣ эълон гардидааст, мақоми 

хосса дорад. Президент баландтарин мансаби ҳокимияти давлатӣ буда, 

Ҳукуматро таъсис медиҳад ва онро роҳбарӣ менамояд, қисман дар ташаккули 

мақомоти намояндагӣ, аз он ҷумла  ташкили Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути таъин намудани 8 нафар аъзои он иштирок 

менамояд. Ин ҳама аз он шаҳодат медиҳад, ки нақши ниҳоди президентӣ дар 

рушди давлатдорӣ муҳим буда, муносибатҳои ҷамъиятии дар ин замина 

пайдошаванда бояд бо риояи қатъии қонунгузории интихоботии кишвар 

суръат гиранд2. 

Дар моддаи 65 Конститутсия тартиби интихоби Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муқаррар карда шудааст, ки тибқи он: “Президентро 

шаҳрвандони Тоҷикистон ба тарзи умуми, мустақим, баробар ва овоздиҳии 

пинҳони ба муҳлати 7 сол интихоб менамоянд. 

Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синни ӯ аз 35 кам набошад, 

забони давлатиро донад ва дар қаламрави ҷумҳурӣ на камтар аз 10 соли охир 

истиқомат дошта бошад, метавонад ба номзадии Президент пешниҳод 

гардад. Шахсе ба номзадии Президент ба қайд гирифта мешавад, ки ҳадди 

ақал 5 фоизи интихобкунандагон ба пешниҳоди номзадии ӯ имзо гузошта 

бошанд. Як шахс ба вазифаи Президент бештар аз ду муҳлат пай дар пай 

интихоб шуда наметавонад”3. Таҳлили моддаи мазкур нишон медиҳад, ки дар 

интихоби Президент як қатор сензҳои интихоботӣ, аз қабили муҳлат, 

шаҳрвандӣ, синну сол, сукунат муқаррар карда шудаанд. 

                                                           
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] – Душанбе, 2016. – С. 40.   
2 Хидирзода М.У. Интихобот василаи таъсиси ниҳоди президентӣ [Матн] / М.У. Хидирзода. – Душанбе, 2021. 

– С.55-56.  
3 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994. Бо тағийру иловаҳо аз 22.05.2016 с. Ахбори 

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]:  – Душанбе. 2016, нашриёти “Ганҷ”. – С. 40. 
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Ҳуқукшинос А. Имомов мавҷудияти мансаби Президентро, ки 

Конститутсия муайян намудааст, чунин шарҳ медиҳад: “Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон шахси интихобӣ ва мансабдори олии мамлакат 

мебошад. Ӯ ба тарзи умумӣ, мустақим, баробар ва овоздиҳии пинҳонӣ аз 

тарафи шаҳрвандони Тоҷикистон бо тартиби муқарраршуда интихоб карда 

мешавад. Президент сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия буда, вазъи 

ҳуқуқии ӯро Конститутсия  боби чаҳорум, панҷум ва баъзе моддаҳои бобҳои 

дигар, қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳои Тоҷикистон танзим 

намудаанд”1.  

Интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон аз рӯйи низоми мажоритарӣ 

сурат мегирад. Ин талабот ҳам нисбати нафарони дар интихобот 

ширкатдошта ҷиҳати баргузоршуда эътироф намудани интихобот ва ҳам дар 

муносибат ба миқдори овозҳои ба ҷонибдории номзад додашуда татбиқ 

мегардад, ки онро моддаи 66 Конститутсия муқаррар намудааст. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунгузор ба сифати субъектони дорои 

ҳуқуқи пешбарии номзад ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳизбҳои сиёсии расман дар кишвар фаъолияткунанда,  Иттифоқҳои касабаи 

мустақили Тоҷикистон, Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ва мақомоти 

намояндагии маҳаллии ҳокимияти давлатии  Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва Маҷлиси 

намояндагони вакилони Маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқи шаҳру 

ноҳияҳои тобеи марказро муайян намудааст. Ҳар як субъект ҳуқуқ дорад, ки 

фақат як нафар номзадро ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбарӣ намояд. Хусусияти масъала дар пешниҳоди номзад ба мансаби 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст, ки дар пешниҳод аз ҷониби ҳам 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҳам давлатӣ сурат мегирад, вале худпешбарӣ 

муқаррар нашудааст. 

Дар моддаи 67 муайян шудааст, ки: “Президент пеш аз шуруи вазифа дар 

ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон савганд ёд 

                                                           
1 Имомов А. Мақомоти ҳокимияти давлатии Тоҷикистон [Матн] / А. Имомов. – Душанбе, 2007. – С.289-290. 
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мекунад» ва моддаи 68 муқаррар намудааст, ки: “Президент наметавонад 

вазифаи дигарро иҷро намояд, вакили мақомоти намояндагӣ бошад, ба 

соҳибкорӣ машғул шавад”1. 

Моддаи 69 салоҳияти Президенти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

дар 30 банд муайян намудааст, ки тибқи он Президент самтҳои асосии сиёсати 

дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро муайян мекунад,  Тоҷикистонро дар дохили 

кишвар ва дар муносибатҳои байналмилалӣ намояндаги мекунад, Дастгоҳи 

иҷроияи Президент ва Шурои амниятро таъсис ва роҳбарӣ мекунад ва як 

қатор салоҳиятҳои дигарро дар самти таҳкими давлат ва идоракунии он доро 

мебошад. 

Тайи марҳилаи зиёда аз сисолаи фаъолияти худ ниҳоди президентӣ 

ҳамчун субъекти идоракунандаи сиёсию давлатӣ тавонист ба эътимоди ҷомеа 

соҳиб шавад. Дар ин масир бояд ёдовар шуд, ки нақши омили инсонӣ дар он 

бағоят муҳим мебошад. Ба ақидаи мо, ду президенти қаблӣ натавонистанд бо 

сабабҳои гуногун нақш ва мавқеи ниҳоди мазкурро дар ҷомеа таҳким 

бахшанд. Хушбахтона, Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун шахсияти таърихӣ тавонист 

самаранокии идоракунии президентиро собит намуда, мақоми онро дар 

ҷомеа таҳким бахшида, онро ҳамчун ниҳоди дорои қудрати тавонои 

идоракунӣ муаррифӣ намояд. 

Ба ақидаи мо, ниҳоди президентӣ ин ниҳоди идорӣ буда, вобаста ба 

талаботи ҷомеа бояд тағйирпазирии худро дар самтҳои гуногун нигоҳ дорад, 

чуноне, ки дар таҷрибаи кишвари мо ҷой дошт. Тағйир додани муҳлати 

ваколат (аз 5 ба 7 сол), поён бурдани синну соли пешбарӣ аз 35 ба 30 солагӣ 

ва ғайраҳо нишонаи он аст, ки таҷрибаи давлатдорӣ ва қонунгузорӣ дар ин 

самт хусусияти чандирӣ дорад. Ин, албатта, хуб аст, зеро ҳар меъёр ё ниҳоде, 

ки  хусусияти тағйирпазирии худро аз даст медиҳад, метавонад эҳтиёҷот ва 

талаботи ҷомеаро иҷро карда натавонад. 

                                                           
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994. Бо тағйиру иловаҳо аз 22.05.2016 с. Ахбори 

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе-2016, нашриёти “Ганҷ”. – С. 41. 
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Падидаи нисбатан нав дар идоракунии  сиёсии ҷомеаи Тоҷикистон ин 

падидаи пешвоӣ мебошад, ки чун натиҷаи заҳмат ва талошҳои Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаккул ёфта, фаъолият 

намуда истодааст. 

Ба ақидаи сиёсатшинос Р.Ш. Нуриддинов: “Пешвоӣ чун падидаи 

иҷтимоӣ, сиёсӣ, таърихӣ, фалсафӣ ва равоншиносӣ ончунон миқёснок, 

зиддиятнок ва гуногуншакл аст, ки эҳтимолан дар таҳқиқи он ҳеҷ гоҳ нукта 

гузошта нахоҳад шуд. Замона тағйир меоёбад, одамон дигар мешаванд, 

таҷрибаи пешвоёни гузашта таҳлил ва ҷамъбандӣ мешавад, аммо дар ҳар 

лаҳзаи замонӣ аз тарафи ҷомеа ба сифати пешво шахсе эътироф хоҳад шуд, 

ки посухгӯйи орзую омоли ҳамонрӯзаи мардум буда, тамоюли онҳо ба 

ояндаро пайгирона амалӣ месозад ва кафолат медиҳад” 1. Воқеан ҳам чунин 

аст. 

Дар масъалаи падидаи мазкур солҳои охир пажуҳишҳои зиёде сурат 

гирифта истодаанд, ки онро аз паҳлуҳои гуногун баррасӣ менамоянд. Ба 

ақидаи мо, яке аз омилҳои ташаккули падидаи пешвоӣ дар Тоҷикистон ин 

мавҷудияти ниёзи иҷтимоӣ мебошад. Эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ҳамчун талаботи 

ҷомеа ба чизе ва ё касе метавонад дар марҳилаҳои гуногун пайдо шавад. 

Вобаста ба ин, К.Х. Момҷян эҳтиёҷоти иҷтимоиро чунин тавсиф мекунад: 

“Системаи ниёзҳои инсон, муносибати худро бо шароити зарурии 

мавҷудияти худ ифода мекунад .., ки на бо хоҳиш ва ирода, балки бо амрҳои 

объективии табиати маҷмуии инсонӣ ҳамчун мавҷудоти биоиҷтимоии 

коллективӣ муқаррар карда мешаванд”2. Дар мавриди болозикр ин эҳтиёҷот 

ё ниёзи иҷтимоӣ ба неруест, ки тавонад ҷомеаро, новобаста ба гуногунии 

ақида ва манфиатҳо, бо ҳам муттаҳид намуда, барои ба даст овардани 

мақсади ниҳоӣ роҳнамоӣ намояд. 

                                                           
1 Нуриддинов Р.Ш. Пешвои миллат кафили субот ва пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол [Матн] / Р.Ш. 

Нуриддинов // Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон: масъалаҳои ташаккул ва рушд. Ҷ.3 – Душанбе, 2021. 

– С.130.  
2 Момджян К.X. Социальные потребности человека [Текст] / К.Х. Момджян // Вестник МГУ. Серия 7. 

Философия. 2017, № 2. – С. 99-112.   



137 

Ташаккули ниҳоии пешвоӣ дар Тоҷикистон ду ҷанбаро дар бар мегирад: 

якум, ҷанбаи маънавӣ, ки дар заминаи муҳаббат, боварӣ, эътимод ва садоқати 

мардум ба вуҷуд омадааст ва дуюм, ҷанбаи ҳуқуқӣ, ки тавассути қонун ба 

танзим дароварда шудааст. 

Дар дебочаи Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат” омадааст, ки: 

“Қонуни конститутсионии мазкур вазъи сиёсӣ ва ҳуқуқии Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллатро ҳамчун бунёдгузори давлати 

соҳибистиқлоли Тоҷикистон, сулҳ ва ваҳдати миллӣ, бо мақсади тақвияти 

асосҳои сохтори конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, истиқлолияти 

давлатӣ ва тамомияти арзӣ, якпорчагии Ватан, суботу пойдории давлати 

Тоҷикистон, таҳкими демократия, таъмини рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

фарҳангӣ, ҳифзи арзишҳои таърихии давлатдории миллӣ, фароҳам овардани 

шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодона барои ҳар як инсон, 

муқаррар мекунад”1. Ба ақидаи мо, аз муқаррароти болозикр муайян намудан 

мумкин аст, ки сухан сари шахсе меравад, ки дар баробари масъулияти 

роҳбарӣ, инчунин масъулияти баланди инсонӣ дошта, эҳсоси худшиносию 

ифтихори волои миллии худро барои пешрафти ҷомеа ва миллат сарф 

намудааст. Дар ин замина, метавон қайд кард, ки таҷрибаи ташаккули ниҳодӣ 

пешвоӣ дар кишварҳои гуногун, аз қабили Чин, Индонезия, Туркия, 

Қазоқистон ва ғайра собит месозад, ки роҳбарону президентҳо зиёд 

мешаванд, вале пешвоён яктоанд, ки мардум ва ҷомеаи ин кишварҳоро барои 

ҳамгироию пешрафти бештар ҳидоят мекунанд. 

Мутобиқи моддаи 3 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат”: 

“Асосгузори  сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат вобаста ба хизматҳои 

бузурги таърихиаш дар назди халқу давлати Тоҷикистон чунин салоҳиятро 

якумра доро мебошад: 

                                                           
1 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат” [Матн] // (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с., 2016, №11, мод. 872) 
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- ба халқи Тоҷикистон, мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор оид ба 

масъалаҳои муҳимми сохтори давлатӣ, амнияти кишвар, сиёсати дохилӣ ва 

хориҷӣ муроҷиат намояд, ки ба инобат гирифтани онҳо барои мақомоти 

давлатӣ ва шахсони мансабдори давлатӣ ҳатмӣ мебошад; 

- дар ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ ва 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷаласаҳои Шӯрои амнияти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон иштирок карда, оид ба масъалаҳои баррасишаванда суханронӣ 

намояд; 

- дар ҳолати ба вуҷуд омадани буҳрони сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ барои 

ҳалли онҳо мусоидат намуда, машварату маслиҳат диҳад. 

2. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ҳамчун Президенти 

собиқ узви якумраи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Раиси Ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон мебошад. 

3. Барои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат дар толори 

ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷаласаҳои Шурои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷойи махсуси ифтихорӣ ҷудо карда шуда, бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин карда 

мешавад. 

4. Масъалаҳои муҳимми давлатӣ ва ҷамъиятӣ, самтҳои асосии сиёсати 

дохилию хориҷии кишвар бо Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат мувофиқа карда мешаванд”1. Салоҳиятҳои муқаррарнамуда аз он 

далотат мекунанд, ки Пешвои миллат ҳамчун шахсияти дорои таҷрибаи 

волои идоракунии давлатию сиёсӣ дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии кишвар 

мақоми меҳвариро соҳиб аст. 

                                                           
1 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат” [Матн] //  (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с., 2016, №11, мод. 872) 
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Вобаста ба қабули қонуни конститутсионии зикргардида ва нақши он 

дар ташаккули падидаи нави сиёсӣ дар ҳаёти ҷомеа ва давраи нави 

давлатдорӣ А. Имомов қайд мекунад, ки: “Дар заминаи  қабули Қонуни 

коститутсионии зикргардида метавон хулоса намуд, ки ниҳоди Пешвои 

миллат аз диди ҳуқуқӣ ташаккул ёфта, ба принсипҳои бунёди мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва механизмҳои татбиқи низоми таҷзияи ҳокимият 

таъсири ҷиддӣ мерасонад”1. Воқеан ҳам муаллиф дар ин масъала ҳақ ҳастанд. 

Зеро дар ҷомеаи демократӣ танзими ҳуқуқии фаъолият ва муносибатҳои 

ҷамъиятии дар ҷомеа ба вуҷудоянда амри зарурӣ буда, ҷиҳати дар доираи 

муқаррарот фаъолият намудани онҳо мусоидат менамояд. 

Моддаи 6 Қонуни конститутсионии зикргардида таъмини фаъолияти 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллатро муайян намудааст. Аз 

он ҷумла:  

«1. Барои таъмини фаъолияти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат баъди қатъ гаштани ваколати президентиаш бинои хизматӣ ҷудо 

карда шуда, Дафтардории Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат 

таъсис дода мешавад. 

2. Сохтор ва басти вазифавии Дафтардории Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати  миллӣ – 

Пешвои миллат муқаррар карда мешаванд. Кормандони Дафтардорӣ мақоми 

хизматчии давлатиро доранд”2.  Муқаррароти мазкур заминаи 

институтсионалиро баҳри фаъолияти Пешвои миллат муҳайё менамояд. 

Ба ақидаи олимон Ф. Шарифов ва С. Фаттоев: “Хизмати таърихии 

Эмомалӣ Раҳмон аз он иборат аст, ки маҳз ӯ ихтиёри давлатдориро ба даст 

оварда, пеши роҳи хатари нобудии онро гирифт, оташи ҷанги дохилиро 

хомӯш намуд, сохтори фалаҷгардидаи ҳокимият, хусусан мақомоти ҳифзи 

                                                           
1 Имомов А. Возникновение нового института – Лидера нации в Таджикистане [Текст] / А. Имомов //Ахбори 

Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ, №1,. – Душанбе, 2022. – 

С.88.  
2 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат” [Матн] // (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с., 2016, №11, мод. 872) 
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ҳуқуқро барқарор сохт, артиши миллӣ ва неруҳои посбони сарҳадро таъсис 

дод, барои таҳкими ҳокимият ва давлат шароит муҳайё намуд, заминаи сулҳи 

миллиро матраҳ кард, аксари гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷбориро ба Ватан 

баргардонид, заминаи устувори эъмори ҷомеаи навини Тоҷикистонро 

гузошт, ислоҳоти конститутсиониро дар мамлакат амалӣ гардонид, 

Конститутсияи нави Тоҷикистонро эҷод кард, барои 27 июни соли 1997 ба 

имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти ҷомеа 

заминаҳои ҳуқуқиву сиёсиро фароҳам сохт, сулҳи тоҷиконро ба даст овард, 

ки барои ҷаҳониён таҷрибаи беназир аст, заминаҳои эҳёи миллиро фароҳам 

сохт, ба корҳои азими созандагӣ ифтитоҳ бахшид, аҳволи иҷтимоӣ ва 

иқтисодии мардумро ба куллӣ беҳтар карда, хатари гуруснагиро аз байн бурд, 

эътибори сиёсии давлатро дар арсаи байналмилалӣ афзуд1. 

Таҳлили фаъолияти сарварӣ дар мисоли фаъолияти Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нуктаи назари менеҷменти сиёсӣ ба мо 

имконият медиҳад, ки шаклҳои умумипазируфта, аз он ҷумла идоракунии 

равандҳои сиёсӣ, идоракунии маъракаҳои сиёсӣ ва идоракунии ташкилоти 

сиёсиро дар раванди таҳавуллоти ниҳоди сарварӣ дар Тоҷикистон ба осонӣ 

муайян намоем. 

Таҷрибаи зикргардидаи идоракунӣ, ки дар Тоҷикистон дар муҳлати 30 

соли соҳибистиқлолӣ амалӣ шуда истодааст, боиси афзоиши нуфуз ва обрӯйи 

сарвари сиёсӣ, на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он ҳам гаштааст. 

Яке аз муваффақиятҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

он аст, ки ҳамчун сиёсатмадори эътирофшуда ӯ дар хориҷи мамлакат ҳам 

соҳиби нуфузу эътибори хосса мебошад. Чуноне, ки ҳамагон медонем, соҳиби 

эътирофи байналмилалӣ шудан талошҳои зиёдро талаб мекунад. Мавриди 

истиқболи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифтани ташаббусҳои Пешвои миллат дар 

масъалаи об, аз он ҷумла эълон намудани соли 2003 ҳамчун “Соли оби тоза”, 

солҳои 2005-2015 “Даҳсолаи Об барои ҳаёт”, соли 2013 ҳамчун “Соли 

                                                           
1 Ниг.: Шарипов Ф., Фаттоев С. Эмомалӣ Раҳмонов: оғози марҳалаи созандагӣ [Матн] / Ф. Шарипов, С. 

Фаттоев. – Душанбе, 2006. – С.9. 
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ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об” ва солҳои 2018-2028 ҳамчун 

“Даҳсолаи Об барои рушди устувор” бори дигар тасдиқ менамояд, ки то 

кадом дараҷа нақши шахсият дар муаррифии миллату давлат бузург аст. 

Тоҷикистон имрӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари ташаббускор дар 

масъалаҳои об шинохта шудааст. Эътирофи ҷаҳонӣ боиси қадр намудани 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мукофотҳои бонуфузи ҷаҳонӣ 

ва кишварҳои алоҳида гаштааст. Вобаста ба ин А. Шарифзода, 

С.Шамсиддинов, З.Қосимӣ қайд мекунанд, ки: “Соли 2005 дар арафаи ҷашни 

Ваҳдат боз як ҷоизаи олӣ-медали тиллоии “Барои таҳкими сулҳ ва ризоияти 

байни халқҳо”-и Федератсияи байналмилалии сулҳ ва ризоият насиби 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. Ҳамчунин бо ордени алмосдори 

“Звезда мецената” (Ситораи сарпараст) – ҷоизаи олии ҷамъиятии Бунёди 

байналмилалии хайрияи “Меценаты столетия” (Сарпарастони аср), ордени 

“Қаҳрамони миллии Афғонистон – Аҳмадшоҳи Масъуд”, ҷоизаи Бунёди 

байналмилалии нависандагон ва рӯзноманигорони Ҷумҳурии Туркия, 

ситораи ёқутии “Миротворец” (Сулҳовар), Медали тиллоии Маҷлиси халқӣ 

(Парлумони) Ҷумҳурии Мисри Араб, Нишони фахрии Иттиҳоди Давлатҳои 

Мустақил, ордени Шӯрои олимпии Осиё, Медали тиллоии арҷгузорӣ ба 

Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ (Румӣ) –и ЮНЕСКО, Ордени тиллоии Эҳёи 

Роҳи Абрешим, Медали тиллоии ба номи Николай Блохин –мукофоти олии 

Академияи илмҳои тиббии Федератсияи Россия, Ордени “3 Ситора дараҷаи 

1” бо занҷираи тиллоии Ҷумҳурии Латвия, ордени Княз Ярослави Ҳаким 

дараҷаи 1 Украина, Нишони Покистон – олитарин мукофоти давлатии 

Ҷумҳурии Исломии Покистон ва дигар мукофоту ҷоизаҳо сарфароз гардонда 

шудааст1. Ин, албатта, номгӯйи нопурраи ҳамаи он қадршиносиҳое мебошад, 

ки насиби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон гаштаанд. 

                                                           
1 Шарифзода А., Шамсиддинов С., Қосимӣ З. Президент [Матн]  / А Шарифзода., С Шамсиддинов., З. 

Қосимӣ. – Душанбе, 2011. – С.8. 
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 Дар баробари ташаккули ниҳоди Пешвои миллат масъалаи дигари 

муҳим тақвияти пояҳои он дар ҷомеа мебошад. Вобаста ба роҳҳои тақвияти 

минбаъдаи мавқеъ ва нақши ниҳоди Пешвои миллат дар Тоҷикистон А. 

Имомов пешниҳод менамояд, ки: “Барои дар тули асрҳои минбаъда ва 

давраҳои минбаъдаи таърихӣ ҳифз намудани махсусият ва мансубияти 

фардии ниҳоди мазкур таҳияи маҷмуи васила ва усулҳои ҳуқуқие заруранд, ки 

тавонанд ин корро анҷом диҳанд. Қадами нахустин дар ин роҳ, ба ақидаи мо, 

дар дебочаи Конститутсия муқаррар намудани меъёри зерин мебошад: 

“Мақоми баланди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ба 

Эмомали Раҳмон барои хизматҳои махсусаш дар роҳи ба даст овардани сулҳ 

ва ризоияти миллӣ дар ҷомеа ва мустаҳкам намудани давлатдории навини 

тоҷикон мебошад”1. Дар робита пешниҳоди мазкур мехоҳем қайд намоем, ки 

мумкин аз нуктаи назари ҳуқуқӣ дар Конститутсияи кишвар ҷой додани 

муқаррароти мазкур бартарият дошта бошад. Вале меъёри мазкур мазмунан 

дар Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат” аллакай муайян карда шудааст. 

Ба ақидаи мо, ки ташаккули падидаи пешвоиро дар Тоҷикистон ҳамчун 

арзиши нави сиёсӣ эътироф мекунем, яке аз василаҳои муассири тақвияти 

мавқеъ ва ба наслҳои оянда интиқол додани арзишҳои сиёсии дар ин замина 

пайдошаванда, тақвияти сатҳи шуури сиёсӣ ва маърифату фарҳанги сиёсии 

ҷомеа мебошад. Агар ҷомеа ба шинохти ин ё он арзиши сиёсӣ ба пуррагӣ 

муваффақ шавад, пас метавон умед баст, ки он имконияти абадӣ гаштанро 

дорад. Дар мавриди ниҳоди Пешвои миллат дар Тоҷикистон ҳам ҳамин 

нуктаро бояд қайд намоем, ки механизми он таъмини ҳамбастагии робитаҳои 

арзишӣ байни наслҳо мебошад. Зеро дар шароити таъсири омилҳои гуногун 

насли ҷавони минбаъда метавонад, дар ин самт ба мушкилӣ мувоҷеҳ шавад. 

Аз ин рӯ, роҳандозии фаъолияти доимии маърифатию иттилоотӣ вобаста ба 

                                                           
1 Имомов А. Возникновение нового института – Лидера нации в Таджикистане [Текст] / А. Имомов/ //Ахбори 

Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ. №1. – Душанбе, 2022. – 

С.88. 
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шинохти арзишҳои сиёсии ҷомеа, фарзандони қаҳрамони миллат ва 

корномаҳои онҳо ҳам ба ташаккули ғурури миллӣ ва ҳам ба болоравии 

ифтихори ватандорӣ мусоидат намояд. 

Дар ин замина Х. Усмонзода вобаста ба ташаккули муносибатҳои 

муосири ҷамъиятӣ, пайдоиши арзишу падидаҳои навро замина мегузоранд, 

таъкид мекунад, ки: “Марҳилаи таърихӣ ифодаи ягонагии равандҳои 

таназзул, пайдоиш, шукуфоӣ ва дигаргуншавии низомҳои иҷтимоӣ буда, як 

чунин далели воқеиеро инъикос мекунад, ки ҷомеаҳо чун дилхоҳ ташкилаҳои 

иҷтимоӣ бо мурури замон аз як ҳолату сифат ба дигар ҳолату сифат 

мегузаранд. Ивазшавии ҳар як марҳилаи таърихӣ боиси роҳи ҳалли худро 

ёфтани зиддиятҳои сершуморе мешавад, ки дар давраи рушди таҳаввули 

оҳиста-оҳиста ғун шуда, барои пешрафти неруҳои истеҳсолӣ ва умуман 

рушди ҷомеа дар маҷмуъ имкониятҳои навро ба вуҷуд меоваранд1. Ин афкори 

фалсафӣ ифодакунандаи фалсафаи сарварӣ мебошад, ки дар раванди 

идоракунии ҷомеа ҳам ҷомеаро ба сатҳи сифатан баланд мебардорад, ҳам дар 

такмили худ муваффақ шуда метавонад. 

Ҳамин тариқ, дар заминаи таҳлили нақши ниҳоди сарварӣ дар таҳкими 

давлатдории миллӣ метавон хулоса намуд, ки ниҳоди мазкур дар раванди 

идоракунии сиёсӣ, танзим ва идоракунии равандҳои сиёсӣ, таъмини 

ҳамгироии иҷтимоии ҳамаи қишрҳои ҷомеа нақши муассир дошта, тавассути 

фаъолияти он хусусияти равандҳои сиёсӣ муайян карда мешавад. 

Идоракунии самаранок маҳз дар натиҷаи фаъолияти шахсияте ба даст 

оварда мешавад, ки дорои хислатҳои фитрии таъсиррасонӣ ба рафтор ва 

иродаи дигарон буда, барои интихоби роҳи дурусти фаъолият ба онҳо кӯмак 

карда метавонад. Дуруст муайян намудани мақсад, мушаххас гардонидани 

афзалиятҳо дар роҳи ноил шудан ба ҳадафи гузошташуда, сафарбар карда 

тавонистани неруи ҷомеа, ба инобат гирифта тавонистани хусусияти 

муносибатҳои ҷамъиятӣ, дарки баланди воқеият, дуруст истифода бурдани 

                                                           
1 Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеасозӣ ва муосирият [Матн] / Х.У. Усмонзода. – Душабе, 2020. – С.85. 
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вазъият ва ғайраҳо амалҳое мебошанд, ки натиҷабахшии фаъолияти  

сарвариро таъмин карда метавонад. 

Дар навбати худ самаранокии фаъолияти ниҳоди сарварӣ аз фаъолияти 

сарвари сиёсӣ вобаста мебошад. Хислатҳои фитрӣ, донишу малакаи 

идоракунӣ, истеъдоди роҳбарӣ ва маҳорати кор карда тавонистан бо ҷомеа 

ба қатори талаботҳое дохил мешаванд, ки қодиранд сарварро ҳамчун 

шахсияти шинохта муаррифӣ намуда, имиҷи мусбии ӯро ташаккул диҳанд. 

Таҷрибаи Тоҷикистон собит намуд, ки ташаккули ниҳоди сарварӣ 

марҳилаҳои муайянро паси сар намуда, дар шакли имрӯзааш омада 

расидааст. Он ба сифати маркази идоракунандаи равандҳои сиёсӣ баромад 

намуда, дар давоми  фаъолияти 30-солаи худ ба ҳалли масъалаҳои ҳаётан 

муҳимми ҷомеа дастёб гаштааст. 

Ҳамзамон, он намунаи беҳтарини ташаккул ва камолоти шахсият аз 

роҳбари одӣ то сатҳи Пешвои миллат мебошад, ки ба фаъолияти ниҳоди 

Пешвои миллат ҳамчун падидаи сиёсӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон замина 

гузошт.  

Дар раванди таҳлил муайян карда шуд, ки ниҳоди Пешвои миллат 

ҷанбаҳои маънавию ҳуқуқӣ дошта, нишонаи камолоти сиёсии ҷомеа дар 

самти шинохт ва эътирофи нақши таърихии шахс мебошад, ки Президенти 

мамалакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба он ноил гаштааст. 

Дар заминаи хулосаҳои зикргардида зарур аст, ки ҷанбаҳои дигари 

ташаккул ва инкишофи ниҳоди Пешвои миллат, аз қабили фарҳангӣ ва 

иҷтимоии он ҳамчун унсурҳои зарурӣ дар шаклгирии ин раванд, мавриди 

омӯзиши мушаххаси соҳавӣ қарор дода шаванд. Зерои падидаи пешвоӣ дар 

Тоҷикистон ҳамчун ниҳоди нави сиёсӣ акнун ташаккул ёфтааст. Аз ин рӯ, аз 

диди назариявӣ масъалаҳои зиёди то ба ҳанӯз ноомухта зиёданд. 

 

2.4. Раванди қабули қарорҳои сиёсӣ ва нақши он дар таҳкими 

идоракунии сиёсӣ дар Тоҷикистон  

 



145 

 

 Яке аз ҷузъҳои таркибии раванди идоракунии давлатиро маҳз қабули 

қарорҳои самарабахши сиёсӣ ташкил медиҳад, ки тавассути онҳо субъекти 

ҳокимият метавонад дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ба даст 

овардани ҳадафҳои гузошташуда муваффақ гардад.  

Қарори сиёсӣ худ ба сифати раванди мустақиле баромад мекунад, ки 

марҳила ва амалҳои мушаххасро тай намуда, дар заминаи онҳо идоракунии 

минбаъдаи сиёсию давлатӣ ба амал бароварда мешавад. Яке аз таърифҳои 

маъмул вобаста ба моҳияти идоракунии сиёсӣ мавҷуд, ки тибқи он: 

“идоракунии сиёсӣ раванди худташаккулёбии субъекти сиёсиест, ки ба 

мубаддал гардонидани қувваҳои гуногуни сиёсӣ ба неруи ягонаи 

муташаккилу мақсаднок ва дорои барнома ва сиёсати мушаххаси амал 

равона карда шудааст”1. Вобаста ба ин таъриф саволе ба миён меояд, ки 

тавассути кадом механизмҳо имкон вуҷуд дорад то ин мубаддалшавӣ ба амал 

бароварда шавад? Мантиқан ба хулосае омадан мумкин аст, ки маҳз қабули 

қарори дуруст дар бораи андешидани чораҳо ва татбиқи технологияҳои 

гуногуни идоракунӣ, ки яке аз онҳо қарори сиёсӣ мебошад, имкони 

муттаҳидсозӣ ва мубаддалгардонии неруҳои гуногунмақсад ва дорои 

тамоюли сиёсии дигаргунаро дорад. 

Қарори сиёсӣ дар илми муосири сиёсатшиносӣ аз паҳлуҳои гуногун 

тафсир карда мешавад. Масалан, муҳаққиқ К.В. Симонов қайд мекунад, ки: 

“қарори сиёсӣ ин коркарди якчанд варианти фаъолият барои бартараф 

намудани мушкилоти сиёсии мавҷуда ва интихоби яке аз онҳо мебошад, ки 

нисбатан самарабахш буда, истифодаи он имконият медиҳад мушкилоти 

мавҷуда дар сатҳи беҳтарин бартараф карда шавад”2. Мувофиқи ақидаи 

мазкур қарори сиёсӣ амалест, ки мақсади ниҳоии он бартараф намудани 

мушкилиҳо мебошад. Вале барои бартараф намудани он бояд ҳамзамон 

                                                           
1 Костюков А.В. Политическое управление в региональном контексте [Текст] /А.В.Костюков // 

Управленческое консультирование. - 2002. - №1. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.dialogvn.ru/uk/200. 
(дата обращения: 9.04.22) 
2 Симонов К. В. Политический анализ [Текст] / Учебное пособие. К.В. Симонов. – М.: Логос, 2002. – C. 150. 

http://www.dialogvn.ru/uk/200.%20(дата
http://www.dialogvn.ru/uk/200.%20(дата
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якчанд роҳҳои ҳалли он пешниҳод карда шавад. Коркарди роҳҳои гуногун 

худ нишонаи мавҷудияти тасаввуроти комил дар бораи мушкилот мебошад. 

Он ба субъекти қабулкунандаи қарори сиёсӣ имконияти интихобро пешниҳод 

намуда, барои қабули  қарорҳои самарабахш мусоидат менамояд. 

Яке аз олимони маъруфе, ки дар масъалаи қабули қарори сиёсӣ 

таҳқиқоти бунёдӣ анҷом додааст, А.И. Соловёв маҳсуб меёбад. Вобаста ба ин 

масъала ӯ қайд мекунад, ки: “қабули қарори сиёсӣ маҷмуи фаъолиятҳои 

гуногуни субъектҳоро вобаста ба мақсадгузории бошуурона ва ба даст 

овардани он дар соҳаи ҳокимияти давлатӣ дар бар мегирад”1. Вобаста ба 

қабули қарор ӯ ду равиши илмиро ҷудо мекунад: якум, равиши меъёрӣ, ки 

тибқи он интихоби инсон бо фаъолияти ақлонии ӯ вобаста буда, мутаносибан 

метавонад алгоритми муайяни фаъолияти худро, ки ба моделҳои математикӣ 

асос меёбанд, тарҳрезӣ намуда, тибқи он фаъолият намояд. Дуюм, равиши 

рафторӣ буда, ба он асос меёбад, ки сохтори фаъолияти инсон гуногунҷанба 

буда, онро наметавон бо амалҳои мушаххас вобаста намуд2. 

 Дар заминаи таҳлили назариявии боло метавон қонуниятҳои 

зикргардидаи раванди қабули қарори сиёсӣ ва аҳамияти онҳоро дар 

идоракунии самарабахши сиёсӣ дар таҷрибаи амалии қабули қарорҳои сиёсӣ 

дар Тоҷикистон матраҳ намуд. Зеро маҳз натиҷаи қарорҳои сиёсии қабулшуда 

аст, ки имрӯз кишвар ба роҳи устувори рушд дохил шуда, дар роҳи таҳкими 

давлатдории миллӣ гомҳои устувор бардошта истодааст. 

 Аз солҳои нахустини ба даст овардани соҳибистиқлолӣ масъалаи 

мазкур маҳаки идоракунии самаранок дар Тоҷикистонро ташкил медиҳад. 

Воқеаҳои маълуми солҳои 90 асри гузашта худ нишонаи онанд, ки қабули 

қарори нодурусти сиёсӣ то чӣ андоза метавонад барои ҷомеа хавфу хатар эҷод 

намояд. 

 Имрӯзҳо олимони зиёди дохилию беруна сабабҳои сар задани ҷанги 

шаҳрвандиро дар Тоҷикистон таҳлил намуда, аксарияти онҳо ба хулосае 

                                                           
1 Соловьёв А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии [Текст] / И. Соловьев. – М.: 

Аспект Пресс, 2006. – С. 481.  
2 Дар ҳамон ҷо.  – С. 481-482  
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омаданд, ки яке аз сабабҳои он маҳз қабули қарорҳои нодусти сиёсӣ аз ҷониби 

роҳбарон ва элитаи сиёсии ҳамон давра буд, ки бе ба инобат гирифтани 

хусусияти воқеияти сиёсӣ рафтор намуда, зимоми идоракунии ҷомеаро аз 

даст доданд. Дар натиҷа кишвар ба ҷанги шаҳрвандӣ кашида шуд.  Вобаста 

ба ин масъала профессор А. Муҳаммад қайд мекунад, ки: “Вазъи иҷтимоию 

сиёсӣ ва ноуҳдабароии роҳбарони ҳамонвақтаи кишвар ба он оварда 

расонид, ки дастаҳои мусаллаҳи исломгароён бо кӯмаки хоҷагону роҳбарони 

хориҷии худ аксари гурӯҳҳои ҳадафдору беҳадафро зери назорат гирифта, 

Тоҷикистонро оғуштаи хун ва вориди ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ 

гардониданд”1. Яъне, муаллиф дар баробари омилҳои иҷтимоию сиёсӣ, 

инчунин ноуҳдабароии роҳбарони ҳамонвақтаро сабаби сар задани ҷанги 

шаҳрвандӣ медонад. 

Олими дигари тоҷик Ҷ.З. Маҷидзода низ дар ин масъала ҳамақида буда, 

қайд мекунад, ки: “Роҳбарият ва масъулони давлат дар даврони эълони 

истиқлолият аз имкониятҳои мавҷуда дуруст истифода накарда, неъмати 

истиқлолият ва давлатдории миллати пуррешаи таърихиро ҳифз карда 

натавонистанд, инчунин вазифаҳо ва мундариҷаи фаъолияти давлатро дар ин 

марҳилаи сарнавиштсоз дуруст муайян накарда, тавассути таъмини тавозуни 

манфиатҳои гурӯҳҳои мухталифи ҷомеа, натавонистанд онро барои ба даст 

овардани ҳадафҳои созандаи умумимиллӣ сафарбар созанд”2. Воқеияти 

инъикоснамудаи Ҷ.З. Маҷидзода дар заминаи таҳлили вазъи мавҷудаи 

ҳамонвақта собит месозад, ки маҳз муносибати нодуруст ба вазъи мавҷуда, 

набудани таҳлили воқеӣ, ки барои қабули қарор зарур аст, дуруст муайян 

карда натавонистани тавозуни муносибатҳо ва саривақт қабул карда 

натавонистани қарори дуруст боиси сар задани ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвар 

гаштааст. 

                                                           
1 Муҳаммад А. Истиқлол ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ [Матн] / А.Муҳаммад. – Душанбе, 2021. – С.27. 
2 Маҷидзода Ҷ.З. Пешвои ваҳдати миллӣ [Матн] / Ҷ.З.Маҷидзода / Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон: 

масъалаҳои ташаккул ва рушд. Ҷилди 3. – Душанбе, 2021. – С.120. 
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Сиёсатшинос Г.Н. Зокиров вобаста ба масъалаи мазкур қайд мекунад, 

ки: “Амалҳои иртиҷоӣ ва монеавӣ дар инкишофи истиқлолияти Тоҷикистон 

хеле мураккаб ва зиёд рух додаанд. Иртиҷотарин ва хавфноктарини онҳо 

моҷароҳои сиёсӣ буданд, ки дар шакли ҷанги ҳамватанӣ ба амал омад. 

Сабабҳо ва омилҳои ба ҷанги бародаркуш кашидани мардуми Тоҷикистон 

гуногунанд. Онҳоро ба ду гурӯҳ – сабабу омилҳои дохилию бунёдӣ ва 

берунию ёрирасон тақсим намудан дар маъно ва мантиқи қавӣ қарор дорад1. 

Ҳамзамон бо ин илова мекунад, ки: “Аз бесалоҳиятӣ ва бемасъулиятии 

роҳбарони Тоҷикистон истифода намуда, ба корҳои дохилии он бевосита 

дахолат менамуданд ва ҳатто бе иштироки роҳбарон ва намояндагони 

расмии Тоҷикистон дар бораи масъалаҳои муҳимтарини инкишофи он 

қарорҳои сиёсӣ қабул намуда, онҳоро амалӣ гардониданӣ мешуданд2. 

Мавқеъҳои илмии зикргардидаи олимон аз он шаҳодат медиҳад, ки 

воқеан ҳам таъхир дар сари масъалаи қабули қарор метавонад, ҷомеаро ба 

мушкилиҳои зиёде рӯ ба рӯ кунад. Махсусан вақте, ки сухан дар бораи қабули 

қарорҳои сиёсӣ дар марҳилаҳои ҳассоси рушди ҷомеа меравад. Дар асоси 

гуфтаҳои боло метавон чунин хулосаҳои назариявӣ баровард: 

- дарки воқеият, муайян намудани тамоюлҳои рушди ҷомеа, арзёбии самт 

ва хосияти муносибатҳои сиёсӣ дар раванди қабули қарори сиёсӣ моҳияти 

шаклгирии онҳоро муайян намуда, самарабахшии татбиқашонро таъмин 

мекунад; 

- субъекти қабули қарори сиёсӣ вазифадор аст, дар раванди фаъолият дар 

самти мазкур ба чунин масъалаҳои калидӣ, аз қабили таъмини тавозуни 

манфиатҳо, ба инобат гирифтани хусусиятҳои гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ, 

имконпазирии созишу гузашт, таваҷҷуҳ намояд; 

- таҳлили воқеии вазъро дар раванди қабули қарор ба инобат гирифта, 

ваколатҳои давлатро дар самти таъмини суботи ҷомеа ва ҳамзистии 

                                                           
1 Зокиров Г.Н. Системаи сиёсӣ: масъалаҳои рӯз ва дурнамои инкишоф [Матн] / Г.Н.Зокиров. – Душанбе, 

2011. – С.218 
2 Зокиров Г.Н. Системаи сиёсӣ: масъалаҳои рӯз ва дурнамои инкишоф [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 

2011. – С.219 
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осоиштаи гурӯҳҳои гуногуни манфиатдори қабули қарор истифода бурдан 

зарур аст. Зеро агар субъекти қабули қарор ваколатҳои давлатро дар самти 

танзими муносибатҳои сиёсӣ саривақт ва дуруст истифода набарад, ин амал 

боиси иҷро нашудани функсияи танзимкунандагии ин ниҳоди муҳим гашта, 

дар натиҷа қарорҳои қабулшуда татбиқношуда мемонанд. 

Омӯзиши мавод вобаста ба масъалаи хусусиятҳои қабули қарори сиёсӣ 

дар Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар марҳилаҳои 

минбаъда  нишон медиҳад, ки маҳз тавассути иҷрои дурусти ин амал имкон 

дод, ки мушкилтарин масъалаи дар назди давлати соҳибистиқлол истода – 

масъалаи ҷанг ва сулҳ ҳалли бебозгашти худро ёбад. 

Таҳлили маводи мавҷуда ва асарҳои олимони ватанию хориҷӣ нишон 

медиҳанд, ки баргузории иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

рӯйдоди муҳимми таърихӣ дар масъалаи тасмимҳои минбаъдаи 

сарнавиштсоз дар таърихи давлатдории миллии мо гашт. Вобаста ба 

масъалаи мазкур академик К. Олимов қайд мекунад, ки “Иҷлосияи XVI 

Шурои Олӣ, ки моҳи ноябри соли 1992 дар вазъияти ниҳоят вазнин барои 

мардуми ҷумҳурӣ ва таҳдиди хатари парокандашавии давлат ва миллат 

баргузор гардид, дар сарнавишти давлатдории миллии тоҷикон нақши 

воқеан таърихӣ бозид. 

Дар ин Иҷлосия вазъияти сиёсӣ ва низомии ҷумҳурӣ ба таври ҷиддӣ 

таҳлил шуда, вакилон раиси нави Шурои Олиро интихоб намуданд, ки 

ҳамзамон Сарвари давлат ба ҳисоб мерафт. Ба ин вазифаи олӣ интихоб 

шудани яке аз шахсиятҳои ҷасур ва воқеъбин Эмомалӣ Раҳмон, тавре баъдан 

собит гардид, қарори хеле муҳим ва аҳамияти таърихӣ дошта буд”1. Гуфтаҳои 

зикршуда собит месозанд, ки қабули қарор дар бораи интихоби сарвари 

давлат яке аз масъалаҳои меҳварие буд, ки дар минбаъда тавонист ҷараёни 

ҳодисоту зуҳуроти ҷомеаро ба куллӣ тағйир диҳад. Яъне, интихоби Сарвари 

давлат ба сифати  нафаре, ки минбаъд дар сари чанбараки қабули қарорҳои 

                                                           
1 Олимов К. Эмомалӣ Раҳмон асосгузори сулҳ, музокирот ва ваҳдати тоҷикон [Матн] / К. Олимов // Ваҳдати 

миллӣ ва пешрафти ҷомеа. – Душанбе, 2017. – С. 11. 
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сиёсӣ меистад, омили заминавӣ дар самти таъмини самаранокии қарорҳои 

сиёсии қабулшуда баромад хоҳад намуд. Инро вақт ҳам собит намуд, ки 

қарори қабулнамудаи Иҷлосия воқеан ҳам дуруст буд. 

Дар рафти Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “дар 

маҷмуъ 74 санади ҳуқуқӣ, аз ҷумла 15 қонун, 52 қарор, 6 фармон ва як изҳорот 

қабул карда шуд”1, ки муҳиммияти онҳоро таърих собит намуд. Қарорҳои 

қабулнамудаи иҷлосия дар танзим ва ҳалли мушкилтарин масъалаҳои ҳаёти 

ҷомеа мусоидат намуданд. Аз он ҷумла, қабул шудани қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи гурезаҳо”, “Дар бораи рӯзи сулҳ ва ризоияти миллии 

халқи Тоҷикистон эълон намудани 26 ноябри соли 1992”, “Дар бораи тасдиқи 

Низомномаи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Дар бораи тасдиқи 

Низомномаи Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Дар бораи пурзӯр 

намудани ҷавобгарӣ барои ҷиноятҳои вазнине, ки бар зидди саломатӣ ва 

ҳаёти шаҳрвандон, ҳуқуқи амволии онҳо ва барои хароб кардани пояҳои 

иқтисодию сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудаанд” ва ғайраҳо 

қабул гардиданд, ки муҳимтарин масъалаҳои ҳаёти ҷомеаро ба танзим 

медароварданд.  

Дар баробари қарорҳои қабулшуда, яке аз муҳимтарини онҳо ин 

баргардонидани гурезаҳо буд, ки аҳамияти таърихию сиёсӣ ва амниятии онро 

сарвари давлат хеле хуб эҳсос намуда буд. Вобаста ба ин масъала М.У. 

Хидирзода дуруст қайд мекунад, ки: “Сарвари сиёсии тозаинтихоб 

муносибати худро ба ин масъала дақиқ ва қотеъона муайян намуд.Он 

изҳороте, ки дар Иҷлосияи шонздаҳум садо дода буд: “То як тоҷик берун аз 

Ватан карор дорад, ман худамро ором ҳис карда наметавонам” бозгӯйи он 

буд, ки  масъалаи сарҷамъии миллат ин мушкилоти на танҳо сиёсию иҷтимоӣ, 

балки масъалае буд, ки ҷанбаи чуқури маънавию ахлоқӣ дошта, ифодагари 

номуси баланди миллии сарвари сиёсӣ буд, зеро барои шахси баномус 

                                                           
1 Маҳмудзода М.А. Саҳми Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳия ва қабули Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.А.Маҳмудзода // Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон: масъалаҳои 

ташаккул ва рушд. Ҷилди 3. – Душанбе, 2021. – С.30.  
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таҳаммул намудану бепарво будан нисбат ба тақдири падарону модарон ва 

бародарону хоҳарони ҳамхуни худ, ки азоби ғурбатро бо ҳама вазниниаш 

мекашиданд, ин амали номумкин аст. Аз ин рӯ, суханони таърихии Роҳбари 

давлат як изҳороти популистии сиёсӣ набуда, балки стратегияи фаъолияте 

буданд, ки ҳалли муваффақонаи он метавонист ба бартараф намудани як 

қатор масъалаҳои дигар замина гузорад. Аз он ҷумла, метавон хулосабарорӣ 

намуд, ки ин амал якум, ба наздикшавии миллат  ва сарҷамъии он баъди 

парешонии нангин мусоидат намуда, имконияти воқеӣ баҳри ташаккулу 

таҳкими  боварии иҷтимоӣ  фароҳам меомад; дуюм, имконияти мусоиди  

дарки хато ва бахшиши якдигар ба даст меомад. Агар сарвари сиёсӣ ин корро 

намекард, кинаю хусумат ва бадбинию нафрат метавонист чуқур реша 

давонад. Бинобар ҳамин ҳам, сарвари давлат эҳсос мекарданд, ки ин амалро 

ҳарчи тезтар анҷом додан зарур аст”1. 

Аз таърихи гузашта мо медонем, ки иҷрои ин қарор хеле ба мушкилӣ ба 

даст омад, вале иродаи Сарвари давлат, ки дар ин масъала устувор буд, ҳама 

монеаҳо марҳила ба марҳила бартараф шуда, гурезагон ба Ватан 

баргардонида шуданд. 

Қарори дигари муҳимми сиёсие, ки дар ин Иҷлосия қабул гардид, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи аз ҷавобгарии ҷиноӣ, интизомӣ ва 

маъмурӣ озод намудани шахсоне, ки дар давраи аз 27 март то 25 ноябри соли 

1992 дар минтақаҳои мухолифат ҷиноят ва амалҳои ғайриқонунӣ содир 

кардаанд” маҳсуб меёбад. Қабули Қонуни мазкур аз дарки баланди воқеияти 

сарвари сиёсӣ дарак медод, зеро дар ҷомеае, ки зӯроварию хушунат авҷ 

мегирад, инстинкти худнигоҳдорӣ дигар аъзои онро ҳам водор мекунад, ки 

бо мақсади аз худ дифоъ намудан ҷавоби зӯроварона диҳад. Дар натиҷа яке 

ҳадафмандона, дигаре ноогоҳона ва сеюмӣ бо мақсади худмуҳофизат даст ба 

амали ғайриқонунӣ мезанад. Дар чунин ҳолат ба ҷавобгарӣ кашидани ҳамаи 

онҳо на аз рӯйи имконият ва на аз рӯйи хиради сиёсист. Вобаста ба ин, авфи 

                                                           
1 Хидирзода М.У. Истиқлолият ва стратегияҳои муваффақ [Матн] / М.У. Хидирзода.  – Душанбе, 2017. – 

С.34. 
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чунин нафарон то як дараҷа барои ислоҳ шудани онҳо мусоидат намуда 

метавонад. Вале дар марҳилаҳои минбаъда мо дида истодаем, ки 17 маротиба 

қонунҳо дар бораи авф қабул гардида, 170 ҳазор шаҳрвандон имконияти озод 

шудан аз ҷавобгариро соҳиб шуданд.  Ин амал моҳияти башардӯстонаи 

сиёсати Президенти мамлакат, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро 

собит месозад. Ин амал ба анъанаи хуби давлатдорӣ мубаддал гашта, дар 

арафаи ҷашну идҳои миллӣ пайваста он амалӣ карда мешавад. Авф ва 

бахшиши гуноҳ ҳамчун салоҳияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

моддаи 69 Конститутсияи кишвар муқаррар карда шудааст. 

Қарори дигаре, ки самаранокии он аҳамияти хоси таърихӣ касб 

намудааст, даъвати мухолифин ба сари мизи гуфтушунид ва оғоз намудани 

музокирот бо мақсади ҳалли сулҳомези низои тоҷикон буд. Вобаста ба ин 

масъала Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намудаанд, ки: 

“Вазифаи муҳимтарин ва фаврии Ҳукумати навтаъсис ҳарчи зудтар хотима 

бахшидан ба ҷангу хунрезӣ, барқарор кардани фаъолияти комилан 

фалаҷшудаи сохтору мақомоти давлатӣ, ба Ватан баргардонидани гурезаҳои 

иҷборӣ ва таъмин намудани онҳо бо шароити зарурии зиндагӣ ва кор буд. 

Дар ин раванд, фароҳам овардани фазои мусоид барои музокироти ҷонибҳо 

низ аз ҷумлаи корҳои аввалиндараҷаву бетаъхир ба шумор мерафт. Мо 

музокироти сулҳро бо мухолифини мусаллаҳ бо талабу дархост ва майлу 

иродаи халқи азизамон, ба хотири қатъи хунрезиҳои даҳшатнок, ҳифзи 

ягонагии миллат ва нигоҳ доштани якпорчагии давлатамон оғоз кардем. Дар 

раванди музокироти тӯлонӣ, ки зиёда аз чил моҳ дар кишварҳои гуногуни 

олам идома доштанд, мо чил санади муҳимро ба имзо расонидем. Дар натиҷа 

баъди мухолифати мусаллаҳонаи беш аз панҷсола 27-уми июни соли 1997 

Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон 

имзо шуд”1. Ногуфта намонад, ки муқобилони қабули ин қарор чӣ дар ҷомеа 

ва чӣ дар байни аъзои Ҳукумати навтаъсис низ зиёд буданд. Вале яке аз 

                                                           
1 Паёми шодбошии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

ифтихори Рӯзи ваҳдати миллӣ [Матн]: // [Маводи электронӣ]. URL:  http://prezident.tj (санаи муроҷиат: 
4.04.2022). 
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принсипҳои асосии сарвари давлат дар масъалаи қабули қарори сиёсӣ ин 

қотеияти ӯ мебошад, ки бо дарки муҳиммияти масъала ба ин ё он амал иқдом 

мекунад. Дар тақвияти ин гуфтаҳо илова кардан мумкин аст, ки “Саҳми 

Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сулҳ ва ваҳдати миллӣ калидӣ ва хеле назаррас 

мебошад. Музокироти тӯлонӣ дар роҳи ба даст оварда ваҳдати миллӣ аз 5-

уми апрели соли 1994 то 27 июни 1997 дар кишварҳои ба монанди 

Афғонистон, Покистон, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия ва 

Туркманистон гузаронида шуд. Музокироти мазкур аз 9 давр ва 6 мулоқот 

иборат буд. Дар ин давраи басо мушкил бо ташаббуси Эмомалӣ Раҳмон 21 

маротиба музокироти байни гурӯҳҳои ҳукуматӣ ва мухофилин анҷом дода 

шуд, ки дар натиҷа 40 санади таърихие, ки ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқии 

эътироф доштанд ва онҳо баҳри якпорчагии миллати тоҷик ва нарасонидани 

зарари ҷонӣ, чун обу ҳаво зарур буданд1. Аз ин ҷо бармеояд, воқеан ҳам, 

раванди сулҳофарӣ дар Тоҷикистон худ як мактаби томи идоракунии раванди 

сиёсист, ки хотимаи натиҷабахш дошт. 

Дар илми муосири идоракунӣ дар раванди қабули қарор якчанд 

принсипҳоро ҷудо мекунанд, ки дар байни онҳо асоснокӣ, мақсаднокӣ, 

суроғавӣ ва директивӣ будани онҳо мақоми махсус доранд. Дар ин раванд 

қотеият ва ҷиддият аз талаботҳои  муҳимме мебошанд, ки раванди қабул ва 

татбиқи қарори сиёсиро самаранок мегардонанд. Дар таҷрибаи давлатдории 

мо ягонагии субъекти қабули қарор дар татбиқи самараноки онҳо нақши 

бориз дорад.  

Риояи принсипҳои дар боло зикргардида собит месозад, ки қарорҳои 

Иҷлосияи XVI маҳз бо риояи ҳамин принсипҳо қабул шуда буданд. Аз ин рӯ 

натиҷабахшӣ ва самаранокии онҳо ҳам таъмин гардид. Ба истилоҳи 

Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон: “Мардуми шарифи 

Тоҷикистон хуб дар ёд доранд, ки раванди истиқрори сулҳу субот ва ваҳдати 

миллӣ ҳанӯз аз Иҷлосияи XVI сарнавиштсози Шурои Олии кишвар оғоз 

                                                           
1 Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон [Матн]:  Ҷ.1. – Душанбе, 2019. – С.67. 
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гардида буд. Маҳз дар натиҷаи амалӣ гардидани қарорҳои иҷлосияи воқеан 

таърихӣ дар мамлакат барои барқарорсозии сулҳу оромӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, 

ризоияти миллӣ, бунёди аркони давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, 

ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ, низоми ҳуқуқии адолатпеша ва оғози барномаҳои 

рушди иҷтимоиву иқтисодӣ заминаи устувор гузошта шуд1.  

Дар ин масир қарори беназире қабул шуд, ки тавонист ба ташаккули 

тарҳи нави сулҳофарӣ дар Тоҷикистон замина гардад. Ин ҳам бошад қарор 

дар бораи тақсими ҳокимият бо мухолифи сиёсии худ буд. Қисме аз аъзои 

Ҳукумати тозатаъсис ҳам ба ин амал зид буданд. Вале хиради сиёсӣ ва 

дурбинии Сарвари давлат имконият дод, ки ин амал, ки дар таҷрибаи 

сулҳофарӣ нодир, амалӣ карда шавад.  

Агар аз диди назарияҳои классикии низоъ ба масъала назар афканем, пас 

муайян намудан мумкин аст, ки дар низоъҳои сиёсӣ ҳокимият доимо ҳамчун 

объекти низоъ баромад намуда,  барои ба даст овардани он муборизаҳо сурат 

мегиранд. Дар ҳолати низои тоҷикон ҳам ин омил ҷой дошт. Маълум буд, ки 

мухолифин на барои амалӣ намудани манфиатҳои ақидатии худ, ки асосан 

татбиқи ғояи  исломи сиёсиро дар бар мегирифт, талош мекард. Ин фақат 

шиор барои ба даст овардани ҳокимият дар Тоҷикистон буд. Мавқеи 

қудратталабонаи онҳо дар раванди музокирот муайян шудан гирифт. Майли 

онҳо барои соҳиб шудан ба захираҳои идоракунӣ ва ҳокимият маълум буд. 

Яъне, онҳо тайёр буданд бар ивази ҷой гирифтан дар сохторҳои ҳукуматӣ аз 

ғояи меҳварии худ даст кашанд. Ин майли онҳоро дарк намуда, Сарвари 

давлат ба иқдоме розӣ шуданд, ки онро таҷрибавӣ ҳам гуфтан мумкин аст. 

Дар натиҷа 30% мансабҳои давлатӣ дар мақомоти ҳокимияти давлатӣ ба онҳо 

дода шуд. Ақида ва мавқеъҳо нисбат ба масъалаи мазкур гуногун буданд, 

ихтилофу зиддиятҳо ҳам зиёд буданд. Вале Сарвари давлат бо ин қарори худ 

ба мухолифин имконият дод, то маҳорату малака ва дониши худро дар 

масъалаҳои давлатдорӣ ба ҷомеа нишон диҳанд.  Вале бо гузашти муддати 

                                                           
1 Ниг.: Паёми шодбошии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ба ифтихори Рӯзи ваҳдати миллӣ [Матн]: - Душанбе, 26.06.2021 [Маводи электронӣ]. URL:  

http://prezident.tj/node/26032 (санаи муроҷиат: 8.04.22)  

http://prezident.tj/node/26032
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хеле кутоҳи вақт собит гашт, ки мансабталабӣ дигар асту салоҳиятнокии 

касбӣ дар идоракунии давлатӣ дигар. Раванди мазкурро таҳлил намуда А.Н. 

Муҳаммад қайд мекунад, ки: “Албатта, тақсимоти ҳокимият дар назарияҳои 

сиёсии муосир ба хотири сулҳу салоҳ ва оромии ҷомеа ба назар гирифта 

мешавад, вале он бештар дар равандҳои муколама ва хотири муътадил 

гардонидани вазъ ва анҷоми хуби гуфтушунид мебошад. Таҷрибаи 

Тоҷикистон нишон дод, ки касбияти оппозитсия, тақсимоти мансабҳо байни 

сарварони минтақавии онҳо ва аз уҳдаи кор набаромадани аксарияти ба сари 

мансаб омадагон дар муҳлати чанд сол вазъиятро боз мушкил гардонид. Ба 

ҳамаи ин нигоҳ накарда чунин таҷрибаи тақсимоти мансабҳо барои ба даст 

овардани сулҳу салоҳ нишон дод, ки агар аз як ҷониб ба раванд оромии ҷомеа 

таъсиргузор буд, аз тараф дигар дар муддати начандон тулонӣ маълум гашт, 

ки аксарияти кадрҳои аз тарафи ИНОТ барои вазифаҳои давлатӣ 

пешниҳодгардида, ба истилоҳ “намояндагони 30 фоиза” аз ухдаи вазифаҳои 

идоракунӣ баромада натавонистанд1. 

Ташаббуси зикргардида собит намуд, ки ҳокимият ҳам новобаста ба 

арзиши баланди сиёсии худ дар вазъияти муайяни таърихию сиёсӣ метавонад 

мавриди тақсимоту муомилот қарор гирад. Вале фақат он ҷонибе метавонад 

аз уҳдаи идораи он барояд, ки дорои малака, дониш ва салоҳиятнокии хос 

дар ин самт мебошад. 

Муаррифии самаранокии қарори болозикр якчанд масъалаҳои муҳимми 

вобаста ба қабули қарори сиёсиро муайян намуд, аз ҷумла: 

- яке аз омилҳои муҳим дар раванди қабули қарор, ки самаранокии 

онро таъмин мекунад, ба инобат гирифтани хусусият ва хислатҳои касбии 

ҷонибе мебошад, ки татбиқи минбаъдаи он аз ӯ вобаста аст; 

- қарори сиёсие, ки бо назардошти вазъи иҷтимоию сиёсӣ ва таърихӣ 

қабул карда мешавад, истифодаи якчанд механизмҳои пазируфтаи ҳалли 

                                                           
1 Ниг.: Муҳаммад А.Н. Истиқлол ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ (таҷрибаи Тоҷикистон) [Матн] / А.Н. 

Муҳаммад. – Душанбе, 2021. – С.65. 
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низоъ, аз қабили гузашт, созиш ва таҳаммулпазириро ҳам бояд ба инобат 

гирад. 

Вобаста ба қабули қарорҳои сиёсӣ вобаста ба истиқрори сулҳ ва ваҳдати 

миллӣ ва раванди татбиқи минбаъдаи онҳо механизме, ки ба кор андохта шуд, 

ин тақвияти ҳамкориҳо бо ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ 

маҳсуб меёбад. Яке аз қарорҳои муҳимми сиёсӣ дар ин самт таъсиси Шурои 

ҷамъиятии Тоҷикистон мебошад, ки 9 декабри соли 1996 таъсис ёфта, 

роҳбарони 7 ҳизби сиёсӣ ва як қатор ташкилотҳои ҷамъиятӣ “Шартнома дар 

бораи ризоияти ҷамъиятӣ”-ро имзо намуданд. 

Дар ин асос ҳамкориҳо байни давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ густариш 

ёфта, барои таъмини ҳамгироии иҷтимоӣ замина муҳайё гардид. 

Мусоидат ҷиҳати таҳкими ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ба раванди созанда 

равона кардани неруи он ҳам яке аз принсипҳои менеҷменти сиёсӣ мебошад, 

ки дар Тоҷикистон аз ҷониби сарвари давлат нуктасанҷона амалӣ карда шуд. 

Дар натиҷа имконияти барқарор намудани робитаи зич байни давлат ва 

ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва байни худи ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба 

даст омад. Ин иқдом дар таҳкими пояҳои сулҳу ваҳдат ҳам нақши бориз 

бозид. 

Аҳамият на нақши Шурои ҷамъиятиро дар раванди таъмини ризоият ва 

суботи ҷомеа баррасӣ намуда, А.Н. Муҳаммад ва Л.Л. Хоперская қайд 

мекунанд, ки: “Шурои ҷамъиятӣ то ба имрӯз ҳамчун мақоми намояндагӣ, 

машваратию экспертӣ ва ҳамоҳангсоз дар асоси муқаррарои муайяннамудаи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Созишнома дар бораи 

ризоияти ҷамъиятӣ ва Низомномаи Шурои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фаъолият намуда истодааст. Шурои ҷамъиятӣ ҳеҷ вақт мақоми фармалӣ 

набуд, балки аз рӯзҳои нахустини таъсиси худ ба раванди сулҳофарӣ ворид 

гардид. То оғози ҳар як даври музокироти байни тоҷикон ҳайати ҳукуматӣ бо 
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аъзои Шуро вомехӯрданд ё ҷаласаи онро даъват намуда, мавқеи ҳуқумат 

вобаста ба масъалаҳои пешниҳодшаванда, бори дигар баррасӣ карда мешуд1. 

Шурои ҷамъиятӣ ҳамчун арсаи ҳамкории давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ 

имрӯзҳо ҳам вазифаи худро ҷиҳати таҳкиму ягонагӣ ва суботи ҷомеа бозида 

истодааст. 

Вобаста ба хусусиятҳои қарорҳои сиёсии қабулшуда дар марҳилаи 30 

соли соҳибистиқлолӣ ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки онҳо аксаран  

хусусияти стратегӣ доштанду доранд. Дар ҳошияи ин гуфтаҳо метавон дар 

бораи тақсими замин ба мардум низ ёдовар шуд. Яке аз мушкилиҳои ҷиддие, 

ки дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар робита ба вазъи муташанниҷи 

иҷтимоию сиёсӣ пайгири ҷомеа гашта буд, ин хатари гуруснагӣ маҳсуб меёфт. 

Дар ин замина метавон дар бораи қабули қарори таърихӣ ҷиҳати ба мардум 

тақсим карда додани замин ёдовар шуд. Бо мақсади бартараф намудани 

таҳдиди гуруснагӣ ва ҳалли мушкилиҳои иҷтимоии мардум вобаста ба 

норасоии маводи хӯрокворӣ сарвари давлат аввал 9 октябри соли 1995 

фармон дар бораи ҷудо намудани 50 ҳазор гектар  барои хоҷагиҳои 

наздиҳавлигӣ ва баъдан 1 декабри соли 1997 фармон дар бораи иловатан ҷудо 

намудани 25 ҳазор гектари дигар қабул намуданд. Дар маҷмуъ 75 ҳазор гектар 

замин барои истифодабарии хоҷагиҳо ҷудо карда шуд, ки ин дар паст 

намудани шиддати мушкилиҳои иҷтимоӣ, бахусус гуруснагӣ таъсири 

бевоситаи худро расонид. Дар бораи аҳамияти қабули қарори мазкур ва 

самараи татбиқи он Президенти мамлакат дар суханронии худ бахшида ба 30-

солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуданд, ки: 

“Барои пешгирӣ кардани хатари гуруснагӣ ва минбаъд бо маҳсулоти 

истеҳсоли худӣ ҳарчи бештар таъмин намудани бозори истеъмолӣ дар давоми 

солҳои 1995 – 1997 ба аҳолӣ 75 ҳазор гектар замин, ки байни мардум ҳамчун 

“заминҳои президентӣ” маъмул мебошад, тақсим карда шуд. Дар замони 

соҳибистиқлолӣ дар кишвар зиёда аз 112 ҳазор гектар боғу токзори нав бунёд 

                                                           
1 Ниг.: Махмадов А.Н., Хоперская Л.Л. Национальное примирение: перспективы развития суверенного 

таджикского государства [Текст] / А.Н. Махмадов, Л.Л. Хоперская. – Душанбе, 2017. – С.14-15.  
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гардида, майдони онҳо ба беш аз 200 ҳазор гектар расид, ки нисбат ба соли 

1991 2,2 баробар зиёд мебошад. 

Дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ соли 2020 нисбат ба соли 1997 5,4 баробар афзоиш ёфта, ба 33,6 

миллиард сомонӣ расонида шуд. 

Тайи солҳои истиқлол мо таҷрибаи бисёр судманди кишти такрориро 

васеъ ҷорӣ кардем ва ҳар сол дар кишвар дар майдони 200 ҳазор гектар кишти 

такрории зироатҳоро ба роҳ мондем. 

Ҳоло дар кишвар ҳар сол бо иловаи кишти такрорӣ дар майдони беш аз 

900 ҳазор гектар замини обӣ кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронида 

мешавад.Агар дар 200 ҳазор гектар якнафарӣ соҳиби ҷойи кор шуда бошанд, 

200 ҳазор нафар ва дар сурати дунафарӣ ба ҳар як гектар 400 ҳазор нафар 

соҳиби ҷойи кор шудаанд. 

Дигар манфиати кишти такрорӣ аз он иборат аст, ки мо бо ҳамин роҳ 

талафоти 138 ҳазор гектар замини барои бунёди манзили истиқоматӣ 

тақсимшударо ҷуброн кардем. 

Дар сӣ соли соҳибистиқлолӣ истеҳсоли ғалла 5,3 баробар, картошка 10, 

сабзавот ва мева 7 баробар зиёд гардида, таъминоти бозори истеъмолӣ бо 

маҳсулоти ватании аз ҷиҳати экологӣ тоза хеле беҳтар гардид”1. Таҳлилу 

оморҳои овардашуда аз он далолат мекунанд, ки қарори мазкур дар заминаи 

дарки воқеият, мавҷудияти мушкилӣ асоснок ва дурбинона қабул шуда, имрӯз 

самаранокии худро таъмин намуда истодааст. Ногуфта намонад, қарори 

мазкур баҳри иҷрои қарорҳои стратегии дар ин самт баъдан қабулшуда 

заминагузор гашт. 

Дар раванди таҳкими давлатдории миллӣ дар Тоҷикистон яке аз 

омилҳои муҳим дуруст муайян намудани стратегияҳои рушди кишвар 

мебошад. Ин амал мунтазамӣ, марҳиланокӣ ва робитаи ногусастании 

ҳадафҳои рушди давлатро дар идоракунии он муайян намуда истодааст. 

                                                           
1 Суханронӣ дар ҷаласаи ботантана ба муносибати 30 – солагии истиқлоли давлатӣ [Матн]: - Душанбе, 

08.09.2021. [Манбаи электронӣ]. URL: http://prezident.tj/node/26483 (санаи муроҷиат: 8.04.2022) 

http://prezident.tj/node/26483
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Вобаста ба ин масъала М. Хидирзода чор стратегияи муваффақи Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро ҷудо мекунад, ки дар заминаи онҳо идоракунии самараноки 

сиёсӣ амалӣ шуда истодааст: “Стратегияи нахустини мукаммал ин 

баровардани кишвар аз ҷанги шаҳрвандӣ ва решакан намудани зуҳуроти 

зӯроварӣ, хушунату куштор, рӯҳияи ноумедӣ, нобоварӣ ба ҳокимият, 

парокандагии ғоявӣ, бадбинӣ, бозгардонидани гурезагони иҷборӣ, куллан 

тағйир додани имиҷи давлат дар арсаи байналмилалӣ маҳсуб меёбад.  

Стратегияи муҳимми дигар ин ташаккули ифтихори миллӣ, тавассути 

тарғиби андешаи миллӣ, таҳкими ҳамгироии иҷтимоӣ, умумияти ғоявӣ ва 

шинохти асли хеш маҳсуб меёбад, ки дар ҷодаи таҳкими давлати миллӣ 

аҳамияти бағоят саривақтӣ дорад. 

Стратегияи сеюм, ин фаъолият дар самти эмин нигоҳ доштани арзишҳои 

иҷтимоии умумипазируфта аз олудашавӣ бо меъёрҳои таҳрифшудаи динию 

мазҳабӣ ва миллии бегона мебошад, ки таҳти таъсири беруна ба миллати мо 

бор шудаанд.   

Стратегияи чорум, ки бидуни он устуворӣ ва рушди давлатдории миллӣ 

номумкин аст, ин сиёсати муваффақи хориҷӣ мебошад. Ҳеч як давлат 

наметавонад дар танҳоӣ ва алоҳидагӣ, бидуни робитаҳои неки ҳамҷаворӣ 

вуҷуд дошта бошад”1. 

Аз диди мо стратегияҳои болозикр аз диди мазмунӣ ва функсионалӣ 

иҷрои амалҳоеро дар бар мегиранд, ки моҳияти низомсоз дошта, татбиқи 

онҳо самаранокии фаъолияти давлатро дар ҳама самтҳо таъмин карда 

истодааст. Таҳлилҳои илмии дар ин самт гузаронидашуда собит месозанд, ки 

қарорҳои сиёсии дорои хусусияти стратегӣ аз диди замонӣ дарозмуҳлат буда, 

қудрат доранд, ҳамзамон масъалаҳои дар раванди идоракунии сиёсӣ 

пайдошавандаро ҳал намоянд.  

Дар робита ба ин яке аз қарорҳои муваффақи сиёсие, ки дар раванди 

таҳкими давлатдории миллӣ аҳамияти бағоят муҳим доранд, ин муайян 

                                                           
1 Хидирзода М.У. Истиқлолият ва стратегияҳои муваффақ [Матн] / М.У. Хидирзода. – Душанбе, 2017. – С. 

11-17. 
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намудани ҳадафҳои стратегии давлат мебошад, ки дар заминаи онҳо ҷомеа 

марҳила ба марҳила ба зинаҳои нави рушду пешрафт баромада истодааст. 

Инҳо таъмини амнияти озуқаворӣ, истиқлолияти энергетикӣ, баромадан аз 

бунбасти коммуникатсионӣ ва таъмини саноатикунонии босуръат мебошад. 

Ҳадафҳои стратегӣ дар раванди идоракунии давлатӣ ҳамчун роҳнамо 

хизмат менамоянд. Бо мақсади таъмин самараноки онҳо Стратегияи миллии 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дар ин замина 

даҳҳо барнома ва қарорҳои дигаре қабул карда шудаанд, ки раванди татбиқи 

онҳоро дар асосҳои илмӣ муайян ва дақиқ менамоянд. 

Вобаста таъмини амнияти озуқаворӣ ҳаминро қайд намудан зарур аст, 

ки: “мафҳуми “амнияти озуқаворӣ” дар резолютсияи Ассамблемяи Созмони 

Милали Муттаҳид Уҳдадориҳои байналмилалӣ дар самти таъмини амнияти 

озуқаворӣ дар ҷаҳон, ки соли 1974 қабул шуда буд, чунин шарҳ дода шудааст: 

“ин дастрасии ҳамешагӣ ва кафолатноки тамоми мардум ба захираҳои ғизоии 

ҷаҳонӣ ба миқдоре, ки барои ҳаёти фаъол ва солим зарур аст, маҳсуб 

меёбад”1. 

Дар Тоҷикистон барои таъмини ин ҳадаф заминаи меъёрии ҳуқуқӣ 

муҳайё карда шудааст. Дар моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи аинияти озуқаворӣ” омадааст: “амнияти озуқаворӣ – вазъи иқтисодии 

давлат мебошад, ки аз ҳисоби истеҳсолоти дохилӣ бехатарии озуқавории 

кишвар таъмин гардида, дастёбии воқеӣ, ки барои ҳаёти солиму фаъол ва 

рушди демографии ҳамаи аҳолӣ зарур аст, кафолат дода мешавад”2. Дар 

ҳамин замина қонунгузор ҳамчунин тафсири ҳуқуқии механизми 

таъминкунандаи амнияти озуқавориро низ муайян намудааст, ки тибқи он: 

“таъмини амнияти озуқаворӣ – таҳия ва амалӣ намудани чорабиниҳои 

иқтисодӣ, ташкилӣ ва чорабиниҳои дигаре, ки асосан аз ҳисоби истеҳсолоти 

дохилӣ бо озуқаи асосӣ дар сатҳи меъёрҳои муносиби илман асоснок барои 

                                                           
1 Users/admin/Downloads/A_10019-RU.pdf  

2Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амнияти озуқаворӣ” [Матн] // (АМОҶТ, с.2010, №12, м.830; 

с.2014, №11, мод.667)  
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қонеъ намудани талаботи аҳолӣ ва пешгирии бӯҳронҳои озуқаворӣ равона 

шудаанд”1. 

Вобаста ба ин ҷиҳати таъмини  ҳадафи стратегии мазкур анҷом додани 

як қатор тадбирҳо зарур мебошад, ки асоситарини онҳо истифодаи оқилонаи 

замин, баланд бардоштани ҳолати мелиоративӣ ва ҳосилнокии он, содироти 

меваю сабзавот, сохтмони корхонаҳои коркарди меваю сабзавот, рушди 

технологияи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, парвариши навъҳои нави 

растанӣ, мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон, рушди боғу токпарварӣ, 

чорводорӣ, воридоти техникаи кишоварзӣ ва дигар амалҳое мебошанд, ки 

баҳри пешрафти соҳаи мазкур мусоидат мекунанд. 

Ин нуктаро Президенти мамлакат дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии 

ҷумҳурӣ аз 25 апрели соли 2008 махсус зикр намуда буданд: “Мо амнияти 

озуқавории кишварро танҳо дар сурате таъмин карда метавонем, ки 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии худиро ҳарчи бештар афзоиш дода, аз 

маводи ғизоии воридотӣ камтар вобаста бошем”2. Паст намудани шиддати 

вобастагии кишвар аз маҳсулоти кишоварзии воридотӣ дар замони муосир 

муҳиммияти хос касб намуда истодааст. Таҷрибаи ҷаҳонӣ собит намуда 

истодааст, ки вобаста ба таъсири омилҳои гуногуни табиию техногенӣ 

таҳдиди гуруснагӣ сайёраро пайгир шудааст. Аз ин рӯ, ҳадафе, ки Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гузоштааст, воқеан ҳам ҳаётан муҳим ба шумор 

меравад. Натиҷаҳои амалии татбиқи ҳадафи мазкурро Пешвои миллат дар 

Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи самтҳои 

асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ” 21 декабри соли 2021 чунин баён намуданд: 

“Дар натиҷа дар замони истиқлолият маданияти истифодабарии замин 

куллан беҳтар гардида, аз як қитъаи замини обӣ гирифтани 2–3 ҳосил ба 

ҳукми анъана даромад, ки барои бамаротиб зиёд шудани истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат карда истодааст. Бо ҳамин роҳ афзоиши 

                                                           
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амнияти озуқаворӣ” [Матн] // (АМОҶТ, с.2010, №12, м.830; 

с.2014, №11, мод.667) 
2 Паёми Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] – 

Душанбе, 23.01.2015. [Манбаи электронӣ]. URL: http://prezident.tj/node/8136 (санаи муроҷиат: 5.04.2022) 

http://prezident.tj/node/8136
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ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъмин гардида, аз 11 миллиарди соли 

1992 ба 40 миллиард сомонӣ дар соли 2021 расонида шуд, яъне қариб 4 

баробар афзоиш ёфт. 

Бояд гуфт, ки имрӯзҳо зиёда аз 90 фоизи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 

ба бахши хусусӣ рост меояд. Ин нишондиҳанда аз саҳми бузурги 

кишоварзони мамлакат дар раванди расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ – 

ҳифзи амнияти озуқавории кишвар, махсусан, дар шароити ду соли охир 

пайиҳам омадани хушксоливу камобӣ гувоҳӣ медиҳад. Маҳз ба шарофати 

заҳмати онҳо фаровонии бозори истеъмолӣ таъмин гардид ва мардуми мо аз 

ҷиҳати таъминот бо маводи озуқа танқисӣ накашиданд”1. 

 Лозим ба ёдоварист, ки таъмини амнияти озуқаворӣ масъалаи доимо 

рушдёбанда буда, он бо назардошти эҳтиёҷот ва талаботи ҷомеа татбиқи 

чораҳои амалиро тақозо менамояд. 

Самти дигари стратегие, ки бомаром амалӣ шуда истодааст, таъмини 

истиқлолияти энергетикӣ мебошад. Дар китоби “Уфуқҳои истиқлол” 

омадааст, ки: “Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги 

гидроэнергетикӣ манбаи барқароршавандаи тавлиди неруи барқ мебошад. 

Иқтидорҳои истеҳсолии ин захираҳо беш аз 527 млрд.кв. соатро ташкил 

медиҳад, ки сарвати миллии мо мебошад ва истифодаи оқилонаи онҳо 

метавонад имкониятҳои моро дар бобати таъмин намудани рушди устувори 

иқтисодӣ ва тақвияти иқтидори содиротии кишвар афзун гардонанд”2. Дар ин 

замина истифодаи самараноки иқтидорҳои энергетикӣ омили муҳимми 

таҳкими истиқлолияти иқтисодии мамлакат низ маҳсуб меёбад. 

16 ноябри соли 2018 ба истифода додани нахустин чархаи Неругоҳи 

барқии обии “Роғун” рӯйдоди муҳимми таърихӣ дар даврони давлатдории 

навини тоҷикон мебошад. На мушкилоти молиявӣ, на фишорҳои беруна ва 

                                                           
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи самтҳои 

асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ” [Матн] – Душанбе, 21.12.2021. [Манбаи электронӣ]. URL: 

http://prezident.tj/node/27417 (санаи муроҷиат: 4.04.22) 
2 Эмомалӣ Раҳмон. Уфуқҳои истиқлол [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе, 2018. – С.31-32. 

http://prezident.tj/node/27417
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на дигар мушкилиҳо натавонистанд пеши роҳи иродаи сарвари давлатро дар 

масъалаи бунёди “Роғун” гиранд. 

Дар назар бояд гирифт, ки истиқлолияти энергетикӣ на танҳо ҳалли 

мушкилоти таъмини аҳолӣ бо барқи хушсифат аст, балки он омили муҳимми 

таъмини рушди бемайлони иқтисодӣ, саноат ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқ 

маҳсуб меёбад. 

Ҳадафи дигаре, ки дар роҳи таъмини он муваффақ шудем, баромадан аз 

бунбасти коммуникатсионӣ маҳсуб меёбад. Набудани роҳҳои тамоми сол 

фаъолияткунанда барои Тоҷикистон натанҳо мушкилоти иқтисодию 

коммуникатсионӣ маҳсуб меёфт, балки масъалаи таъмини ваҳдату ягонагӣ ва 

худшиносию ҳувияти миллиро осебпазир гардонида буд. Мушкилоти роҳ 

боиси се пора гаштани кишвар буд. Робита байни минтақаҳо дар давоми сол 

то шаш моҳ канда буд. Ин омил ба дуршавии миллат оварда расонида, дигар 

мушкилиҳо, аз қабили маҳалчигию маҳалгароиро низ қувват мебахшид. Дар 

бораи қотеияти Президенти малакат дар қабул ва татбиқи қарорҳои сиёсӣ мо 

аллакай ишора намудем. Дар масъалаи баровардан аз бунбасти 

коммуникатсионӣ ҳам сарвари сиёсӣ ҷиддӣ ва қотеона муносибат намудаанд. 

Ҳанӯз моҳи майи соли 1999 дар маросими ба истифода додани нақби 

Истиқлол Пешвои миллат қайд намуда буданд, ки: “Ба нохун бошад, ҳам бояд 

аз дили санги хоро роҳ кушоем, то дарвозаи вилояти Суғд, ки дар байни 

Душанбею Хуҷанд қарор дорад, дар чор фасли сол ба рӯйи мардум кушода 

бошад. Бигузор падарону модарон ва хоҳарону бародарони мо аз азоби баста 

шудани роҳ дар давоми шаш моҳи барфрезию тармаҳо раҳоӣ ёбанд. Бигузор 

дарвозаи Зарафшон ва роҳи мошингарди тунели Анзоб купруки заррине 

гардад, ки чун давоми силсилаи “Шоҳроҳи абрешим” қисмати шимоли 

мамлакатро бо пойтахти он бипайвандад”1. 

                                                           
1 Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ба истифода 

додани нақби Анзоб [Матн]: 22 майи соли 1999. [Манбаи электронӣ]. URL: http://prezident.tj (санаи муроҷиат: 

17.01.2020). 
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Дастовардҳои дар самти мазкур ба даст овардаро Пешвои миллат 

ҷамъбаст намуда, қайд карданд, ки: “Бо ин мақсад Ҳукумати мамлакат 

корҳои зиёдеро ба анҷом расонида, даҳҳо лоиҳаи сармоягузориро татбиқ 

намуд, ки дар доираи онҳо дар кишвар беш аз 2200 километр роҳи 

байналмилалии мошингард, 220 километр роҳи оҳан, 237 пул ва 5 нақби 

мошингузар бунёд гардида, ҳоло корҳо дар дигар лоиҳаҳои сармоягузории 

давлатӣ доир ба бунёди роҳҳо идома доранд. Инчунин, дар доираи омодагиҳо 

ба ҷашни 30 – солагии истиқлоли давлатӣ дар се соли охир бо саҳми 

соҳибкорону шахсони саховатпеша бунёд ва таъмиру таҷдиди беш аз 4,5 

ҳазор километр роҳҳои маҳаллӣ ва дохили шаҳру ноҳияҳо анҷом дода шуда, 

корҳо дар ин самт минбаъд низ идома дода мешаванд”1. Имрӯз имконияти 

рафтуомади одамон ва интиқоли молу махсулот дар чор фасли сол таъмин 

мебошад. 

Ҳамзамон бо ин дар доираи ҳадафи мазкур имконияти мусоиди ба 

кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон низ мавҷуд аст. Ин имкониятро 

низ Ҳукумати мамлакат пайгирона амалӣ намуда истодааст. Бо ин мақсад: 

“Ҳукумати мамлакат ҷиҳати васеъ намудани ҷуғрофияи ҳамлу нақли молу 

маҳсулот, баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои нақлиётӣ ва аз 

бунбасти коммуникатсионӣ пурра раҳо намудану ба кишвари транзитӣ 

табдил додани Тоҷикистон дар солҳои минбаъда 1500 километр роҳҳои 

мошингарди сатҳи байналмилалӣ бунёд менамояд. 

 Имрӯзҳо дар соҳаи нақлиёт зиёда аз 60 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ 

ба маблағи умумии беш аз 20,5 миллиард сомонӣ татбиқ шуда истодааст. 

Лоиҳаҳои дар соҳаи роҳу нақлиёт амалигардида имконият фароҳам 

оварданд, ки мавқеи Тоҷикистон дар раддабандии ҷаҳонии сифати роҳҳо дар 

зарфи ду соли охир бист зина боло рафта, тибқи арзёбии Форуми ҷаҳонии 

                                                           
1 Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи ботантана ба муносибати 30 – солагии 

истиқлоли давлатӣ [Матн]: - Душанбе, 08.09.2021. [Манбаи электронӣ]. URL: http://prezident.tj/node/26483 

(санаи муроҷиат: 8.04.2022) 
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иқтисодӣ дар байни 141 давлат зинаи панҷоҳумро ишғол намояд”1. Ин 

нишондиҳанда ҳам нишондиҳандаи хуб буда, имконияти дар оянда боз боло 

бурдани он мавҷуд аст. 

Дар заминаи амалӣ намудани ҳадафҳои дар боло зикргардида 

имконияти ташкили шароит барои саноатикунонии босубот кишвар ҳам пеш 

омад. Вобаста ба ин саноатикунонӣ ҳамчун ҳадафи чоруми стратегӣ эълон 

карда шуд. Ин ташаббус бори нахуст 26 декабри соли 2018 дар Паёми 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии кишвар садо дода буд. 

Бо назардошти аҳамияти бузурги саноат дар таҳкими истиқолияти 

иқтисодӣ ва пешрафти минбаъдаи давлат барнома ва санадҳои дигари 

меъёрии ҳуқуқӣ таҳия ва қабул карда шуданд, ки ҳадафашон фароҳам 

овардани шароити мусоид барои рушди ин соҳаи ҳаётан муҳим мебошад. 

Дастовардҳои соҳаи саноати кишварро дар солҳои соҳибистиқлолӣ таҳлил 

намуда Президенти мамлакат қайд намуданд, ки: “Дар замони 

соҳибистиқлолӣ бо ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ садҳо корхонаи хурду 

бузурги истеҳсолӣ бунёд карда шуд. Ҳоло истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 

муқоиса бо нишондиҳандаи соли 1997-ум 7 баробар афзоиш ёфта, соҳаҳои 

саноати сабук, металлургия, хӯрокворӣ, истихроҷу коркарди маъдан, саноати 

кимиё ва масолеҳи сохтмон ба пешравиҳои назаррас ноил шудаанд. Дар ин 

давра вобастагии иқтисоди кишвар ба маҳсулоти воридотӣ, аз ҷумла ангишт, 

масолеҳи сохтмон, бахусус, семент ва бисёр намудҳои маводи ғизоӣ бартараф 

гардида, барои содироти маҳсулоти саноатии ватанӣ замина фароҳам оварда 

шуд. Агар истеҳсоли семент соли 1992-юм 446 ҳазор тоннаро ташкил дода 

бошад, пас дар соли 2020 ба 4,2 миллион тонна расонида шуд, ки қариб 10 

баробар зиёд мебошад. Истеҳсоли ангишт беш аз 9 баробар зиёд гардида, аз 

214 ҳазор тоннаи соли 1992 ба 2 миллион тонна дар соли 2020 расидааст”2.  

                                                           
1 Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи ботантана ба муносибати 30 – солагии 

истиқлоли давлатӣ [Матн]: - Душанбе, 08.09.2021. [Манбаи электронӣ]. URL: http://prezident.tj/node/26483 

(санаи муроҷиат: 8.04.2022) 
2 Суханрон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи ботантана ба муносибати 30 – солагии истиқлоли 

давлатӣ [Матн]: - Душанбе, 08.09.2021. [Манбаи электронӣ] / URL: http://prezident.tj/node/26483 (Санаи 

муроҷиат: 8.04.2022) 
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Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, кишвари мо ҳанӯз ҳам дар масъалаи 

воридоти маҳсулот аз хориҷа вобаста мемонад. Бо мақсади ҳалли ин масъала 

саноатикунонии кишвар ҳадафи стратегӣ эълон шуд. 

 Ҳамин тариқ, дар заминаи таҳлили чор ҳадафи стратегие, ки идоракунии 

сиёсии ҷомеаро суръати нав мебахшанд, метавон хулоса намуд, ки қарори 

сиёсии қабулнамуда дар масъалаи муайян намудани самтҳои стратегии 

рушди давлат нишонаи хиради сиёсии сарвари давлат аст, ки қобилияти 

пешгӯйинамоии рушди минбаъдаи ҷомеаро доранд. Дар ин замина метавон 

хулоса намуд, ки: 

- асоснокии қарори сиёсӣ имконият медиҳад марҳилаҳои минбаъдаи 

рушди ҷомеа муайян карда шаванд; 

- ҳадафнокии қарорӣ сиёсӣ омил ва заминаи татбиқи самараноки он буда, 

имконият медиҳад якчанд масъалаҳои ҳалталаби дигар баррасӣ ва бартараф 

карда шаванд; 

- қотеият дар татбиқи қарори сиёсӣ имконият медиҳад, ки тамоми 

чораҳои зарурӣ андешида шуда, монеаҳо бартараф карда шаванд. Ин ҳолат 

ба ташаккули чунин хислатҳои муҳим аз қабили қавииродагӣ ва ҳавасмандӣ 

дар иҷрои кор мусоидат менамояд. 

Таҳлили раванди қарорҳои сиёсии зикргардида, аз қабили 

баргардонидани гурезагон, авфи иштирокчиёни муқовиматҳои сиёсӣ ва 

минбаъд ба анъанаи давлатдорӣ мубаддал намудани амали мазкур, бо роҳи 

музокирот ҳал намудани мухолифати дохилӣ,  таҷриба намудани масъалаи 

тақсими ҳокимият бо мухолифини сиёсӣ, тақсими замин ба аҳолӣ, муайян 

намудани ҳадафҳои стратегии давлат номгӯйи нопурраи ҳамаи он амалҳоест, 

ки аз ҷониби роҳбарияти олии кишвар дар самти сиёсати дохилӣ қабул ва 

мавриди амал қарор дода шудаанд. 

Муносибати назариявӣ ба ҳамаи қарорҳои сиёсии тули 30 соли 

соҳибистиқлолӣ қабулшуда ва натиҷаҳои татбиқи онҳо, ки ҳамчун шохиси 

самаранокии қарорҳо шуморида мешаванд, нишон медиҳад, ки дар ин раванд 
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ҳам қоидаҳои дар идоракунии давлатӣ пазируфташуда ва талаботҳои 

менеҷменти сиёсӣ риоя шудаанд. 

Қарорҳои сиёсии дар доираи ваколат ва салоҳиятнокии давлатӣ 

қабулшуда, аз василаҳои қонунӣ, истифодаи захираҳои маъмурӣ ва дигар 

механизмҳои таъминкунандаи идоракунии давлатӣ бархӯрдор буданд. Бо 

барқарор гаштани Ҳукумати конститутсионӣ давлат тамоми василаҳои 

идоракуниро ба ихтиёри худ гирифта, ҳамзамон баҳри бунёди сохтори 

комилан нави давлатӣ пардохт. Дар натиҷа ҳамчун ҷонибе баромад мекард, 

ки ҳуқуқи аз номи халқи Тоҷикистон баромад ва манфиатҳои онҳоро ҳифз 

намуданро дошт. Дар ин замина иҷрои функсияҳои танзимнамоӣ, қабули 

қонун, маҷбуркунии қонунӣ ва сафарбарнамоии давлат имконпазир гаштанд. 

Дар баробари ин, дар раванди музокирот давлат ҳамчун ҷонибе баромад 

мекард, ки татбиқи минбаъдаи созишномаҳои қабулшударо кафолат медод. 

Вале дар баробари ин, ҳама самаранокии қарорҳои қабулшударо 

истифодаи васила ва усулу методҳои менеҷменти сиёсӣ имконпазир гардонид. 

Дар ин масъала тафсири менеҷменти сиёсӣ, ки аз ҷониби И. В. Тихомирова ва 

В.Б. Тихомиров дода шудаанд, бамаврид мебошанд, ки тибқи он: 

“Менеҷменти сиёсӣ ин идоракунии ҳодисоти сиёсиест, ки ба татбиқи 

манфиатҳои муайяни сиёсии ин ё он иштирокчиёни ҳодисоти мазкур 

нигаронида шудаанд”1. Вобаста ба воқеияти Тоҷикистон марҳилаи аввали 

соҳибистиқлолӣ идоракунии равандҳои сиёсӣ ва қабули қарорҳои сиёсӣ ба 

ҳимояи манфиатҳои аксарияти кулли мардуми Тоҷикистон нигаронида шуда 

буданд. 

Масъалаи дигар ин истифодаи василаҳои идоракуниест, дарёфт ва 

татбиқи онҳо аз диди замонӣ воқеан ҳам дастоварди илми идоракунӣ маҳсуб 

меёбанд. Дар ин сухан дар бораи василаҳои менеҷменти сиёсӣ дар раванди 

қабули қарорҳои сиёсӣ меравад, ки василаҳои “зӯроварии қонунӣ”, меъёрӣ ва 

маъмурӣ дигар кор дода наметавонистанд. 

                                                           
1 Тихомирова И. В. Политическая энциклопедия [Текст] // в 2 т. / И.В. Тихомирова, В.Б. Тихомиров. – М: 

Мысль. 1999. Т. 1. – С. 689. 
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Дар ин масъала метавон аз усули эътимодбахшӣ ва боваркунонӣ, ҳамчун 

василаҳои менеҷменти сиёсӣ ёдовар шуд. Масалан, дар баргардонидани 

гурезагон давлат имконияти қабули қонуни маҷбуркунанда дар масъалаи 

баргардонидани нафарони гурезашударо надошт. Дар баробари ин онҳо 

берун аз кишвар қарор доштанд ва неруҳои гуногун таъсири худро пайваста 

мерасониданд. Маҳз эътимодбахшӣ, истифодаи воситаҳои ахбори омма, аз 

он ҷумла ташкили барномаҳои радиоӣ (дар мисоли барномаи “Хоки Ватан”), 

истифодаи одамони обруманди маҳалҳо ва муроҷиати бевоситаи Сарвари 

давлат баҳри ба Ватан баргаштани онҳо ҳамчун василаи боэътимоди 

самарабахшии татбиқи қарори қабулшуда маҳсуб меёбад. 

Дар ин радиф ҳавасмандгардонии баргаштини гурезаҳо тавассути 

қабули қонуни алоҳида, ки кафолатҳои ҳифзи иҷтимоии онҳо дода мешуд, 

нақши калон дорад. Бо назардошти хусусияти вазъ ва имконияти давлат 

Сарвари давлат ба онҳо ягон ваъдаи популистӣ надод, балки изҳор намуд, ки: 

“Ман ба Шумо кӯҳи тилло ваъда намекунам, вале як бурда ноне, ки дорем бо 

ҳам мехӯрем”. Дар менеҷменти сиёсӣ яке аз усулҳои таъсиррасон маҳз нутқи 

сарвари сиёсӣ мебошад. Изҳороти самимона ва бо арзи воқеият баён гашта, 

ҳам эътимоди гурезагонро ба лидери сиёсии давлат зиёд намуду ҳам онҳоро 

барои баргаштан ба ватан ҳавасманд гардонид. 

 Усулҳои болозикр дар масъалаи бунёди НБО “Роғун” ва ҷалби васеи 

мардум барои хариди саҳмияҳои он ҳам истифода шуданд. Миллионҳо нафар 

бо хоҳиш ва майли беандоза саҳмияҳои ин неругоҳи бузургро харидорӣ 

намуда, бо ҳамин роҳ саҳми худро дар таъмини истиқлолияти энергетикии 

кишвар гузоштанд. Дар ин раванд низ истифодаи усулҳои менеҷменти сиёсӣ 

нақши бориз доштанд. Ташкили тарғиботи ҳамаҷониба, ташкили аксияҳои 

иттилоотию маърифатӣ дар масъалаи аҳамияти бунёди неругоҳи мазкур, 

пешниҳоди маълумоти зарурӣ дар бораи иқтидори он ва ташвиқи ғояҳои 

ватандӯстию ифтихори миллӣ боиси иҷрои амали мазкур гардид. 

Ҳавасмандгардонӣ дар иҷрои қарорҳои қабулшуда низ яке аз василаҳои 

пазируфтаи менеҷменти сиёсӣ маҳсуб меёбад. Тақсими ҳокимият бо 
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мухолифин, тақсими замин ба аҳолӣ, истифодабарии самараноки замин ва 

истифодаи усули ҳавасмандгардонӣ дар ин раванд натиҷабахшии қарорҳои 

сиёсии қабулшударо таъмин намуд. Ҳавасманд сохтан барои ширкат дар 

идоракунии давлат мухолифинро ба имзои Созишномаи умумии истиқрори 

сулҳ ва ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон, тақсими замин аҳолиро барои ба даст 

овардани ҳосили дилхоҳ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии худ, ҳам 

ҳавасмандии моддӣ дошту ҳам маънавӣ. Маҳз дар натиҷаи дарки ин 

ҳавасмандӣ ва судмандии фаъолият имконият даст дод, ки як қатор 

мушкилиҳои калидӣ ҳал карда шаванд. 

Дар таҷрибаи давлатдории мо бо пайдоиши зарурати иҷтимоию 

фарҳангӣ ба гузаронидани ислоҳоти маънавӣ дар ҷомеа Пешвои миллат аз 

усулҳои ҷадиде истифода намуда истодааст, ки ба болоравии сатҳи эътимоду 

боварӣ ва ҳамгироӣ дар ҷомеа мусоидат намуда истодаанд. Ин ҷорӣ 

намудани таҷрибаи қабули қонунҳо дар заминаи муҳокимаи васеи ҷамъиятии 

онҳо мебошад. Агар пештар ин таҷриба танҳо дар ҳолати қабули 

Конститутсия ва ворид намудани тағйиру иловаҳо ба он амалӣ мешуд, пас 

дар даҳсолаи охир он дар қабули қонунҳои миллии мо васеъ истифода шуд. 

Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 

маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Дар бораи масъулияти падару модар 

дар таълиму тарбияи фарзанд” аз ҷумлаи таҷрибаи нахустин дар самти 

зикргардидаи қабули қарор мебошад.  

Рафти иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана 

ва ҷашну маросим” нишон медиҳад, ки ақидаҳои хурофотӣ вобаста ба 

таҷлили ҷашну маросим ва анъанаҳо мунтазам аз байн рафта, дар ҷомеа 

муносибати комилан нав ба ин масъала ташаккул ёфта истодааст. Ба ақидаи 

Д. Сафаров: “Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва 

ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” яке аз бузургтарин дастоварди 

қонунгузории кишвар аст. Он ҳимояи бевоситаи манфиатҳои иҷтимоӣ ва 

иқтисодии шаҳрвандонро ҳадафи худ қарор дода, дар кори баланд 
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бардоштани маданияти маъракаороӣ, маърифати ҳуқуқӣ ва беҳтар сохтани 

шароити зиндагии мардум натиҷаҳои назаррасро ба бор овардааст”1. 

Дар яке аз суханрониҳои худ Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар бораи аҳамияти қабули қонуни мазкур ва мушкилиҳои ҷойдошта дар 

роҳи татбиқи он иброз дошта буданд, ки: “Махсусан, Қонун “Дар бораи 

танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” имкон дод, ки 

хароҷоти оилаҳо кам ва маросиму маъракаҳо ба меъёри муайян дароварда 

шаванд. Дар натиҷаи амалӣ шудани ин қонун вазъи иҷтимоии оилаҳо, пеш аз 

ҳама, оилаҳои камбизоат хеле беҳтар гардид. Маъракаҳо ба танзим 

даромада, исрофкорӣ ва хароҷоти дуюмдараҷа аз байн рафт ва дар маъракаҳо 

тартиботи ягона ҷорӣ гардид. Бо вуҷуди ин, ҳоло ҳам дар баъзе шаҳру 

ноҳияҳо, бахусус, бо айби баъзе занон аз оилаҳои мансабдорону хизматчиёни 

давлатӣ, соҳибкорон ва ходимони дин меъёрҳои танзим халалдор гардида, 

ҳолатҳои зоҳирпарастиву худнамоӣ ва зиёдаравию исрофкорӣ ба мушоҳида 

мерасанд, ки боиси нигаронӣ мебошад”2. Аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин 

аст, ки ҳар қарори қабулкарда назорати татбиқро низ талаб мекунад. Вобаста 

ба ин арзёбӣ ва баррасии сатҳи татбиқи қарорҳои қабулшуда амри зарурӣ 

мебошад. 

Қонуни дигари миллӣ, ки бо усули муҳокимаи умумихалқӣ таҳияи 

мукаммал гашта, аз ҷониби парлумон қабул гардид, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 

фарзанд” мебошад. Қонуни мазкур дар таҷрибаи давлатдории навини мо 

бори нахуст қабул гардида, чуноне, ки дар дебочаи он омадааст: “Мақсади 

Қонуни мазкур пурзӯр намудани масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд дар руҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми 

арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ, инчунин ҳифзи ҳуқуқу 

                                                           
1 Сафаров Д. Эмомалӣ Раҳмон ислоҳотгари бузурги ойинҳои миллӣ [Матн] / Д. Сафаров // Мактаби 

давлатдории Эмомалӣ Раҳмон: масъалаҳои ташаккул ва рушд. – Душанбе, 2019. Ҷ.1. – С.363. 
2 Суханронии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида Рӯзи Модар [Матн] – Душанбе, 7.03.2020. 

[Манбаи электронӣ]. URL:http://prezident.tj/node/22620 (санаи муроҷиат: 22.04.2022) 

http://prezident.tj/node/22620
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манфиатҳои фарзанд мебошад”1. Вобаста ба ин хулоса намудан мумкин аст, 

ки қарори сиёсию ҳуқуқӣ дар масъалаи боло бурдани сатҳи масъулияти 

падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳамчун механизми зарурӣ дар 

марҳилаи кунунӣ баромад намуда, барои бартараф намудани мушкилиҳо дар 

ин самт мусоидат менамояд.  

Таҳлили қарорҳои қабулшуда аз нуктаи назари менеҷменти сиёсӣ нишон 

доданд, ки ба инобат гирифтани ҷанбаҳои гуногуни идоракунӣ ҳангоми 

иҷрои ин амал самаранокии натиҷаҳои онро таъмин мекунанд. 

Ҳамин тариқ, дар заминаи таҳлили ҷараёни қабули қарори сиёсӣ дар 

раванди таҳкими давлатдории миллӣ дар Тоҷикистон як қатор хусусиятҳоеро 

ошкор намуд, ки баҳодиҳӣ, таҳлил ва истифодаи минбаъдаи онҳо метавонад 

баҳри ба даст овардани мақсадҳои сиёсии гузошташуда мусоидат намояд. 

Ҳамзамон бо ин қай намудан зарур аст, ки бори нахуст дар илми сиёсии 

ватанӣ мо кӯшиш намудем, то раванди мазкурро аз нуктаи назари 

менеҷменти сиёсӣ асоснок намоем. То ин вақт муваффақиятҳои дар самти 

таҳкими давлатдорӣ ба дастомада аз нуктаи назари таърихию сиёсӣ, ҳуқуқӣ 

ва самаранокии иқтисодӣ баррасӣ шуда буданд. 

Таҳлили раванди мазкур аз нигоҳи менеҷменти сиёсӣ имконият дод, ки 

як қатор ҷанбаҳои муҳимми онҳо муайян карда шаванд. Аз он ҷумла: 

- тавассути гузаронидани таҳлили сохторию функсионалӣ асоснок карда 

шуд, ки қарорҳои сиёсии дар ин самт қабулшуда бо назардошти волоияти 

принсипи башардӯстӣ қабулшуда ба кулли ҷомеаи Тоҷикистон дахл доштанд;  

- қарорҳои қабулшуда хусусияти амудию уфуқӣ ва бевоситаю дорои 

робитаи мутақобила ҳастанд. Онҳо ҳамзамон ба мақомоти давлатӣ, 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва аҳли ҷомеа нигаронида шудаанд; 

- унсури мафкуравии қавӣ дар ҳамаи онҳо истифода шуда, дар натиҷа бе 

истифодаи “зӯроварии қонунӣ” ва маъмурӣ натиҷаҳое ба даст оварда шуданд, 

ки дар самти таҳкими давлатдории миллӣ аҳамияти хос доранд. Дар натиҷаи 

                                                           
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” [Матн] 
/ (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2011, № 7–8, мод. 616; с. 2016, № 3, мод. 147). (Қонуни ҶТ 
аз 15.03.2016 с., № 1294; аз 17.05.2018 с., № 1532) 
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истифодаи ин усул ҳам мақсадҳои мушаххаси гузошташуда ба даст омаданд 

ва ҳам ҷузъи дигари муҳимми арзишию сиёсӣ, аз қабили эҳсоси ватандорию 

худшиносии миллӣ мустаҳкам гашта истодаанд; 

- муайян карда шуд, ки дар раванди қабули қарор нақш ва услуби сарвари 

сиёсӣ муассир буда, тавассути маҳорат, малака ва хислатҳои табиии сарварӣ 

метавонад, натиҷабахшии онҳоро баланд бардорад. Дар ин маънӣ метавон аз 

чунин хислатҳо, ба монанди ҷасоратмандӣ, нотарсӣ, қотеият, ҷиддият, 

таҳаммулпазирӣ, майл доштан ба созиш, ба таваккал, дорои эмпатия будан, 

инсондӯстӣ, бахшида тавонистан ва даҳҳо хислатҳои дигар ёдовар шуд, ки 

Президенти мамлакат, Пешвои миллат дар раванди қабули қарорҳои сиёсӣ аз 

худ нишон доданд; 

- ошкор гардид, ки дар раванди қабули қарорҳои сиёсӣ Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарорҳои сиёсиро дар заминаи таҳлили вазъи 

сиёсӣ, муайян намудани мушкилиҳои сиёсӣ, асосноккунии афзалиятнокии 

масъалаҳои сиёсӣ қарор қабул намуда, механизмҳои самараноки татбиқи 

онҳоро интихоб ва арзёбии минбаъдаи онҳоро ба роҳ мондааст. 

Омӯзиши дастовардҳои мактаби идоракунии Пешвои миллат, хусусан 

дар масъалаи қарори сиёсӣ барои хизматчиёни давлатӣ, роҳбарони ҳизбҳои 

сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳам аз фоида холӣ нест. Он имконият 

медиҳад, ки дар раванди қабули қарорҳои сиёсӣ усулу василаҳои менеҷменти 

сиёсӣ истифода бурда шуда, дар аксари мавридҳо принсипҳои демократӣ 

риоя карда шаванд. Риояи принсипҳои идоракунии амудию уфуқӣ ва 

бевоситаю дорои робитаи мутақобила маҳз дар таъмини ҳамкории ниҳодҳои 

гуногун зарур мебошад. 

Дар замони ҷомеаи иттилоотӣ, ки мо дар он зиндагӣ дорем, имкониятҳои 

тарғиботию ташвиқотӣ дучанд гаштаанд, ки онҳо таъсиррасонии фардиро 

дар раванди қабули қарор ва идоракунии сиёсӣ дучанд гардонидаанд.  
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БОБИ III. КИБЕРСИЁСАТ ВА ҲУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНӢ: 

УНСУРҲОИ МУҲИМИ ИДОРАКУНИИ СИЁСИИ МУОСИР 

3.1. Киберсиёсат ва масъалаҳои рушди идоракунии сиёсӣ   

 

 

Ҷомеаи иттилоотӣ, ки мо дар он кору фаъолият дорем, қонуниятҳои 

вижаи худро дошта, таҷассуми ин қонуниятҳо ҳамарӯза дар самтҳои гуногуни 

ҳаёти ҷомеаҳо эҳсос карда мешавад. Ин аст, ки дар истифодаи ҳамарӯзаи 

коршиносону сиёсатмадорон мафҳумҳои наве қарор гирифта истодаанд, ки 

истифодаи онҳо пештар ба чашм намерасид. Ба сифати яке аз чунин 

мафҳумҳо “киберсиёсат” баромад мекунад, ки ифодаи пурзӯр гаштани 

мавқеи иттилоот дар ҳаёти сиёсӣ ва шаклгирии намуди нави сиёсат мебошад. 

Ҳамзамон бо ин, мафҳумҳои “киберфазо”, “муҳити киберӣ”, “хавфҳои 

киберӣ”, “амнияти киберӣ”, “ҷиноятҳои киберӣ”, “ҳуҷумҳои киберӣ” ва ғайра 

низ дар робита ба равандҳои гуногуни ҷаҳони муосир мавриди истифода 

қарор гирифта истодаанд. Ин беҳуда нест.  

Интернет ва технологияҳои шабакавӣ мавқеи устувори худро дар тамоми 

соҳаҳои ҳаёти ҷомеа, аз он ҷумла ҳаёти ҳамарӯзаи инсоният пайдо намудааст. 

Тибқи иттилои манбаъҳои эътимодноки дар ин самт фаъолияткунанда “соли 

1985 дар олам тақрибан 20 ҳазор истифодабарандаи интернет маълум буд, ки 

аз он 90% -аш шаҳрвандони Амрико буданд. Баъд аз 20 сол, яъне соли 2005 

теъдоди истифодабарандагони интернет дар тамоми ҷаҳон ба 1,1 млрд. нафар 

расид, ки дар байни онҳо зиёда аз 200 млн. нафар амрикоиҳо буданд. Ин 

тақрибан 17%-ро аз шумораи умумии истифодабарандагон ташкил медод1.  

Маълумоти омории зикршуда аз он далолат мекунад, ки суръати 

паҳншавии интернет ва майли одамон ба он аз тамоми дигар 

нишондиҳандаҳои рушди иқтисодию иҷтимоӣ дар маҷмуъ баланд мебошад. 

Ин нишонаи он аст, ки хосиятҳои фаврӣ, фарогирӣ, дастрасӣ ва ғанӣ будани 

                                                           
1 Прогноз в отношении числа интернетпользователей по странам [Текст]: (eTForecasts, Internet User Forecast 
by Country)  [Электронный ресурс]. URL: http://www.etforecasts.com/products/ES_intusersv2.htm); Интернет в 
цифрах. Internet World Stats. Usage and population statistics // URL: http://www.internetworldstats.org; 2013. № 
2 (14). - С. 4–13. (дата обращения: 30.03.2021) 

http://www.etforecasts.com/products/ES_intusersv2.htm
http://www.internetworldstats.org/
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захираҳои интернет дар даҳсолаҳои охир тавонистанд ҷолибияти ин намуди 

алоқа ва технологияро бамаротиб боло баранд. 

Омори мазкур тамоюли рушди бесобиқа дорад. Чуноне, ки 

П.Муҳаммадзода қайд мекунад: то моҳи январи соли 2021 дар саросари ҷаҳон 

4,66 миллиард корбари фаъоли интернет мавҷуд буданд - 59,5 фоизи аҳолии 

кураи заминро ташкил медиҳад. Аз ин миқдор, 92,6 фоиз (4,32 миллиард) ба 

интернет тавассути дастгоҳҳои мобилӣ дастрасӣ доштанд1. 

Айни замон дар шабакаи интернет чунин шабакаҳои иҷтимоӣ, ба 

монанди “Facebook”, “Twitter”, “Telegram”, “WhatsApp”, “Wechat”, “IMO”, 

“Instagram” “В Контакте”, “Одноклассники”, “Viber”, “Мой мир”, “Мир 

тесен”, “Yandex: Мой круг”, “MYSPACE”, “BeOn” ва ғ. мавҷуд аст. Дар 

байни онҳо “Facebook” ҳамчун бузургтарин шабакаи иҷтимоии интернетӣ 

дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта, мувофиқи оморҳо дар семоҳаи аввали моҳи июли 

соли 2021 онро ҳар моҳ беш аз 2,8 миллиард аъзошудагони фаъол истифода 

мебурданд.  

Дар ҷомеаи иттилоотии Тоҷикистон, ки дар  раванди босуръати 

ташаккулёбӣ қарор дорад, истифодаи технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ (ТИК) ҳамчун омили муҳим ба ҳисоб меравад, махсусан 

дар раванди маъракаи таблиғотии интихоботи соли 2020 иистифодаи васеъ 

гардид. 

Ё ин ки мувофиқи маълумотҳои “Data Reportal” то моҳи январи 2021 

шумораи умумии истифодабарандагони интернет дар Тоҷикистон 3.36 млн 

нафар ба қайд гирифта шуда, назар ба соли 2020 948 ҳазор зиёд гардида,  яъне 

39% зиёд шудааст. Инчунин, мувофиқи он то январи соли 2021 дар 

Тоҷикистон 1 млн истифодабарандагони фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ ба қайд 

гирифта шуда, назар ба соли 2020  340 ҳазор зиёд гардида, яъне 52% зиёд 

шудааст.  

                                                           
1 Ниг.: Муҳаммадзода П. А. Фазои маҷозӣ ва технологияҳои иттилоотию иртиботӣ - имкони нави таблиғоти 

интихоботӣ [Матн] / П.А. Муҳаммадзода // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. 2020.  №1(69). – С.12-17. 
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Илова бар ин то моҳи январи соли соли 2021 дар Тоҷикистон  1 031 300 

истифодабарандагони Facebook ба қайд гирифта шудааст, ки 10,6%  аҳолии 

кишварро ташкил дода, аксарияти онҳо мардон буданд - 77,6%.  Ё ин ки 360 

000 одамони аз 25 то 34 сола ҳамчун калонтарин гурӯҳи истифодабарандагон 

ба ҳисоб рафтанд. 

Ҳамчунин то моҳи январи соли 2021  808 000  истифода барандагони 

“Instagram” ва то моҳи майи соли ҷорӣ 62 950 ҳазор истифодабарандагони 

фаъоли “Linkedin” ба қайд гирифта шудааст. Аз ин ҷо бар меояд, ки маълумот 

оид ба истифодабарандагони  шабакаҳои иҷтимоӣ дар кишвар якхела набуда, 

тафовут дида мешавад. Вале дар маҷмуъ рушди ТИК дар Тоҷикистон бо 

суръати хеле баланд идома дошта, истифодаи сомонаҳои интернетӣ, хосатан 

шабакаҳои иҷтимоӣ назар ба дигар ВАО аз ҷониби ҷавонони кишвар васеъ 

истифода бурда шуда, шаҳрвандони кишвар дар фазои маҷозии кишвар 

фаъоланд1. 

Нишондиҳадаҳои омории овардашуда имконият медиҳанд, ки ба 

ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти давлатҳо, аз ҷумла кишвари мо дар самти 

татбиқи технологияҳои иттилоотӣ баҳогузорӣ карда шавад. Пеш аз ҳама, 

дарки воқеият дар бораи бебозгашт будани рушди технологию иттилоотӣ дар 

замони нав масъалаест, ки асли замони моро таҷассум менамояд. Воқеияти 

мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷомеаи иттилоотӣ имрӯз ва ояндаи 

инсоният аст. Хоҳу нохоҳ раванди рушди таърихию ҷамъиятӣ ба он ҳидоят 

карда истодааст, ки технологияҳои иттилоотӣ қисми таркибии ҳаёти ҷомеа ва 

ҳар як шаҳрванд эътироф карда шавад. Олими рус В.Д. Попов вобаста ба 

воқеияти мазкур қайд менамояд, ки “дар шароити бунёди ҷомеаи иттилоотӣ, 

зиддиятҳои рушдёбандаи байни глобализм ва антиглобализм, вестернизатсия 

ва девестернизатсия, шиддати муносибатҳо байни олами ислом ва масеҳӣ, ... 

эҳтимолияти таркишҳои этникию фарҳангӣ, тектоникию динӣ, ҳамзамон 

рушди босуръати тамаддуни “мавҷи сеюм” - тамаддуни иттилоотӣ ва 

                                                           
1 Ниг.: https://datareportal.com/reports/digital-2020-tajikistan   

https://datareportal.com/reports/digital-2020-tajikistan
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марҳилаи иттилоотӣ нақши сиёсати иттилоотии давлат бениҳоят боло 

меравад”1. 

Ҳамин аст, ки раванди мазкур маҳз тавассути коркарди сиёсати асосноку 

мақсаднок бояд танзим карда шавад. Чунин ҳолат ташаккул ва тақвияти 

киберсиёсатро асоснок мекунад. 

Масъалаи дигар дарки эҳтиёҷоти рӯзафзуни иҷтимоӣ ба дастрасӣ ба 

иттилоот ва фаврияти он мебошад. Суръати рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти 

ҷомеа, навоварию дастовардҳо дар самтҳои гуногун тақозо менамоянд, ки 

дастрасӣ ба василаҳои технологию иттилоотӣ васеъ карда шавад. Ҳолати 

мазкур водор месозад, ки ҷомеаҳо баҳри таъмини дастрасии васеъ ба 

василаҳои мазкур чораандешӣ намоянд. Зеро интернет дигар на танҳо 

василаи дастрас намудани иттилоот, балки василаи пешбурди фаъолият, 

таъмини суботу амният, рушди устувор ва танзими муносибатҳо дар арсаи 

байналмилалӣ низ маънидод мегардад.  

Маҳз бо назардошти гуфтаҳои боло, метавон асоснок намуд, ки чаро 

маҳз дар замони мо масъалаи киберсиёсат муҳиммияти хоса касб намудааст.  

Пайдоиши киберсиёсатро метавон ҳамчун маҳсули ҷомеаи иттилоотӣ 

маънидод намуд. Эҳтиёҷоти сиёсию иҷтимоии ҷомеа тақозо менамояд, ки 

самти мустақили сиёсат, дар баробари сиёсати иқтисодию иҷтимоӣ ва 

фарҳангӣ, сиёсати киберӣ ё киберсиёсат ташаккул дода шавад. Худи мафҳуми 

“кибер” дар луғатҳои гуногун маънидодкуниҳои гуногун дорад.  

“Кибер (зада ба “и”) калимаи префиксиест, ки маънояш “ба компютерҳо 

ва интернет пайваст аст”. Дар забони англисӣ калимаи “кибер” (ба истилоҳ 

“кибер”) аз забони юнонӣ омадааст, ки дар он “кибернетика” ба илми 

идоракунӣ ва интиқоли иттилоот дар байни одамон ва мошинҳо ишора 

мекунад”2. Маънои мазкур ба воқеияте, ки дар замони муосир мафҳуми 

муосир истифода мешавад, ҳаммаъно мебошад. Яъне, сиёсате, ки он танзими 

                                                           
1 Попов В.Д. Тайны информационной политики [Текст] / В.Д. Попов.  – М., 2003. – С.11. 
2 Кибер что такое? Определение, значение, перевод [Текст]: [Электронный ресурс]. URL:https://chto-eto-
takoe.ru/cyber (дата обращения: 24.11.2021) 

https://chto-eto-takoe.ru/cyber
https://chto-eto-takoe.ru/cyber
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муносибатҳо ва идоракуниро тавассути мошинҳо, интернет ва компютерҳо 

амалӣ мекунад. 

Вобаста ба тавсифи киберсиёсат маънидодкуниҳои гуногун ҷой доранд. 

Аз он ҷумла, дар Стратегияи амнияти киберии Финляндия омадааст, ки 

“мафҳуми “кибер” аз забони қадимаи юнонӣ бармеояд ва маънояш “равона 

кардан, идора кардан ва назорат кардан” мебошад. Он одатан барои ифодаи 

чунин маъниҳо, аз қабили коркарди иттилооти электронӣ, технологияҳои 

иттилоотӣ, алоқаи электронӣ ва системаҳои компютерӣ истифода мешавад”1. 

Рукнҳои таркибии дар таснифоти мазкур муайяннамуда ба он ишора 

мекунанд, ки идоракунии ҷомеа на танҳо тавассути василаҳои қаблан 

пазируфташуда, балки дастовардҳои навини илму техника низ амалӣ карда 

мешаванд.  

Олимон Р. Кларк ва Р. Нейк моҳияти киберсиёсат ва ҷанги кибериро чунин 

шарҳ додаанд: “Киберсиёсат ин мафҳумест, ки дар забони муосири сиёсӣ барои 

тавсифи сатҳи истифодаи фазои интернетӣ дар фаъолияти сиёсӣ ба кор бурда 

мешавад. Ҷанги киберӣ бошад вақте ба амал меояд, ки ба шабакаҳо ва 

инфрасохторҳо ворид шуда, “даромадгоҳҳои сиёҳ” ва бомбаҳои мантиқиро дар 

замони сулҳ мегузоранд. Сарҳади байни сулҳ ва ҷанг шуста шуда, сарчашмаи 

нави хатарноки бесуботӣ пайдо мешавад”2.  

Муҳаққиқ И.А. Биков “киберсиёсатро ҳамчун истифодаи шабакаҳои 

интернет аз ҷониби мақомоти давлатӣ ҷиҳати муошират бо ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва умуман, ҷомеаи байналмилалӣ» 

маънидод мекунад3. Аз ин нуктаи назар киберсиёсат маҳз ҳамон шакли 

сиёсатест, ки давлат онро бо мақсадҳои муайяни худ амалӣ менамояд. Аз ин 

масъалаи дигаре бармехезад, ки оё истифодаи интернет ва шабакаҳои 

                                                           
1 Finland’s Cyber security Strategy [Теxt]: [Электронный ресурс]. URL: http: // www. yhteiskunnanturvallisuus. 

fi/en/materials (дата обращения: 31.03.2021) 
2 Кларк Р., Нейк Р. Третья мировая война: какой она не будет? [Текст] / Р. Кларк, Р. Нейк. – СПб.: Питер, 
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иҷтимоӣ аз ҷониби дигар субъектон ба доираи танзими киберсиёсат дохил 

мешавад ё не? 

Ба ақидаи мо, киберсиёсат метавонад истифодаи шабакаҳои интернет на 

танҳо аз ҷониби мақомоти давлатӣ, балки аз ҷониби дигар субъектҳоро низ 

дар бар гирад. Зеро ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дигар субъектҳои зикргардида 

тарафи мутақобилаи муносибат бо давлат мебошанд. Аз ин рӯ, мантиқан 

чунин бармеояд, ки ҳама муносибатҳое, ки аз ҷониби онҳо бо давлат амалӣ 

карда мешавад, метавонад ба доираи танзими киберсиёсат дохил шаванд. 

Ҳамзамон бо ин, фаъолиятҳое, ки дар самти киберсиёсат амалӣ 

мешаванд, на ҳамаи онҳо хусусияти позитивӣ доранд. Кибертерроризм, 

кибершпионаж ва дигар ҳуҷумҳои киберие, ки амалӣ карда мешаванд на ҳама 

вақт аз ҷониби сохторҳои давлатианд. Ин нукта имконият медиҳад, ки 

киберсиёсатро ҳамчун шакли васеъ ва фарохи таъсиррасонӣ ва идоракунии 

иттилоотӣ маънидод намоем. Ҳамзамон, онро дар маънии манфиаш ҳамчун 

шакли сиёсате метавон маънидод намуд, ки аз аслиҳаи иттилоотӣ васеъ 

истифода мебарад. Олимони рус А.В. Манойло, И.В. Петренко ва Д.Б. 

Фролов аслиҳаи иттилоотиро тавсиф намуда, хусусиятҳои хоси онро ҷудо 

мекунанд, ба мисли “идорашавандагӣ, махфият, универсалӣ, арзиши 

нисбатан паст ва дастрас будан”1. 

Барои мо дар шароити муосир зарур аст, ки ҷанбаҳои сохторӣ ва 

мазмунии онро дақиқ намоем, зеро он аллакай ба сифати василаи 

таъсиррасон ба раванди идоракунӣ баромад намуда истодааст. Танзими 

муносибатҳо тавассути расонидати иттилооти зарурӣ, ки ба воситаи 

василаҳои иттилоотию коммуникатсионӣ амалӣ карда мешаванд, ташкили 

майдонҳои маҷозии муошират, ки ҳаҷман ва аз рӯйи теъдоди иштирокчиён 

бениҳоят васеанд, ҳаҷми иттилооте, ки дар гардиш аст, водор месозанд, ки 

киберсиёсатро ба сифати механизми самараноки идоракунӣ дар ихтиёри 

ҳокимият ва дигар қувваҳои соҳаи эътибор ва нуфуз эътироф намоем. Нуктаи 

                                                           
1 Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической 

войны [Текст] / А.В. Манойло, А.И. Петренко, Д.Б.  Фролов. – М., 2017. – С.213. 
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дигари муҳим дар маънидодкунии ҷанбаи мазмунии киберсиёсат ин аст, ки 

тавассути василаҳои он ба сиёсати дохилии давлатҳо ва равандҳои ташаккули 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар онҳо низ таъсиррасониҳои гуногун сурат 

гирифта истодаанд. Ҳадаферо, ки дар замони пеш тавассути амалҳои ҷосусӣ 

бо сафарбарнамоии шахсони махсус бевосита дар ин ё он кишвар амалӣ 

менамуданд, дар замони ҷомеаи иттилоотӣ ҳазорҳо фарсахҳо дур ҳам анҷом 

дода истодаанд. 

Вобаста ба ин масъала сиёсатшинос П. А. Муҳаммадзода иброз 

доштааст: “Дар тӯли ду даҳсолаи охир шабакаи интернет яке аз воситаҳои 

хеле муҳимми пешбурди фаъолияти сиёсӣ гардидааст. Таҷрибаи баргузории 

интихоботҳои кишварҳои ҷаҳон нишон медиҳад, ки номзадҳо чӣ гуна аз 

саҳифаҳои интернетӣ истифода менамоянд. Ё ин ки кишварҳо ва гурӯҳҳои 

манфиатҷӯ дар раванди маъракаҳои интихоботӣ бо истифода аз шабакаҳои 

интернетӣ ҳамлаҳои хакериро анҷом дода, аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ бо 

паҳн намудани маълумотҳои бардурӯғ нисбати сиёсати давлатии  ин ё он 

кишвар ба мафкураи шаҳрвандон таъсир расонида, дар райъи шаҳрвандон 

нисбати номзадҳо таъсир мерасонанд. Илова бар ин,  дар раванди маъракаи 

интихоботии кишварҳо гурӯҳҳои манфиатҷӯ бо ирсоли миллионҳо 

пайомакҳо аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ва умуман паҳн намудани 

маълумотҳои танқидӣ дар байни аҳолӣ нисбати сиёсати давлатии кишварҳо, 

проблемаҳои дохилии онҳо, мавқегирии як кишвар вобаста ба дигар 

кишварҳо, аз ҷумла мавқегирии нодурусти ҳизбҳо ва ғайра таъсир 

расониданд”1. 

 Ҷанги иттилоотие, ки тайи зиёда аз як панҷсола байни Амрико ва 

Федератсияи Россия вобаста ба ҳамлаҳои эҳтимолии хаккерӣ дар раванди 

интихоботи президенти ИМА идома дорад, намунаи татбиқи киберсиёсат дар 

сиёсати хориҷӣ мебошад. Ҳарчанд Федератсияи Россия даст доштани худро 

                                                           
1 Муҳаммадзода П.А. Суханронии муовини директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон // Мизи гирд дар мавзуи “Фазои маҷозӣ: имконият ва таҳдидҳи ба амнияти миллӣ” 

(ш. Душанбе, 08.06.2021) 
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дар ин амал инкор намояд ҳам, маъмурияти Қасри Сафед ин ҷурмро аз болои 

Федератсияи Россия бардоштанӣ нест. 

Ҳамзамон бо гуфтаҳои боло қайд намудан зарур аст, ки дар баъзе 

адабиёти илмӣ ва ҳуқуқӣ мафҳуми “киберсиёсат” дар маънои “сиёсати 

иттилоотӣ” низ истифода мешавад. Хулосаи умумӣ, дар ин маврид он аст, ки 

мафҳуми мазкур ифодаи истифодаи иттилоот, василаҳои иттилоотӣ, 

ташаккули фазои иттилоотӣ ва таъмини амнияти он дар шароити ҷомеаи 

иттилоотӣ мебошад. 

Омӯзиши таҷрибаи байналмилалӣ нишон медиҳад, ки бархе аз кишварҳо 

баҳри ташаккули ин шакли муосиру зарурӣ ва замонавии сиёсат аллакай 

чораҳои мушаххасро андешида истодаанд. Аз он ҷумла, дар Федератсияи 

Россия Фармони Президенти Федератсияи Россия аз 15 январи соли 2013, № 

31 “Дар бораи ташкили системаи давлатии ошкор ва бартарафсозии 

оқибатҳои ҳамлаҳои компютерӣ ба манбаъҳои иттилоотии Федератсияи 

Россия”, “Консепсияи сиёсати хориҷии Федератсияи Россия (аз ҷониби 

Президенти Федератсияи Россия 12 феврали 2013 тасдиқ шудааст), Асосҳои 

сиёсати давлатии Федератсияи Россия дар соҳаи амнияти иттилоотии 

байналмилалӣ барои давраи то соли 2020, Конвенсия  оид ба пешниҳоди 

иттилооти байналмилалии амният аз соли 2011., Назари консептуалӣ оид ба 

фаъолияти Қувваҳои Мусаллаҳи Федератсияи Россия дар фазои иттилоотӣ, 

ки соли 2011 қабул шудаанд, моҳиятан ифодаи ташаккули шакли мустақили 

сиёсат, яъне киберсиёсат мебошад. Фақат хусусияти масъала дар он аст, ки 

дар санадҳо ва ҳуҷҷатҳои номбурда мафҳуми киберсиёсат истифода нашуда, 

сиёсати иттилоотӣ, амнияти иттилоотӣ, фазои иттилоотӣ, ҳуҷуми иттилоотӣ 

ва ғайраҳо истифода шудааст, ки моҳиятан ва усулан фарогири тамоми 

ҷузъҳо ва унсурҳои киберсиёсат, ки мо дар боло қайд намудем, мебошанд. 

Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бошад Стратегияи байналмилалии 

фазои киберӣ  соли 2011 ва гузориши Департаменти давлатии ИМА оид ба 

гузориши СММ дар бораи амнияти киберӣ ва фазои маҷозӣ аз 8 июни соли 

2013 қабул карда шудааст. Дар Стратегияи байналмилалии фазои киберӣ 
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омадааст, ки “Ҷунбишҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ кори худро дар заминаи 

Интернет ҳамчун роҳи ноил шудан ба шаклҳои наву васеътари амал ташкил 

мекунанд. Фарогирии технологияҳои шабакавӣ воқеан таъсирбахш ва 

глобалӣ мебошанд. Ба наздикӣ барои ҳамаи кишварҳои ҷаҳон, инфрасохтори 

рақамӣ ҳамчун инфрасохтори асосӣ ва сарвати миллӣ хоҳад шуд. Барои пурра 

дарк кардани манфиатҳое, ки технологияҳои шабакавӣ ба ҷаҳон оварда 

метавонанд, чунин системаҳо бояд боэътимод ва бехатар кор кунанд. Мардум 

бояд мутмаин бошанд, ки иттилоот ба суроға дақиқ ва бидуни халал расонида 

мешавад”. Нуктаи мазкур ҳамчун мақсади асосии ташаккули киберсиёсат дар 

ҳуҷҷати мазкур баён карда шудааст.  

Ҷанбаи дигаре, ки боиси қайд аст, муайян намудани муносибати 

стратегии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба масъалаи фазои киберии 

байналмилалӣ мебошад. Дар ҳуҷҷати зикргардида вобаста ба масъалаи 

мазкур қайд шудааст, ки: “Муносибати Иёлоти Муттаҳида ба принсипҳои 

фазои киберии байналмилалӣ аз он сарчашма мегирад, ки технологияи 

шабакавӣ барои кишвар ва ҷаҳон имкониятҳои азим дорад. Дар тӯли се 

даҳсолаи охир, мо, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, мушоҳида кардем, ки ин 

технологияҳо дар иқтисодиёти мо инқилоб мекунанд ва ҳаёти ҳаррӯзаи моро 

дигаргун менамоянд. Мо, инчунин, дидем, ки масъалаҳои беруна ба фазои 

маҷозӣ ворид мешаванд, ба монанди истисмор ва таҷовуз. Бо мутобиқ шудан 

ба ин мушкилот, мо ба дигарон дар ин самт намуна хоҳем буд”1. 

Равиш ва муносибати стратегие, ки дар доираи ҳуҷҷати мазкур қабул 

карда шудааст, бори дигар тасдиқ менамояд, ки ИМА баҳри ишғоли мавқеи 

гегемонӣ дар фазои киберӣ заминаҳои устувор тайёр намудааст. Эспансияи 

киберие, ки дар натиҷаи татбиқи ин санад ба даст меояд, ба ИМА имконият 

медиҳад, ки дар фазои киберии дар назардоштаи худ пешгом бошад. 

Ояндаи фазои кибериро тасвир ва тавсиф намуда, онро ҳамчун соҳае 

маънидод мекунанд, ки “дар он тамоми инноватсия ва навовариҳо дастгирӣ 

                                                           
1 Касенова М.Б. Основы трансграничного управления интернетом [Текст] // Кибербезопасность и управление 

интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов / Отв. ред. М.Б. Касенова; 

сост. О.В. Демидов и М.Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. – С.9. 
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меёбанд, соҳибкоронро ҳавасманд  менамояд, фардҳоро муттаҳид намуда, 

умумиятҳоро устувор мегардонад, ба фаъолияти ҳукуматҳо таъсир расонида 

ба “шаффофият”-и амали онҳо мусоидат менамояд, дар ҳимояи озодиҳои 

асосии инсон истода дахлнопазирии ҳаёти шахсиро таъмин менамояд, ба 

дарк ва дақиқ намудани меъёрҳои рафтор мусоидат намуда, сатҳи амнияти 

миллӣ ва байналмилалиро баланд мебардорад”1.  

 Таҳлили мазмун ва моҳияти фазои киберӣ, ки дар ҳуҷҷати мазкур оварда 

шудааст, аз он шаҳодат медиҳад, ки он фаротар аз сиёсати одии иттилоотӣ 

буда, дар замони ҷаҳонишавӣ ҳамчун василаи пешбурди талошҳои 

геополитикӣ низ маҳсуб меёбад.  Зеро он мақсади таъсиррасонӣ ба ҳукуматҳо, 

водор намудани онҳо баҳри фаъолияти “шаффоф” ва ғайраҳоро дорад. 

Вобаста ба ин, метавон хулоса намуд, ки фазои киберӣ имконияти 

таъсиррасониро ба  амнияти давлатҳо ва устувории низомҳои сиёсӣ зиёд 

мегардонад.  

Дар идомаи матни санади мазкур ба ҳамкории байналмилалӣ ҳамчун 

принсипи асосии ташкил ва фаъолияти фазои киберӣ, ҳимояи шабакаҳои 

интернетӣ аз дахолат ва корношоямгардонӣ бо ба инобат гирифтан ва 

афзалияти манфиатҳои миллию давлатии ИМА ҳамчун самтҳои ҳадафнок 

дарҷ карда шудаанд. 

 Дар Финляндия “Стратегияи амнияти киберии Финляндия” соли 2013 бо 

қарори Ҳукумати Финляндия қабул карда шудааст. Дар муқаддиммаи он 

омадааст, ки “амнияти киберӣ ҳолати ниҳоии дилхоҳеро ифода мекунад, ки 

дар он фазои киберӣ эътимодбахш буда, фаъолияти он таъмин карда 

мешавад”2. Вобаста ба ин қайд намудан зарур аст, ки яке аз шартҳои асосӣ 

дар ин самт таъмини фаъолияти эътимодбахши фазои киберӣ мебошад. 

Дар ҳуҷҷати мазкур мафҳумҳои “кибер”, “таваккали киберӣ”, “амнияти 

киберӣ”, “фазои киберӣ”, “таҳдиди киберӣ” баррасӣ ва тавсиф карда 

                                                           
1 Касенова М.Б. Основы трансграничного управления интернетом [Текст] // Кибербезопасность и управление 

интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов / Отв. ред. М.Б. Касенова; 

сост. О.В. Демидов и М.Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. – С.9. 
2 Finland’s Cyber security Strategy [Теxt]: [Электронный ресурс]. URL: http://www.yhteiskunnanturvallisuus. 

fi/en/materials (дата обращения: 31.03.2021) 

http://www.yhteiskunnanturvallisuus/
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шудаанд. Аз он ҷумла, таваккали киберӣ ҳамчун эҳтимолияти рӯйдод ва ё 

осебпазирӣ дар фазои кибериро ифода мекунад, ки дар ҳолати сар задан ва ё 

истифодабарии он ба амалиёте, ки аз он фаъолияти фазои киберӣ вобаста аст, 

зарар ва ё халал расонида мешавад1.  

Нуктаи дигаре, ки ҷолиби диққат аст, ин фарқият дар тавсифи 

мафҳумҳои “фазои киберӣ” ва “муҳити киберӣ” мебошад. “Фазои киберӣ 

соҳаи коркарди иттилооти (маълумот) электрониро ифода мекунад, ки як ва 

ё якчанд инфрасохтори технологияҳои электрониро дар бар мегирад. Муҳит 

истифодаи электроника ва спектри электромагнитиро бо мақсади ҳифз, 

коркард ва додани маълумот ва иттилоот тавассути шабакаҳои интиқоли 

маълумот ифода менамояд”. Вобаста ба тавсифи пешниҳодгардида метавон 

қайд намуд, ки фазо ва муҳити киберӣ мазмунан ва аз рӯйи сохтори таркибӣ 

якдигарро пурра менамоянд. Дар ҳар ду ҳолат ҳам  сухан сари василаҳои 

иттилоотию технологӣ ва фаъолиятҳои аз ҷониби онҳо анҷомдодашаванда  

вобаста ба иттилоот меравад, ки ҳадаф ҳифз, нигоҳдорӣ, коркард ва интиқоли 

он ба суроғаи зарурӣ мебошад2.  

Стратегияи мазкур пешбинӣ менамояд, ки то соли 2016 Финляндия дар 

соҳаи омодагӣ ба таҳдидҳои киберӣ ва назорати қоидавайронкуниҳо, ки дар 

натиҷаи чунин таҳдидҳо ба амал омадааст, “лидери ҷаҳонӣ” хоҳад шуд.  

Таҳлили қиёсии санадҳои дар соҳаи сиёсати киберӣ қабулшудаи ИМА ва 

Финляндия нишон медиҳанд, ки ҷомеаи иттилоотӣ боз як самти рақобати 

шадидро байни субъектҳои муносибатҳои байналмилалӣ ба вуҷуд овардааст, 

ки нишонаи печидатар ва мушкилтар гаштани танзими муносибатҳо байни 

давлатҳо мебошанд.  Тавре болотар зикр намуда будем, ИМА бо қабули 

Стратегияи байналмилалӣ вобаста ба фазои киберӣ  эълон намуд, ки дар ин 

                                                           
1 Стратегия Кибербезопасности Финляндии [Текст] / (Постановление Правительства от 24 января 2013 г) // 

Касенова М.Б. Основы трансграничного управления интернетом. // Кибербезопасность и управление 

интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов / Отв. ред. М.Б. Касенова; 

сост. О.В. Демидов и М.Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. – С.222. 
2 Ниг.: Стратегия Кибербезопасности Финляндии. (Постановление Правительства от 24 января 2013 г) // 
Касенова М.Б. Основы трансграничного управления интернетом. // Кибербезопасность и управление 
интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов / Отв. ред. М.Б. Касенова; 
сост. О.В. Демидов и М.Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. – С.222. 
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самт “намунаи фаъолият” барои дигарон хоҳад гашт, Финляндия бошад 

“лидери ҷаҳонӣ” хоҳад гашт. Албатта, шубҳа дар соҳибияти иқтидори 

технологӣ ва кадрӣ дар кишварҳои мазкур нест, вале масъала сари он аст, ки 

боз як самти рақобат дар муносибати байни давлатҳо ба вуҷуд омадааст. 

Мутобиқи муқаррароти Стратегияи мазкур дар Финляндия сатҳи 

баландтарини идоракунии амнияти кибериро Ҳукумат таҷассум мекунад. 

Тамоми вазорату идораҳои дигари давлатӣ дар доираи салоҳият ва самтҳои 

фаъолияти худ баҳри таъмини амнияти киберӣ масъул мебошанд. Механизми 

миллии ташкили муқовимати устувор ба таҳдидҳои киберӣ ташкил ва 

фаъолияти механизми институтсионалиро пешбинӣ менамояд, ки бояд дар 

шакли  Маркази амнияти киберӣ амал намояд. Муносибати стратегие, ки дар 

доираи ҳуҷҷати мазкур муайян шудааст, 8 принсипи асосиро ба роҳбарӣ 

гирифтааст. Онҳоро метавон дар шакли зайл баён намуд: 

- ташкили тарҳи самараноки ҳамкорӣ байни мақомоти ҳокимият ва дигар 

субъектҳо бо мақсади пешбурди амнияти киберӣ ва ҳимояи киберии миллӣ; 

- боло бурдани дарки вазъият вобаста ба амнияти киберии маҷмӯӣ дар 

байни субъектҳои калидие, ки дар ҳимояи манфиатҳои ҳаётан муҳимми ҷомеа 

ширкат меварзанд; 

- дастгирӣ ва рушди имкониятҳои функсионалии корхона ва 

муассисаҳое, ки дар самти ошкор ва безараргардонии таҳдидҳои киберӣ, 

бартараф намудани зарарҳое (нарушений), ки ба ягон функсияи ҳаётан муҳим 

ва қобилияти барқароршавӣ ба сифати унсури таъмини мунтазамии 

идоракунӣ дар ҷомеаи соҳибкорӣ, таъсири манфӣ мерасонанд;  

- эътимод ҳосил намудан, ки полис дорои имкониятҳои зарурии 

функсионалӣ ҷиҳати пешгирӣ, ошкор ва кушодани ҷиноятҳои киберӣ 

мебошад; 

- қувваҳои мусаллаҳи Финляндия захираи маҷмуии муҳофизати кибериро 

барои иҷрои вазифаҳои худ дар доираи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ташкил 

мекунанд; 
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- мустаҳкам намудани амнияти киберии миллӣ тавассути ширкати 

самаранок ва фаъолона дар фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ ва 

форумҳои ҳамкорӣ, ки барои амнияти киберӣ заруранд; (критичные) 

- васеъ намудани фаҳмиши экспертии амнияти киберӣ ва боло бурдани 

огаҳии ҳамаи субъектҳои ҷомеа; 

муайян намудани вазифаҳо вобаста ба амнияти киберӣ, моделҳои 

хизматрасон ва стандартҳои умумии идоракунии амнияти киберӣ барои 

мақомоти давлатӣ ва субъектҳои дигари ҷомеа1. 

Таҳлили принсипҳои роҳбарикунанда аз он далолат мекунанд, ки 

амнияти киберӣ бе ҳамкории тамоми мақомоту сохторҳои давлатӣ ва 

ҷамъиятӣ, инчунин ҳамкории байналмилалӣ номумкин аст. Аз ин рӯ, 

Стратегияи мазкурро метавон ҳамчун василаи таъмини амнияти киберӣ дар 

ин кишвар маънидод намуд. Зеро он, воқеан ҳам, хусусияти фарогир ва 

маҷмуи дошта, вазифа ва ӯхдадориҳои ҳар як субъект, хоҳ давлатӣ бошад, хоҳ 

ҷамъиятӣ, дар алоҳидагӣ мушаххас баён шудааст. 

Дар Ҳиндустон бошад ҷиҳати танзими муносибатҳо дар самти мазкур 

соли  2013 “Сиёсати миллии амнияти киберӣ” қабул гардид. Дар ҳуҷҷати 

мазкур қайд шудааст, ки “фазои киберӣ муҳити мураккабест, ки ҳамкории 

байни одамон, таъминоти барномавӣ ва хизматрасониҳоеро дар бар мегирад, 

ки тавассути таҷҳизот ва шабакаю технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ дар миқёси ҷаҳонӣ  амалӣ мешаванд”2. 

Мақсади қабули сиёсати миллӣ дар Ҳиндустон дар самти таъмини 

амнияти киберӣ ин ҳифзи иттилоот ва инфрасохтори иттилоотӣ аз 

таъсиррасониҳо, ки фазои иттилоотиро осебпазир мегардоданд, иборат 

мебошад. Маълум аст, ки дар ҷаҳони муосир Ҳиндустон яке аз кишварҳои дар 

самти коркард ва истеҳсоли таҷҳизоти иттилоотию коммуниктсионӣ пешсаф 

                                                           
1 Ниг.: Стратегия Кибербезопасности Финляндии [Текст] / (Постановление Правительства от 24 января 2013 

г// Касенова М.Б. Основы трансграничного управления интернетом. // Кибербезопасность и управление 

интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов / Отв. ред. М.Б. Касенова; 

сост. О.В. Демидов и М.Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. –С. 216-220. 
2 Национальная стратегия кибербезопасности [Текст] // Кибербезопасность и управление интернетом: 

Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов / Отв. ред. М.Б. Касенова; 

сост. О.В. Демидов и М.Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. – С.225. 
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ба ҳисоб меравад. Маҳсулоти истеҳсолкардаи он дар бозори ҷаҳонӣ 

рақобатпазир буда, системаҳои иттилоотӣ ва шабакавии устувор дар он 

таъсис дода шудаанд. Дар баробари ин бо дарки эҳтимолияти баланди 

таҳдидҳои киберӣ ҳуҷҷати алоҳида ҳамчун муайянкунандаи сиёсати киберӣ 

қабул карда шудааст. 

Сиёсати миллӣ оид ба амнияти киберӣ дар Ҳиндустон ташкили 

экосистемаи бехатари фазои киберӣ, асоси қолабии кафолатдиҳанда, 

ташаккули механизмҳои огоҳкунии барвақтӣ дар бораи таҳдидҳо ба амният, 

идоракунии осебпазирӣ ва посух ба таҳдидҳо, таъмини бехатарии 

идоракунии электронӣ, ҳифз ва устувории инфрасохтори иттилоотии 

танқидӣ, ихтисори таваккалҳои низоми таъминот, рушди неруи кадрӣ, 

таъмини иттилоот дар бораи амнияти киберӣ, мубодилаи иттилоот ва 

ҳамкорӣ, ташаккули шарикии самараноки давлатию хусусӣ ва муносибат ба 

амалинамоии сиёсат бо назардошти афзалиятҳоро дар бар мегирад. Бо 

ифодаи дигар, сиёсати киберии Ҳиндустон, ки дар доираи ҳуҷҷати мазкур 

таҷассум ёфтааст, хусусияти мураккаби падидаи мазкурро дар ҷаҳони 

имрӯзаи иттилоотӣ пурра дар бар гирифтааст. Танзими тамоми 

муносибатҳои ба ин самт рабтдошта ба қатори афзалиятҳои миллӣ дохил 

карда шудаанд. 

Бо назардошти мавқеъ пайдо намудани киберсиёсат дар фаъолияти 

давлатҳои гуногун, рушди ҷомеаи иттилоотӣ, болоравии эҳтиёҷоти ҷомеа ба 

истифодаи технологияҳои коммуникатсионӣ зарурати танзими муносибатҳо 

дар арсаи байналмилалӣ пеш омад. Вобаста ба ин дар сатҳи Созмони Милали 

Муттаҳид аз ҷониби Ассамблеяи Генералии он Қатъномаи 64/211 аз 21 

декабри соли 2009 қабул карда шуд. Қатъномаи мазкур “Ташаккули фарҳанги 

глобалии амнияти киберӣ баҳри арзёбии кӯшишҳои миллӣ ҷиҳати ҳифзи 

инфрасохтори муҳимми иттилоотӣ” ном дошт. 

Дар Қатъномаи мазкур аз давлатҳои аъзо даъват ба амал оварда 

мешавад, ки механизми хударзёбии кӯшишҳои миллиро дар самти ҳифзи 

инфрасохтори муҳимми иттилоотӣ, ки қобиланд дар таҳкими амнияти киберӣ 
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истифода шаванд, ихтиёран ба роҳ монанд. Самтҳое муайян карда шаванд, 

ки андешидани чораҳои иловагиро бо мақсади боло бурдани фарҳанги 

глобалии амнияти киберӣ тақозо менамоянд. 

Ҳамчунин ба созмонҳои дахлдори минтақавӣ ва байналмилалӣ, ки 

стратегияи фаъолиятро дар самти таъмини амнияти киберӣ ва ҳифзи фазои 

киберӣ таҳия намудаанд, тавсия дода шуд, ки бо дигар ҷонибҳо табодули 

таҷриба намуда, ба давлатҳои аъзо дар кӯшишҳои онҳо баҳри ҳифзи 

инфрасохтори иттилоотӣ кӯмак расонанд. 

Ҳамин тариқ, таҳлили таҷрибаи байналмилалӣ дар самти ташаккул ва 

рушди сиёсати киберӣ нишон медиҳад, ки ҳар як давлат дар доираи афзалияти 

манфиатҳои миллию давлатии худ муносибат ва стратегияи фаъолияти худро 

дар ин самт муайян намуда истодааст. Ин амали ногузир аст. Зеро ҷомеаи 

иттилоотӣ ба тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаҳо ворид гашта, тақозо менамояд, 

ки қонуниятҳои муосири танзими муносибатҳо дар самти истифодаи 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ба инобат гирифта шаванд. 

Киберсиёсат дар замони муосир қисми таркибии сиёсати давлатии 

кишварҳоро ташкил дода, тавассути он раванди идоракунии иттилоот 

тавассути интернет таъмин карда мешавад. Оё интернет идорашаванда аст? 

Ин суолест, ки ҷавобҳои зиддунақз ба он вуҷуд дошта, бархе онро ҳамчун 

мавҷи идоранашаванда ва бархе ҳамчун идорашаванда маънидод мекунад. Ба 

ақидаи мо, ба ҳар ҳол Интернет василаи идорашаванда мебошад. 

Ба ақидаи М.Б.Касенова “мафҳуми “идоракунии интернет” дар 

фаҳмиши анъанавӣ ва муосири он солҳои 2000 пайдо шудааст ва он тарҷумаи 

шартии мафҳуми “Internet Governance” англисӣ мебошад. Дар назария ва 

амалия тарҷумаҳои гуногуни мафҳуми мазкур, аз қабили “танзими интернет” 

ва “идоракунии истифодаи интернет” маълуманд. Маълум мешавад, ки аз 

ҳама мафҳумҳои истифодашуда маҳз “идоракунии интернет” мақбултар буда 

(ҳарчанд ки пурра маънои ибораи мазкурро ифода намекунад), 



188 

ифодакунандаи қоида ва тартибҳое мебошад, ки тартиби фаъолият ва рушди 

шабакаи иттилоотии ҷаҳониро ифода менамояд1.  

Яъне, хулоса баровардан мумкин аст, ки интернет ҳам тавассути тартиб 

ва қоидаҳои муайян танзим ва идора карда мешавад. “Идоракунии интернет 

- раванди таҳия ва коркарди принсипҳо, меъёрҳо, қоидаҳо ва тартиби умумӣ, 

инчунин усулҳои қабули қарор ва барномаҳое мебошанд, ки таҳаввулот ва 

истифодаи интернетро аз ҷониби ҳукуматҳо, бахши хусусӣ ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар доираи салоҳияти онҳо танзим менамоянд”2.  

Масъалаи идоракунии интернет ва ташаккули тарҳи ҳуқуқӣ 

байналмилалии идоракунии интернет таърихан бо раванди баргузории 

Вохӯрии байналмилалии сатҳи олӣ оид ба масъалаҳои ҷомеаи иттилоотӣ ва 

қадамҳои минбаъдаи амалинамоии қарорҳои қабулшуда алоқаманд мебошад. 

Вохӯрии мазкур таҳти сарпарастии СММ дар ду марҳила баргузор шудааст. 

Марҳилаи аввал моҳи декабри соли 2003 дар Женева ва марҳилаи дуюм соли 

2005 дар Тунис шуда гузаштанд. Яке аз натиҷаҳои муҳимми марҳилаи аввал 

ин таъсиси гурӯҳи корӣ оид ба идоракунии интернет буд3. Фаъолияти гурӯҳи 

кории мазкур ба ташаккули Форуми байналмилалии Идоракунии интернет 

(минбаъд- Форуми IGF) замина гузошт. 

Форуми мазкур таҳти сарпарастии СММ оид ба гузаронидани 

муколамаи бисёрҷонибаи сиёсӣ оид ба масъалаҳои идоракунии Интернет ва 

фаъолияти он дар асоси мандати СММ фаъолият мекард. Мандат сохтори 

қатъии ташкилиро дар назар надошта, бо пешниҳоди имконияти бетарафӣ, 

шаффофият, демократия ва ғайримарказикунонии IGF ва мунтазам  таҷдиди 

назар намудани мандати он фаъолият менамуд. Пешбинӣ шуда буд, ки IGF 

бояд ба механизми идоравии интернетии институтсионалии мавҷуда такя 

кунад. IGF ягон функсияи назоратӣ надорад ва сохторҳои мавҷударо иваз 

                                                           
1 Ниг.: Касенова М.Б. Основы трансграничного управления интернетом [Текст] // Кибербезопасность и 

управление интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов / Отв. ред. М.Б. 

Касенова; сост. О.В. Демидов и М.Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. – С.13. 
2 Дар ҳамон ҷо. – С.16. 
3 Ниг.: Рабочая группа WGIG рассматривала как тождественные понятия “управление интернетом” и 

“управление использования интернета” [Текст]: [Электронный ресурс]. URL: http://www.itu.int/wsis/ 

basic/about.html (дата оброщения: 5.10.2021) 

http://www.itu.int/wsis/%20basic/about.html
http://www.itu.int/wsis/%20basic/about.html
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намекунад, вале метавонад, механизмҳо, муассисаҳо ё ташкилотҳо, вале дар 

раванди фаъолият ҷалб кунад ва таҷрибаи онҳоро истифода барад. 

Қарорҳои қабулкардаи IGF ҳатмӣ нестанд ва хусусияти тавсиявӣ доранд. 

Новобаста ба ин он тавонистааст ҳамчун ташкилоти байналмилалӣ 

танзимкунандаи муносибатҳо дар ин самт баромад намояд. Бо назардошти 

мавқеи муҳимми интернет дар ҳаёти давлатҳо ва ҷомеаҳо таваҷчуҳ ба 

фаъолияти ин ниҳод ҳоло хеле зиёд аст. “Дар айни замон, Форуми 

Идоракунии интернет дар IGF ҳамчун як сохтори системаи СММ баромад 

мекунад ва ҳамчун як форуми муҳокимаи ҷанбаҳои гуногуни идоракунии 

Интернет, аз ҷумла масъалаҳои асосии сиёсати давлатӣ хидмат мекунад. 

Ҷолиб аст, ки тавсияҳои Форуми ИГФ-и Идоракунии интернет дар санадҳои 

ҳуқуқии созмонҳои байналмилалӣ, дар мисоли эъломияҳои Кумитаи 

Вазирони Шурои Аврупо, Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд (OECD) ва 

ғайра инъикос меёбанд”1. Ҳамаи ин шаҳодати он аст, ки ҳамчун созмони 

касбӣ тавсияҳои он барои ташкили самараноки фаъолият ва танзими 

интернет хеле муҳим мебошанд. 

 Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳонӣ аз 

раванди мазкур дур буда наметавонад. 12 сентябри соли 2011 намояндагони 

доимии Ҷумҳурии Халқии Чин, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар СММ ба номи Дабири кулли СММ мактуб 

навишта, дар бораи қабул намудани қоидаҳои рафтор дар самти амнияти 

иттилоотии байналмилалӣ хоҳиш намуда буданд. “Мақсади асосии Қоидаҳои 

мазкур муайян намудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои давлатҳо дар фазои 

иттилоотӣ, ҳавасандгардонии рафтори созанда ва масъулиятноки онҳо, 

устувор гардонидани ҳамкории байни онҳо ҷиҳати муқовимат ба таҳдидҳо 

дар фазои иттилоотӣ мебошад, то ин ки технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ, аз он ҷумла шабакаҳо фақат бо мақсади рушди миқёсан 

васеи иқтисодию иҷтимоӣ ва некуаҳволии халқҳо истифода шуда, ба 

                                                           
1 Касенова М.Б. Основы трансграничного управления интернетом [Текст] // Кибербезопасность и управление 

интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов / Отв. ред. М.Б. Касенова; 

сост. О.В. Демидов и М.Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. – С.27. 



190 

ҳадафҳои таъмини сулҳ ва амнияти байналмилалӣ халал нарасонанд”1. 

Таҳияи қоидаи мазкур бо назардошти эҳтимолияти калони истифодаи 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ бо мақсадҳои ғаразнок рӯйи 

кор гирифта шудааст. Зеро истифодаи шабакаҳои иттилоотӣ бо мақсади 

тарғибу дастгирии экстремизму терроризм, ташкили агрессияи иттилоотӣ аз 

ҷониби як давлат ба муқобили давлати дигар, халалдорсозии раванди рушди 

иқтисодию иҷтимоӣ ва ғайраҳо омили муҳим дар роҳи аз даст додани суботи 

кишварҳо мебошад. 

 Дар қоидаҳои мазкур оварда шудааст, ки шабакаҳои иттилоотӣ ва 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ набояд ба мақсадҳои ҳарбӣ, 

халалрасонӣ ба рушди кишварҳои дигар, тарғиб ва дастгирии терроризм, 

таҷовуз ба муқобили давлати дигар ва дигар амалҳои барои инсон хатарнок 

истифода шавад. Баръакс, бояд бо мақсадҳои рушди босубот, дастгирии 

кишварҳои сусттараққикарда ва эҳтироми ҳуқуқу озодиҳо дар масъалаи 

дастрасӣ ба иттилоот амалӣ карда шаванд. 

Ҳамин тариқ, таҳлили адабиёт ва сарчашмаҳои овардашуда вобаста ба 

мазмун ва моҳияти киберсиёсат ҳамчун категорияи илми сиёсӣ ва ҳам шакли 

нави сиёсат дар раванди идоракунии муносибатҳои ҷамъиятӣ нишон 

медиҳад, ки раванди идоракунӣ боз бо як шакли нави идоракунӣ, яъне 

идоракунии киберӣ ғанӣ гашта истодааст. Таҳлили этимологӣ ва 

асосноккунии  назариявию сиёсии мафҳуми киберсиёсат аз он далолат 

мекунад, ки дар баробари маъноҳои дигари луғавӣ, ба сифати падидаи бо 

компютер, иттилоот ва василаҳои иттилооърасон вобаста будани он баҳри 

кушодани моҳияти аслии он аҳамияти хосса дорад. 

Киберсиёсат ба сифати падидаи ҷомеаи иттилоотӣ баромад намуда, 

ифодаи мавқеъ ва нақши иттилоот ва шабакаҳои технологии иттилоърасон 

                                                           
1 Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности [Текст] // 
Приложение к письму постоянных представителей Китая, Российской Федерации, Таджикистана и 
Узбекистана при Организации Объединенных Наций от 12 сентября 2011 года на имя Генерального 
секретаря. [Электронный ресурс]. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/496/58 
/PDF/N1149658. pdf?OpenElement. См.также: http://www.un.org/ russian/news/story.asp?NewsID=18471 (дата 
оброщения: 2.10.2021) 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/496/58%20/PDF/N1149658.%20pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/496/58%20/PDF/N1149658.%20pdf?OpenElement
http://www.un.org/%20russian/news/story.asp?NewsID=18471
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дар ҳаёти ҷомеаи муосир мебошад. Дар баробари ҳифзи сарҳад, марзу бум, 

сохтори конститутсионӣ ва тамомияти арзӣ ҳифзи иттилоот ҳам ба сифати 

вазифаи стратегӣ баромад намуда истодааст. Фазои иттилоотӣ ҷузъи 

таркибии фазои амниятии кишвар ба шумор рафта, таъсиррасониҳои дар бо 

ба вуҷудоянда қодиранд тамоми авзои ҷомеаро бесубот гардонанд. Аз ин рӯ, 

зарур аст, ки стратегияҳои мукаммалу маҷмӯӣ дар самти ҳимояи фазои 

киберӣ ва муҳити киберӣ андешида шавад. 

Таҷрибаи байналмилалӣ ҳам дар ин самт нишон медиҳад, ки кишварҳо 

аллакай бод арки муҳиммияти масъала стратегияҳои худро коркард ва қабул 

намудаанд. Тавассути ҳуҷҷатҳои стратегии мазкур мақсаду ҳадафҳои худро 

муайян ва қоидаҳои рафтори худро дар доираи талаботи ҷомеаи иттилоотӣ 

дақиқ намуда истодаанд. 

Падидаи дигаре, ки дар ин ҷараён чун эҳтиёҷоти бевосита ба вуҷуд 

омадааст, коркарди қоидаҳои рафтор ва риояи фарҳанги  рафтор дар фазои 

киберӣ мебошад, ки дар мисоли санадҳои кишварҳои гуногун ва СММ 

мавриди таҳлил қарор дода шуданд. Омӯзиши онҳо имконият медиҳад  

хулоса намоем, ки чун дигар шаклҳои сиёсат киберсиёсат ҳам тақозо 

менамояд, ки доираи арзишу меёрҳои ба танзимдарорандаи рафтори 

субъектон коркарда карда шавад. Талаботҳое, ки дар доираи қоидаҳои 

рафтор ва фарҳанги рафтор пешниҳод шудаанд, баҳри истифодаи самаранок 

ва безарари шабакаҳои иттилоотӣ равона карда шудаанд. Зеро таҷрибаи 

амалӣ нишон медиҳад, ки шабакаҳои интернетӣ ҳамчун василаи татбиқи 

ҳадафмандонаи мақсадҳои ғаразнок низ истифода шуда истодаанд. Аз ин рӯ, 

риояи фарҳанг дар истифодаи шабакаҳои интернетӣ мумкин то як дараҷа 

хусусияти назариявидошта низ намояд.  Вагарна падидаҳои кибертерроризму 

киберэкстремизм, киберагрессияву киберҳуҷум ба вуҷуд намеомаданд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба даст овардани 

истиқлолият ба масъалаҳои ҷудогонаи амнияти иттилоотӣ ҳамчун ҷузъи 

амнияти миллӣ ва паҳлуҳои мухталифи он олимону муҳаққиқони ватанӣ 

таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд. Дар омӯзишу баррасии масъалаҳои мубрами 
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амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсатшиносони ватанӣ А.Н. 

Маҳмадов, С.С. Ятимов, М. Хидирзода, Г.Н. Зокиров, А. Искандаров, П.А. 

Муҳаммадзода, Х.Қ. Сафарализода ва дигарон саҳми арзанда гузоштаанд. 

Рисолаҳои диссертатсионии Н.С. Раҷабов , А.Х. Ибодов, С.Т. Мирзоев, 

К.И. Сафиев, Ҳ. Зарифӣ, П.А. Маҳмадов, З. Шарифзода, Н.Д. Назиров ва 

чанде дигарон мисоли равшани гуфтаҳои боло мебошанд.  Ҳар яке аз ин 

олимон дар доираи предмети таҳқиқоти худ масъалаҳои алоҳидаи амнияти 

иттилоотӣ ва сиёсати иттилоотиро таҳлилу баррасӣ кардаанд. Аммо дар 

мавриди таҳлилу баррасии масъалаи болозикр таҳти  мафҳуми “киберсиёсат” 

мақолаву рисолаҳои илмӣ ва дигар пажуҳишҳо ба назар намерасанд. Аз ин 

рӯ, масаъалаи мазкур бо чунин унвон ва шаклу муҳтаво бори аввал дар илми 

ватанӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. 

Ҳамин тариқ, дар заминаи таҳлили масъалаҳои болозикр метавон хулоса 

кард, ки мақсад аз баррасии мавзуи мазкур дар муайян намудани зарурат ва 

эҳтиёҷот ба таҳқиқи хусусиятҳои хоси падида ва зуҳуроте чун киберсиёсат 

мебошад, ки дар шароити муосири рушди муносибатҳо дар ҷомеаи иттилоотӣ 

дар доираҳои илмӣ ва сиёсии кишварҳои гуногун мавриди амал қарор 

гирифта истодааст. Аз ин рӯ, вақти он расидааст, ки ҷомеаи олимон ва 

коршиносони масоили сиёсии мо вобаста ба ин масъала мавқеи худро муайян 

намоянд.  

Паҳлуҳои баҳсӣ метавонанд зиёд бошанд, вале воқеият он аст, ки 

киберсиёсат ҳамчун рукни таркибии раванди идоракунӣ ва танзими 

муносибатҳо дар фаъолияти давлат ва ҳукуматҳо мавқеи устувори худро 

пайдо намудааст. Ҳамзамон бо ин, нуктаи дигари мавриди баҳс ин пайдоиши 

шакли нави сиёсат, яъне киберсиёсат мебошад, ки дар замони муосир дар 

фаъолияти давлатҳо мавқеи хосса дорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар 

радифи дигар кишварҳои дар фазои ягонаи иттилоотӣ қарордошта баҳри 

рушду такмили ин навъи сиёсат тадбирҳои амалӣ андешида истодааст. 

Албатта, воқеияти имрӯза шиҳоди он аст, ки киберсиёсат назар ба дигар 
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соҳаҳои сиёсат зудтар рушд намуда, ба онҳо таъсири худро расонида 

истодааст. 

 

3.2. Ҳукумати электронӣ ва нақши он дар таҳкими раванди  

идоракунии сиёсии Тоҷикистон 

 

Дар раванди сиёсии муосир, ки пур аз ихтилофу таззод аст, низоми 

идоракунии давлатӣ низ хосияти мураккаб касб намудааст. Идоракунии 

давлатӣ низоми муайян мебошад, ки дар тӯли асрҳо арзи ҳастӣ намуда, 

мувофиқи замон такмил меёбад. Доир ба ин масъала мутафаккирону олимон 

аз замонҳои қадим то имрӯз афкор ва консепсияҳои гуногунро пешниҳод 

карданд ва баъзеи онҳо дар амал татбиқ шуданд. Дар замони муосир, ки онро 

баъзе коршиносон “замони иқтисоди номуайн” унвон мекунанд ва буҳрони 

молиявии ҷаҳонӣ, зуҳуроти ҷаҳонишавӣ ба фаъолияти идоракунии давлатӣ 

таъсири худро мерасонанд.  

Омили дигар, ки ба раванди рушди ҷомеаи муосир таъсири амиқи худро 

мерасонад технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ мебошад. Дар ҷаҳони 

муосир технологияи коммуникатсионӣ бо суръат рушд кардааст, ки иқтидори 

бузурги таъсиррасонӣ ба соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ, аз ҷумла ба 

раванди идоракунии давлатиро соҳиб мебошад. Инкишофи навъҳои 

гуногуни воситаҳои иттилоотӣ дар ҷаҳон имконият додаст, ки ҷомеаи 

иттилоотӣ рушд кунад.     

Дар Хартияи Окинавии ҷомеаи глобалии иттилоотӣ омадааст, ки: 

“Технологияҳои иттилоотию телекоммуникатсионӣ яке аз омилҳои муҳимми 

таъсиррасон ба ташаккули ҷомеаи асри ХХI мебошанд. Таъсири инқилобии 

онҳо ба тарзи ҳаёти одамон, ташкилот ва фаъолияти онҳо, инчунин ҳамкории 

мутақобилаи давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мерасад”1. Дар ин замина метавон 

иброз намуд, ки маҳз нишонаҳои зикргардида хусусияти ҷомеаи муосирро ба 

                                                           
1 Окинавская хартия глобального информационного общества [Текст]: Принята 22 июля 2000 года лидерами 

стран G-8, Окинава [Электронный ресур]. URL: http://federalbook.ru/files/SVAYZ 

/saderzhanie/Tom%206/I/hartia.pdf (дата обращения: 12.10.2021 ) 

http://federalbook.ru/files/SVAYZ%20/saderzhanie/Tom%206/I/hartia.pdf
http://federalbook.ru/files/SVAYZ%20/saderzhanie/Tom%206/I/hartia.pdf
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сифати ҷомеаи иттилоотӣ асоснок мекунад.  Ҳамзамон, собит месозад, ки 

инсоният ба қарни нав ғ. қарни иттилоотӣ ворид шудааст. 

Н.Н. Ковалёва нақши василаҳои иттилотиро дар раванди идоракунӣ 

махсус эътироф намуда, қайд мекунад, ки: “Имрӯзҳо касе шубҳа намекунад, 

ки бе истифодаи дастовардҳои муосиртарини информатика, радиоэлектро-

ника, алоқа, техникаи ҳисоббарор ва телекоммуникатсионӣ идоракунии 

самараноки давлатиро амалӣ намудан номумкин аст. Аз ин ҷо бармеояд, ки 

раванди истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар соҳаи идоракунӣ бояд 

асоснокии дақиқи маъмурию ҳуқуқӣ дошта, барои ба даст овардани 

мақсадҳои муайяни иҷтимоӣ равона шуда бошанд. Технологияҳои 

иттилоотию  коммуникатсионӣ василаи коркард ва интиқоли маълумот 

мебошанд”1. Воқеан ҳам, таҷрибаи мавҷудаи сиёсию ҷамъиятӣ собит намуда 

истодааст, ки дастовардҳои технологию иттилоотӣ дар танзими муносибат-

ҳои сиёсӣ нақши бориз бозида истодаанд. 

Муҳақкиқ М.Ҳ. Ҳабибуллоев ақида дорад, ки: “Рушди равандҳои 

ҷаҳонишавӣ ва пешрафти илму технология тақозо менамояд, ки пешниҳоди 

хизматрасониҳои давлатӣ тавассусти воситаҳои нисбатан самаранок ва 

барои аҳолӣ дастрас ба роҳ монда шавад. Яке аз чунин воситаҳои муҳим 

истифодабарии технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар раванди 

пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ ба шумор меравад, ки пешниҳоди онро 

тариқи шабакаи интернет имконпазир гардонида, хароҷоти пешниҳоди 

чунин хизматрасониҳоро бамаротиб кам мегардонад ва дараҷаи дастрасии 

онро барои табақаҳои гуногуни аҳолӣ васеъ мегардонад”2. Истифодаи 

интернет ва дигар василаҳои электронӣ ба самаранокӣ ва фаврияти иҷрои 

талаботу эҳтиёҷоти ҷомеа мусоидат намуда, бо ҳамин роҳ натиҷабахшӣ ва 

муваффақияти раванди идоракунии сиёсию давлатиро таъмин намуда 

истодааст. 

                                                           
1 Ковалева Н.Н. Административно-правовое регулирование использования информационных технологий в 

государственном управлении [Текст]: дис. … док. юрид. наук. / Н.Н. Ковалев. – Саратов. – 2013. –С.5.  
2 Ҳабибуллоев М.Ҳ. Ташаккул ва рушди бозори хизматрасониҳои давлатии электронӣ дар шароити 

иқтисодиёти бозорӣ [Матн]: автореф. дис. номзд. илм. иқтисод. / М.Ҳ. Ҳабибуллоев. – Душанбе, 2019. – С.3  
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Дар фаҳмиши муосири сиёсӣ ва ҳуқуқӣ соҳаи иттилоот тавсифҳои васеъ 

дошта, он аз паҳлуҳои гуногун маънидод карда мешавад. Вобаста ба ин 

имкони ба панҷ соҳаи мавзуӣ тақсим кардани он мавҷуд аст. Аз он ҷумла: 

“- амалӣ намудани ҳуқуқи ҷустуҷӯ, гирифтан, интиқол ва истифодаи 

иттилоот;  

-истеҳсол, интиқол ва паҳнкунии иттилооти аслӣ ва ҳосилшуда; 

ташаккули захираҳои иттилоотӣ, омода кардани маҳсулоти иттилоотӣ, 

расонидани хидматҳои иттилоотӣ;  

- эҷод ва истифодаи системаҳои иттилоотӣ (AIS, DB, пойгоҳҳои дониш), 

дигар технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ; 

- эҷод ва истифодаи воситаҳо ва механизмҳои амнияти иттилоотӣ, аз 

ҷумла информатика ва технологияи компютерӣ барои амнияти шабакаҳои 

компютерӣ, инчунин нармафзор ва сахтафзор барои ҳифзи иттилоот дар 

компютерҳо ва шабакаҳои компютерӣ”1. 

Бо назардошти ҳамаи ин ҷанбаҳо зурур аст, ки дар идоракунии давлатӣ 

аз технологияи коммуникатсионӣ - иттилоотӣ васеъ истифода карда шавад. 

Технологияи иттилоотии муосир дар худ имконияти бузурги идоракунӣ 

дорад. Бинобар ҳамин яке аз қисматҳои асосии ташкили ҷомеаи иттилоотӣ 

дар кишварҳои тараққикарда ташаккули ҳукумати электронӣ мебошад.  

Ба ақидаи М.А. Троянская: “Аҳамияти иттилоот дар натиҷаи равандҳои 

зерин ба пуррагӣ эътироф карда шуд: 

- ташаккули фазои ягонаи иттилоотии ҷаҳонӣ; 

- болоравии сатҳи дастрасии озод ба захираҳои иттилоотӣ; 

- таъминоти воқеии техникии захираҳои иттилоотӣ; 

- дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ ташаккул ёфтани инфрасохтори иттилоотию 

коммуникатсионӣ; 

- афзоиши ҳаҷми истифодаи иттилоот; 

- болоравии сатҳи маърифат ва фарҳанги илмию техникии шаҳрвандон 

бо сабаби болоравии шаклҳои гуногуни мубодилаи иттилоотӣ; 

                                                           
1 Копылов В. А. Информационное право [Текст] / В.А. Копылов. – М., 2005. – С.148 
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- болоравии талаботи тахассусӣ ба кормандон, салоҳиятнокӣ ва касбияти 

шаҳрвандон; 

- пайдоиши мушкилии амнияти фазои иттилоотӣ барои шаҳрвандон, 

ҷомеа ва сохтори давлатӣ”1. 

Ақидаи зикршуда дар баробари дастоварду муваффақиятҳои василаҳои 

иттилоотӣ, инчунин дар бораи мушкилиҳое низ гувоҳӣ медиҳад, ки дар 

натиҷаи рушди иттилоот ва ҷомеаи иттилоотӣ пеш омада истодааст. Ин, пеш 

аз ҳама, ба масъалаҳои таъмини амнияти иттилоотии кишварҳо рабт дошта, 

ҳамчун омили амниятие маънидод мешавад, ки баҳри таъмини он чораҳои 

зарурӣ бояд андешид. Вагарна таҳди мазкур қодир аст амнияту суботи 

кишварҳоро пурра ва ба таври ҷиддӣ осебпазир гардонад. 

Ба ақидаи профессор Т.Б. Ғаниев: “Имрӯзҳо тамоми ҷаҳон ба хулосае 

омадаст, ки танҳо ҷомеаи иттилоотии касбӣ метавонад шаклу усули навини 

муносибатҳои иртиботию иттилоотиро ташаккул дода, талаботи баланд ба 

фаъолиятҳои олии креативию идоракунӣ дошта бошад”2. Мубрамии масъала 

ҳам ба ақидаи мо дар аст, ки барои эмин мондан аз таҳдидҳои иттилоотии дар 

боло зикргардида маҳз ташаккули “ҷомеаи иттилоотии касбӣ” зарур 

мебошад. Ташаккули чунин ҷомеа наметавонад ба таври хаотикӣ сурат 

гирад, зеро дар ин ҳолат он хусусияти хаотикӣ ба худ касб мекунад. Аз ин рӯ 

ташкил ва татбиқи механизми мукаммале зарур аст, ки тавонад фаъолияти 

тамоми унсурҳои ҷомеаи мазкурро ба ҳам алоқаманду муттаҳид намояд. Ба 

инобат бояд гирифт, ки захираҳои иттилоотӣ ҳамчун захираи ҳокимият ва 

қудрат дар замони муосир баромад мекунанд. Дар ин замина фаъолияти 

механизми болозикрро тавре бояд ба роҳ монем, ки ин унсури муҳимми 

амниятиро ҳифз намуда тавонад. 

                                                           
1 Троянская М.А. Информационное обеспечение деятельности органов государственного управления: 

понятие и значение [Текст] / М.А. Троянская // Международный научно-исследовательский журнал. Выпуск 

№05(95). 2020. – С. 103-105.  
2 Ғаниев Т.Б. Менеҷмент. Рушди босуботи иқтисодӣ ва шоистасолорӣ [Матн] / Т.Б. Ғаниев. Китоби ХХIII. – 

Душанбе, 2019. – С.388.  

https://research-journal.org/category/2020/may2020/
https://research-journal.org/category/2020/may2020/
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Мутобиқи моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

иттилоотонӣ”: “Захираҳои иттилоот барои қонеъ гардонидани талаботи 

ҷамъияту давлат ба иттилоот, таъсиси фазои  ягонаи иттилоотии мамлакат ва 

барои ҳамроҳ шудани он ба ҷомеаи ҷаҳонии иттилоот таъин гардидаанд. 

3ахираҳои иттилоот объектҳои муносибати давлат, шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ 

буда, ба захираҳои умумидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда, бо 

қонун ҳимоя карда мешаванд”. Муқаррароти зикршудаи қонун имконият 

медиҳад, ки ба ин соҳаи муҳимми ҷомеа аз диди аҳамиятнокии сиёсию 

иҷтимоии он барои рушди давлатҳо назар карда, дар ин замина дар раванди 

идоракунии давлатӣ онро пурра ба инобат гирем. 

Мафҳуми “ҳукумати электронӣ” падидаи нав буда, дар охири солҳои 90-

уми асри ХХ дар давлатҳои Ғарб ба вуҷуд омадааст. Он шакл ва усули 

фаъолияти дастгоҳи давлатӣ бо истифода аз дастовардҳои навини 

технологияи рақамӣ ва коммуникатсионӣ мебошад. Яъне, дар фаъолияти 

мақомоти давлатӣ истифодаи васеъ аз технологияи коммуникатсионӣ-

компютерӣ мебошад, на дар фаҳми он ки ҳукумат дар шакли нав. Ин тарҳи 

нави идоракунии давлатӣ дар асоси имконоти технологияи иттилоотии 

муосир коркард карда шудааст. Ю.А. Нисневич вобаста ба мақсади ҳукумати 

электронӣ менависад, ки: “Мақсади асосии “ҳукумати электронӣ” ҳалли 

тамоми масъалаҳои давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқу манфиати шаҳрвандон ва 

иштироки васеи онҳо дар раванди идоракунӣ мебошад. Дигаргунии куллӣ 

дар муносибати мутақобилаи давлат ва шаҳрвандон дар раванди идоракунӣ, 

расондани хизмати босифат ба шаҳрвандон аз ҳисоби технологияи иттилоотӣ 

ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷо мақомоти давлатӣ фаъолияти худро мисли 

хизматрасонӣ ва таъмини шароити мусоид барои шаҳрвандон дар ҳаёту 

фаолияти онҳо бо харҷи нисбатан кам дар шакли электронӣ ба роҳ мемонанд.  

Мақсади асосии он таъсири мутақобилаи давлат ва ҷомеа ба воситаи шабакаи 

интернет ва дастгоҳҳои коммуникатсионӣ мебошад.1   

                                                           
1 Ниг.: Ирхин В.Ю. Политология [Текст] / В.Ю. Ирхен. – М., 2007. – С. 600-601. 
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Ба ақидаи муҳаққиқон А.В. Манойло, А.И. Петренко ва Д.Б. Фролов: 

“Тағйирпазирии низоми анъанавии муносибатҳои иҷтимоӣ ба низоми 

муносибатҳои ҷомеаи иттилоотӣ ба дигаргунии комили симои низоми 

ташаккулёфтаи арзишҳои ҷомеаи индустриалӣ, фазои бисёрқутбаи 

геополитикии ҷаҳон, мазмун, принсипҳо ва афзалиятҳои рақобати 

геополитикӣ оварда мерасонад”1. Бо назардошти ин нукта бояд ба инобат 

гирифт, ки роҳи рушди минбаъдаи ҷомеа ба сӯйи ҷомеаи иттилоотӣ 

бебозгашт буда, дар ин замина ҳарчи тезтар мутобиқ шудан ба талабот ва 

шароитҳои ҷомеаи нав амри зарурӣ мебошад. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки стратегияи асосии ба роҳ мондани 

низоми “ҳукумати электронӣ” ин баланд бардоштани сифати идоракунии 

давлат мебошад. Дар ин ҷо на фақат дар шакли электронӣ ба роҳ мондани 

фаъолияти мақомоти давлатӣ, балки тағйир додани сифати муносибати 

давлат ва ҷомеа, тағйирдиҳии тарзи фаъолияти мақомот дар идоракунии 

давлатӣ мебошад. Тамоми мақомоти давлатӣ бояд дар шакли электронӣ 

фаъолиятро ҷоннок намуда, ба таври худкор ва босифат хизмат расонда 

тавонанд. Барои ба роҳ мондани чунин муносибат давлат мисли ширкат бояд 

хизматрасонии босамарро пешкаши шаҳрвандон намояд. Дар мисоли он, ки 

дар соҳаи бизнес ширкат барои қонеъ гардондани талаботи умум, доим 

самаранок фаъолият мекунад. Моҳияти асосӣ ин ҷо дар он аст, ки давлат 

мисли сохтори хизматгузор дарк карда шуда, дар идоракунии он прадигмаи 

нав бояд ворид карда шавад. Яъне, дар равзанаи технологияи иттилоотӣ 

портали мақомоти давлатӣ ташкил карда шавад ва дастрасӣ ба он то ҷое, ки 

зарур аст, шаҳрвандон бояд дошта бошанд. Давлат стратегияи махсусро 

ташкил мекунад, ки метавонад тамоми намуди хизматрасониро дар шакли 

электиронӣ ба роҳ монад. Фаъолияти “ҳукумати электронӣ”-ро бо чунин 

самтҳо  тавсиф кардан мумкин аст: 

                                                           
1 Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической 

войны [Текст] / А.В. Манойло, А.И. Петренко, Д.Б. Фролов. – М., 2017. – С. 12.  
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- дар хати ҳукумат-тиҷорат (бизнес) (G2B), ёрӣ расондан дар таъмини 

иттилоот барои тиҷорат, ташкили майдони электронии савдо, таъмини 

электронии механизми дуҷонибаи андозу молия, гумрук, пардохтҳои ҳатмӣ 

ба буҷет, боҷи давлатӣ; 

- дар хати ҳукумат-шаҳрвандон (G2C), давлат бояд дар маълумотнокии 

шаҳрвандон ва имконияти иштироки васеи онҳо дар идоракунӣ, фаҳмондан 

ва ба роҳ мондани пардохти маблағҳои ҳар гуна хизматрасонӣ ба тариқи 

электронӣ ва ғайра саҳмгузор бошад;  

- дар хати ҳукумат-ҳукумат (G2G), давлат ҷавобгари мувофиқ кардани 

муносибати мутақобилаи мақомоти давлатӣ ба тариқи электронӣ, ташкили 

гардиши  ҳуҷҷат ба таври электронӣ, ягонасозии системаи иттилоотӣ ва 

стандарти он, инчунин мутобиқкунии мубодилаи иттилоот ҳастанд. Дар амал 

татбиқ шудани ин нақша ҳам фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳам ба 

фаъолияти субъектҳои дигари ҷомеа босамару шаффоф мешавад.1 

Таҳлили сохторию функсионалии ҳукумати электронӣ, ки аз моҳияти он 

бармеояд, собит месозад, ки он маҷмуи томи идоракуние мебошад, ки 

тавассути ҷузъҳои дохилии худ робитаро бо  ниҳодҳои давлатӣ, ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ва шаҳрвандони алоҳида барқарор мекунад. Ягонагии сохторӣ 

самаранокии функсионалии онро дар навбати худ таъмин мекунад. 

Муҳаққиқ А. Ғафурзода нақши ҳукумати электрониро дар раванди 

идоракунии расмии давлатӣ баррасӣ намуда, қайд мекунад, ки: “Ҳангоми 

арзёбии самаранокии идоракунии давлатӣ дар шароити татбиқи иттилоотонӣ 

ба инобат гирифтан муҳим аст, ки истифодаи технологияҳои муосири 

иттилоотию коммуникатсионӣ дар раванди амалигардонии идоракунии 

расмӣ бо зарурати коркард ва таҳлили ҳаҷми калони иттилооти 

гуногунмазмун вобастагӣ дорад. Дар сурати татбиқи ҳадафмандонаи 

технологияҳои иттилоотӣ имконияти интиқол, нигоҳдошт ва таҳлили ҳаҷми 

                                                           
1 Ниг.: Агамирзян И.Р. Мировой опыт реализации концепции электронного правительства [Текст] / И.Р. 
Агамирзян // Технологии информационного общества – Интернет и современное общество: труды V Все-
российской объединенной конференции. СПб., 25 – 29 ноября 2002 г. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. 
– С.255 – 258. 
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калони иттилоот, муайян намудани қонуният ва боло бурдани самаранокии 

фаъолияти сохторҳои идоракунии расмӣ ба миён меояд. Татбиқи 

технологияҳои иттилоотӣ бо рушди ҳукумати электронӣ робитаи бевосита 

дорад”1. Дар навбати худ, мо ҳам ба ақидаи мазкур мувофиқем. Зеро 

истифодаи василаҳои иттилоотию  коммуникатсионӣ бо мақсади арзёбӣ ва 

ҳалли масъалаҳои иҷтимоии ҷомеа маҳз дар шароити фаъолияти ҳукумати 

электронӣ метавонад, самаранокии бештар дошта бошад. 

Агар ба ҷомеаи иттилоотӣ бодиққат назар намоем, пас муайян намудан 

мумкин аст, ки он ҳамчун фазои фарогир ва дорои имкониятҳои фарохи 

таъсиррасонӣ буда,  ба ҳар як шахс, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва ниҳодҳои 

ҷамъиятию давлатӣ имконият медиҳад, худро муаррифӣ намоянд. Инчунин 

ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ миллионҳо одамон аз фаъолияти ҳамдигар, 

хабарҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии давлат ва тамоми ҷаҳон 

дақиқа ба дақиқа хабар мегиранд. Фаъолияти шабакаҳои иҷтимоӣ, ки худ як 

унсури “ҳукумати электронӣ” дар шабакаи интернет аз босифат ва қулай 

будани хизматрасонии худ теъдоди истифодабарандагони он ба миллиард 

нафар расидааст, ки тамоюли он босуръат рушд кардааст. Мақомоти давлатӣ 

низ аз ҳар иттилооти дар шабакаҳои иҷтимоӣ пахшгардида пайгирӣ намуда, 

барои ҷомеа он иттилооти носаҳеҳ ва нодурусте, ки боиси нофаҳмии 

шаҳрвандон мешавад, мавқеи худро дар саҳеҳият ва пешгирии маълумоти 

бардурӯғ нишон медиҳанд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ айни замон саҳифаҳои 

расмии мақомоти давлатӣ рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст, ки ин ҳам нишонаи 

самаранокӣ ва робитаи наздики мақомоти давлатӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ 

мебошад.  

Имрӯз дар давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон самаранокии “ҳукумати 

электронӣ” ба хубӣ эҳсос карда мешавад. Аз ҷумла, таҷрибаи давлати 

Сингапур нишон медиҳад, ки татбиқи “ҳукумати электронӣ” то кадом андоза 

                                                           
1 Гафурзода А. Д. Внедрение электронного правительства в систему гсударственного управления и местное 

самоуправление Таджикистана: проблемы и перспективы его развития [Текст] / А. Д. Гафурзода // 

Масъалаҳои муҳимми идоракунии давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дар шароити татбиқи ҳукумати 

электронӣ. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ. – Душанбе, 2020. – С.7-8.  
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метавонад барои баланд бардоштани хизматрасонӣ ба аҳолӣ, соҳаи тиҷорат 

ва паст кардани хатарҳои коррупсионӣ таъсир расонад. Барои дар амал 

татбиқ кардани “ҳукумати электронӣ” Сингапур соли 1999 агентии махсус бо 

номи Агентии давлатии иттилоотӣ-комуникатсионӣ IDA (Infocommunication 

Development Agency), ташкил кард. Барои ташкили тамоми нишонаҳои 

(портал) электронии муассисаҳои давлатӣ ва механизми фаъолияти он барои 

ин агентиҳо аз тарафи давлат имкониятҳои зиёд дода шуд. Агентӣ дар нақшаи  

панҷсолаи худ тамоми мақомоти давлатиро ба фаъолияти электронӣ 

гузаронд. Ду нақшаи муҳимми калидии ҳукумати Сингапурро, ки яке  

портали миллии ҳукумати Сингапур  “E-citizen” (ҳукумати электронӣ) ва 

дигаре  низоми харидӣ давлатӣ - GeBiz, – (http://www.ecitizen.gov.sg) 

метавонем мушоҳида кунем. Чунин низом дар худ механизми нави харидӣ 

давлатӣ дорад, ки се намуди имкониятро ҳам барои таъминкунанда ва ҳам 

барои фармоишгар дорад. Система ба таври шаффоф ва бо дараҷаи баланд 

кор мекунад, ки тавассути он дар соли 2005 хариди мол, кор ва хизматрасонӣ 

ба 10 миллард доллар расид. Мувофиқи маълумоти Институти тадқиқоти 

сиёсии Сингапур соли 2011, аз ҳар як се шаҳрванди кишвар аз 21 сола боло 

хабарҳоро тавассути сарчашмаҳои рақамӣ мегирад. 84% шаҳрвандон бо 

мақомот ва муассисаҳои давлатӣ дар шакли электронӣ ҳамкорӣ доранд ва 

дастрасии онҳо ба 1600 намуди хизматрасонии давлатӣ ва қариб 300 намуди 

хизмати мобилиро фаро мегирад. Ҳамаи ин нишондод аз рушди босуръати 

технологияи иттилоотӣ дар ин кишвар ва истифодаи босамар аз он дар 

идоракунии давлатӣ мебошад. Дар нақшаи нави ҳукумати Сингапур се самти 

асосии ва афзалиятноки “ҳукумати электронӣ” барои солҳои минбаъда 

нишон дода шудааст. Ҳамкории электронии васеи шаҳрвандон, соҳибкорон 

ва сохтори хориҷӣ бо муассисаҳои давлатӣ. Ин маънои онро дорад, ки давлат 

ва муассисаҳои он барои шаҳрвандон дар ташкили фазои озод, 

хизматрасонии босифт, бебоздошту шаффоф ҳаракат кардааст1.  

                                                           
1 Ниг.: Стырин Е.М. Электроное правительство: стратегии формирования и развития [Текст]: дис. …канд. 
социол. наук. / Е.М. Стырин. – М., 2006. – С. 25.  

http://www.ecitizen.gov.sg/
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Дар ҷаҳон ба ғайр аз Сингапур давлатҳои дигар низ ҳастанд, ки дар 

амалӣ намудани “ҳукумати электронӣ” таҷриба доранд. Мувофиқи иттилои 

ниҳодҳои дахлдори СММ давлатҳое, ки дар самти идоракунии онҳо пурра 

технологияҳои иттилоотию комуникатсионӣ истифода бурда мешаванд, 

Британияи Кабир, Австралия ва Ҷумҳурии Кореяи Шимолӣ ба ҳисоб 

мераванд. Аз рӯйи дараҷаи истифодабарии технология иттилоотию 

коммуникасионӣ бошад дар сатҳи ҷаҳонӣ ИМА  дар мақоми 12, Қазоқистон 

– 33, Руссия - 35, Озарбойҷон – 56, Гурҷистон- 61, Украина- 62, Арманистон- 

87, Туркманистон- 140 ва Тоҷикистон аз рӯйи ин ҷадвал дар ҷои 127 қарор 

дорад”1. 

Дар шароити имрӯзаи кишвари мо низ чунин тарзи идоракунии давлатӣ 

қобили кабул аст. Зеро фазои иттилоотии кишвар мусоид буда, он метавонад 

баъзе мушкилиҳои шаҳрвандонро бартараф кунад. Чунин тарзи идоракунӣ 

пеш аз ҳама ба шаҳрванд имконият медиҳад, ки дар фурсати кутоҳ ва бе ягон 

омили инсонӣ аз хизматрасонии давлатӣ бо пардохти электронӣ ҳуҷҷатҳои 

лозимиро дастрас намояд. Агар дар ташкили чунин тарзи фаъолияти 

мақомоти давлатӣ баъзе мушкилиҳои техникию технологӣ дида мешавад, 

вале аллакай дар кишвар аз ҷониби баъзе мақомоти давлатӣ хизматрасонии 

босифати электронӣ ба роҳ монда шудааст.  

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябри соли 2003, 

№1174 дар бораи тасдиқи “Стратегияи давлатии технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2004 таҳти №468  дар бораитасдиқи 

Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2008, №451 дар бораи тасдиқи 

Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марти соли 2006 таҳти №1713 дар 

                                                           
1 Таджикистан в рейтинге развития электронного правительства ООН 2015 [Текст] / Информационный 

обзор. [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/e-governmentsurvey/info (дата обращения: 

4.09.2021) 

http://gtmarket.ru/ratings/e-governmentsurvey/info
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бораи тасдиқи “Стратегияи ислоҳоти системаи идораи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 

2011, № 643 дар бораи тасдиқи “Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз қабили василаҳои ҳуқуқие мебошанд, ки баҳри 

рушди технологияҳои иттилоотӣ мусоидат намуда истодаанд. 

Доир ба ташкили “ҳукумати электронӣ” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба мақомоти 

қонунбарор – Маҷлиси Олӣ ҳанӯз соли 2012 чунин қайд карда буданд: “Рӯ 

овардан ба технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва татбиқи ҳарчи 

васеи онҳо дар ҷомеа яке аз ниёзмандиҳои дигари замони ҷаҳонишавӣ ба 

шумор меравад. Аз ин рӯ, истифодаи технологияҳои иттилоотиву 

коммуникатсионӣ дар самтҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа ва дар асоси он 

ташаккули “ҳукумати электронӣ” аз масъалаҳои муҳимми замони муосир 

мебошад. Кишварҳое, ки дар татбиқи технологияҳои иттилоотиву 

коммуникатсионӣ ва рушди “ҳукумати электронӣ” ба пешравиҳои назаррас 

ноил гардидаанд, пеш аз ҳама, ба масъалаҳои омода намудани кадрҳои 

баландихтисоси ин соҳаи муҳим, рушди инфрасохтори иттилоотӣ, зина ба 

зина баланд бардоштани сатҳи дониши хизматчиёни давлатӣ ва татбиқи 

усулҳои идоракунии электронӣ диққати зарурӣ медиҳанд. Бо дарназардошти 

ин ва бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифати техникии табақаҳои 

гуногуни ҷомеа ва ҳамаҷониба татбиқ намудани технологияҳои иттилоотиву 

коммуникатсионӣ дар иқтисоди миллии кишвар Ҳукумати мамлакат 

“Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ”-ро қабул намуд. Ин имкон 

медиҳад, ки номгӯйи зиёди хизматрасониҳои давлатӣ ба шаҳрвандон ба таври 

электронӣ сари вақт ва босифат расонида шуда, зуҳуроти номатлубе чун 

бюрократизм ва коррупсия тадриҷан аз байн бурда шаванд. Дар баробари ин, 
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муносибати мутақобилаи ҷомеа бо сохторҳои давлатӣ таҳким меёбад, ки ин 

яке аз рукнҳои муҳимми ҷомеаи шаҳрвандӣ ба шумор меравад1. 

Ба ақидаи Д.Ҷ. Сафаров ва А.Ҳ. Қувватзода: “Зарурати таъсиси ҳукумати 

электронӣ ин тақозои давру замон ва бо суръати 

кайҳонӣ рушд кардани технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ аст. Он 

бояд тамоми зинаҳои идоракунии давлатиро аз ҳамкориҳои мутақобилаи 

байниидоравӣ то ҳамкориҳои мутақобилаи байни давлат ва шаҳрвандон 

азнавсозӣ ва инкишоф диҳад. Баъди соҳибистиқлол гардидан, бахши 

телекоммуникатсионии Тоҷикистон, ки аз Иттифоқи Советӣ мерос монда буд, 

тақрибан пурра хароб гардида, дастгоҳҳо қобилияти кории худро аз даст дода 

буданд. Бо ҳамин ҳол рушди босуръати бозори телекоммуникатсионӣ ва 

технологияи нав, монанди интернет, IP-телефония ва алоқаи мобилии 

стандарти GSM дар Тоҷикистон аз соли 1998 шуруъ гардид”2. Муаллифон 

воқеияти мавҷударо асос барои рушди ҳукумати электронӣ ҳисобида, 

ҳамзамон иқтидори технологии ташкили ин равандро низ қайд кардаанд, ки 

баҳри таҳлили раванди татбиқи ҳукумати электронӣ дар Тоҷикистон 

аҳамияти хос дорад. 

Вобаста ба ин Консепсияи зикргардида муқаррар намудааст, ки: “Асоси 

ташаккули ҳукумати электрониро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ноил шудан ба 

мақсадҳои зерин ташкил медиҳад: 

- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ бо истифодаи васеи технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ;  

- баланд бардоштани сатҳи сифат ва дастрас будани хизматҳои 

иҷтимоие, ки ба шаҳрвандон ва ташкилотҳо расонида мешаванд;  

                                                           
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

[Матн] - Душанбе, 20.04.2012 [Манбаи электронӣ]. URL: http://prezident.tj/node/1084 (санаи муроҷиат: 
20.01.2021) 
2 Сафаров Д.Ҷ., Қуватзода Ҳ.А. Тадбиқи ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: мониторинг ва 

арзёбӣ [Матн] / Д.Ҷ. Сафаров, А.Ҳ. Қувватзода // Масъалаҳои муҳимми идоракунии давлатӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ дар шароити татбиқи ҳукумати электронӣ. Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ. – 

Душанбе, 2020. – С.53  
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- сода гардонидани қоидаҳо ва кам кардани муҳлатҳои расонидани 

хизматҳои иҷтимоӣ, инчунин кам кардани (коҳиш додан) хароҷоти маъмурӣ, 

ки ба расонидани ин хизматҳо вобастагӣ доранд;  

- баланд бардоштани сатҳи дастрасӣ ба иттилоот дар бораи фаъолияти 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ; 

 - ташаккули системаи ягонаи табодули иттилоотӣ бо истифода аз 

захираҳои иттилоотии электронӣ ва пайвастшавии доимӣ ба система ва 

шабакаҳои маҳдуди баҳисобгирии алоқаи ҳамаи истифодабарандагон;  

- ҳавасмандкунии иқтисодии истифода аз Интернет ва технологияҳои 

муосири технологӣ”1. 

То имрӯз аксар мақомоти давлатӣ ва қисме аз бахши хусусӣ дар кишвар 

фаъолияти худро ба таври электронӣ васеъ ба роҳ монданд, ки аз ҷониби 

шаҳрвандон хизматрасонии электронии босифат хуш пазируфта шудааст. 

Дар пардохти раводид, андоз, хизматрасонии коммуналӣ дар шаҳрҳои 

калони кишвар, боҷи давлатӣ ва ғайра коргузории электронӣ амалӣ шуда 

истодааст, ки ин ҳам натиҷаи татбиқи нишондодҳои Консепсияи ҳукумати 

электронӣ мебошад. 

Арзёбии раванди татбиқи ҳукумати электронӣ дар Тоҷикистон нишон 

дод, ки: “Бо гузашти 14 сол (аз соли 2005 инҷониб) на ҳамаи минтақаҳои 

кишвар бо стандарти 4G, ки дар замони ҳозира стандарти беҳтари интернет 

барои истифодабарии аҳолӣ аст, таъмин шудаанд. Дар ҳоле, ки қарор буд дар 

соли 2020 интернети стандарти 5G мавриди истифодаи омма қарор дода 

шавад. Аз соли 2011 инҷониб дар кишвар Консепсияи ташаккули ҳукумати 

электронӣ амалӣ мегардад. Бар асоси консепсияи зикршуда сиёсати ҳукумати 

электронӣ дар кишвар се давраи калидиро дар бар мегирад. Дар давраи аввал 

(солҳои 2012-2013) ташкили шабакаи ягонаи технологияҳои иттилоотиро, ки 

48 вазорат ва муассисаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро муттаҳид намуда, қисмати 

                                                           
1 Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] // Бо Қарори Ҳукумати  

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2011, № 643 тасдиқ шудааст. 
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калидии (асосии) ҳукумати электронии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб 

мерафт, ба нақша гирифта шуда буд1. 

Вобаста ба усули ташкили хизматрасонӣ ҷиҳати татбиқи мубодилаи 

самараноки иттилоотию коммуникатсионӣ ва нақши шабакаҳои 

телекоммуникатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин раванд У.У. 

Сайдуллаев қайд мекунад, ки: “Хизматрасониҳои хостингии аз ҷониби 

сохтори дахлдори оператори миллии алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

фармоиши мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот, дар асоси қарордод, ҷойгиркунӣ ва ҳифзи 

маълумоти сомонаҳои расмии онҳоро дар шабакаи интернет таъмин 

менамояд. Шабакаи ягонаи худкори алоқа тамоми воситаҳои алоқаи барқиро 

дар асоси сиёсати ягонаи техникӣ ва автоматикии васеи идоракунӣ ба 

шабакаи умумимиллии кишвар муттаҳид менамояд ва имкон медиҳад, ки 

намудҳои гуногуни иттилоот интиқол дода шаванд2. 

Вобаста ба татбиқи Консепсияи мазкур М. Хидирзода  хулосабарорӣ 

намуда, қайд мекунад, ки: “Дар заминаи таҳлили  масъалаи танзими ҳуқуқии 

муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба истифодаи иттилоот дар раванди  

идоракунӣ метавон чунин хулоса намуд: 

- доираи ҳуқуқӣ баҳри танзими муносибатҳо дар самти идоракунӣ дар 

ҷомеа василаи заруриест, ки тавассути он қонунмандии фаъолияти ҳокимият 

ва хизматчиёни давлатӣ таъмин карда шуда, самаранокии натиҷаи кори онҳо 

баланд бардошта мешавад; 

- консепсияи ҳукумати электронӣ, ки татбиқи он марҳила ба марҳила 

амалӣ гашта истодааст, ҷиҳати таъмини шаффофият, аз байн бурдани омили 

субъективӣ дар ҳалли масъалаҳои гуногун ва фаврияти баррасии масъалаҳои 

                                                           
1 Ниг.: Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. (бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2011, № 643 тасдиқ шудааст.  
2 Ниг.: Сайдуллаев У.У. Рушди шабакаҳои телекоммуникатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон – заминаи техникӣ 

барои татбиқи “ҳукумати электронӣ” [Матн] / У.У. Сайдуллаев // Маводи конференсияи илмӣ-амалӣ. – 

Душанбе, 2020. – С.53   
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пешниҳодшаванда нақши муҳим дорад. Фақат зарур аст, ки суръати татбиқи 

он тибқи муқаррароти муайяншуда тезонида шавад; 

-  баҳри самаранокии истифодаи василаҳои иттилоотӣ ва дигар 

технологияҳои компютерӣ боло бурдани сатҳи салоҳиятнокии хизматчиёни 

давлатӣ тавассути ташкили курсҳои гуногуни омӯзиши ва такмили ихтисос 

баланд бардошта шавад”1. 

Нақши технологияҳои рақамиро дар рушди иқтисодӣ ва иҷтимоию 

сиёсии давлат қайд намуда, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2021 “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ 

ва хориҷӣ” қайд намуданд, ки: “Дар шароити кунунӣ рушди технологияҳои 

рақамӣ шарти асосии рақобатнокии иқтисодӣ ба шумор меравад. 

Татбиқи барномаҳои қабулнамудаи мо барои гузаштан ба ин раванд 

қонеъкунанда нестанд ва зарур аст, ки чораҳои ба ташаккули шароит барои 

тақвияти соҳаи рақамикунонӣ мусоидаткунанда андешида шаванд. 

Бо мақсади таҳкими асосҳои институтсионалии иқтисоди рақамӣ, рушди 

инфрасохтори иттилоотиву коммуникатсионӣ дар тамоми қаламрави 

кишвар, рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва вусъатбахшии раванди 

амалӣ намудани “ҳукумати электронӣ” ба Ҳукумати мамлакат ва сохтору 

мақомоти дахлдор супориш дода мешавад, ки доир ба таъсис додани Агентии 

инноватсия ва технологияҳои рақамии назди Президенти Тоҷикистон 

чораҷӯӣ намоянд”2. Воқеан ҳам, хулосаҳои пешниҳодшуда бозгӯйи 

масъалаҳое мебошанд, ки имрӯз дар самти татбиқи Ҳукумати электронӣ ҷой 

доранд.  

Иқтисоди рақамиро ҳамчун василаи самарабахши идоракунӣ дар замони 

муосир маънидод намуда, иқтисодшинос Т.Б. Ғаниев қайд мекунад, ки 

“иқтисоди рақамӣ (электронии хаттӣ) стратегияи ҷараёни ташаккулёбии 

                                                           
1 Хидирзода М.У. Унсури иттилоотӣ дар таъмини идоракунии босуботи ҷомеа [Матн] / М.У. Хидирзода. – 

Душанбе, 2022. – С.50. 
2 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи самтҳои 

асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ” – Душанбе, 2021. – С.11.  
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идоракунии рушди босуботи иқтисодӣ ва шоистасолориро куллан дигаргуна 

месозад. Ин имконотро аз ҳисоби пайдо кардани захираҳои навин бо 

суръатнокии хеле баланд ва майдони васеи истифодаи ин захираҳо дар хатти 

электронии интернетӣ ба даст овардан мумкин аст”1. Дар ҳақиқат ҳам 

муаллиф ҳақ аст, зеро дида истодаем, ки дар шароити ҷомеаи иттилоотӣ 

фақат ҳамон шахс ва ниҳоде дар бораи муваффақияти эътимод дошта 

метавонад, ки дар идоракунии равандҳои иттилоотӣ муваффақ бошад. 

Лозим ба ёдоварист, ки ҷиҳати танзими муносибатҳо дар самти таъмин 

рушди иқтисоди рақамӣ дар кишвар заминаи меъёрии ҳуқуқии зарурӣ мавҷуд 

аст. Аз ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизматрасониҳои 

электронӣ ва низоми пардохт», Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Барномаи давлатии рушди содироти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, ки бо мақсади фароҳам 

овардани заминаи меъёрию ҳуқуқӣ дар самти тиҷорати электронӣ қабул ва 

мавриди амал қарор доранд. Ба ақидаи коршинос  А. Абдуқаҳҳор: “Ҳадаф аз 

таҳия ва қабули санадҳои зикршуда, ин рақамикунонии иқтисоди миллӣ бо 

роҳи рушди савдои электронӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротӣ, 

тавсеаи сатҳи хизматрасонӣ, кам намудани сатҳи хавфҳои эҳтимолӣ ба 

иқтисоди кишвар, аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ, кам намудани 

муомилоти пули нақд ва ба ин васила нигоҳ доштани сатҳи таваррум дар 

солҳои минбаъда ба ҳисоб меравад. Равзанаи ягонаи барасмиятдарории 

амалиёти содиротию воридотӣ ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қадами 

навбатӣ дар самти ислоҳоти содагардонии расмиёти савдои хориҷӣ ба ҳисоб 

рафта, ба иқтисодиёти миллӣ таъсири мусбат расонида, барои сарфаи вақт ва 

кам гардидани хароҷоти пулии субъектҳои фаъолияти иқтисоди хориҷӣ, аз 

байн бурдани монеаҳо дар савдо, зиёд намудани ҳаҷми гардиши савдои 

                                                           
1 Ғаниев Т.Б. Менеҷмент [Матн] Китоби ХIII. / Т.Б. Ғаниев. – Душанбе, 2019. – С.69. 
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хориҷӣ, рушди содирот ва зиёд гардидани даромади иловагӣ ба буҷети давлат 

мусоидат менамояд”1. 

Ҳамзамон бо ин, дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ мушкилию 

пайомадҳои онҳо низ хусусияти ҷаҳонӣ доранд. Нуктаи муҳим дар ин ҷараён 

пайдоиши мушкилиҳои пешгӯйинашавандаи сатҳи глобалӣ мебошанд. 

Воқеияти рӯз вобаста ба паҳншавии пандемияи COVID – 19 нишон дод, 

ки татбиқи самараноки ҳукумати электронӣ дар шароити пайдоиши ҳолатҳои 

фавқулода вобаста ба сар задани бемориҳо ва дигар ҳолатҳои техногенӣ, ки 

робитаи рӯ ба рӯ ғайриимкон мегардад, истифодаи василаҳои электронии 

муошират ва мубодилаи иттилооту афкор барои пешбурди кори идоракунӣ 

зарур мебошад.  Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки тайи солҳои 2019 то ба имрӯз 

дар фармати онлайн ва ё интерактивӣ баргузор шудани ҷаласаҳои сатҳи 

баланди байналмилалӣ ҳам ба ҳукми анъана даромад. 

Дар ин раванд мубодилаи кору иттилоот дар шароити Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳам ба чаҳорчӯбаи муайян даромада, гуфтугӯйи байни 

намояндагони вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ва дигар сохторҳо васеъ ба роҳ монда шуд. Дар ин замина гуфта 

метавонем, ки татбиқи механизмҳои ҳукумати электронӣ дар шароити 

фавқулода тавонист барои идомаи самараноки идоракунӣ дар кишвар 

мусоидат намояд. 

Ҳамин дар заминаи таҳлили масъалаи ҳукумати электронӣ муайян гашт, 

ки дар замони муосир иттилоот аз захираи идоракунӣ дар ҳолатҳои муайян 

ба механизми идоракунанда, мубаддал шуда истодааст. Дар ин замина ба 

анҷом расонидани маҷмуи чорабиниҳое заруранд, ки идоракунии 

иттилоотиро дар шароити ҷомеаи Тоҷикистон боз ҳам самаранок гардонанд. 

Омили дигар, ки ба фаъолияти ҳукумати электронӣ таъсири амиқи худро 

мерасонад, ҳанӯз дастрас набудани технологияи иттилоотӣ-

коммуникатсионӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва 

                                                           
1 Абдуқаҳхор А. Аҳамияти тиҷорати электронӣ  ва даромад аз интернет. Дар Тоҷикистон дар ин раванд чи 

тадбирҳо андешида шудаанд [Матн] / А. Абдуқаҳҳор // [Манбаи электронӣ]. URL: https://khovar.tj (санаи 

муроҷиат: 15.04.22) 

https://khovar.tj/
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нокифоя будани таъмини интернети баландсуръат маҳсуб мешавад. Тибқи 

маълумоти Хадамоти алоқа аз шумораи умумии 6,2 миллион муштарии 

алоқаи мобилӣ, 2,5 миллион нафар аз интернет, аз ҷумла интернети мобилӣ 

истифода мебаранд. Бар асоси раддабандии Speedtest Global Index дар моҳи 

январи соли 2019 Тоҷикистон бо интернети дорои суръати пасти 5,04 Мбит/с 

дар мақоми охирини 137 қарор дошт1.  

Инчунин, бодарназардошти таҳдиду хатарҳои характери киберӣ, ки дар 

ҷаҳони муосирро зуд паҳншаванда мебошанд на ҳамаи хизматрасонии 

давлатиро давлат метавонад ба таври электронӣ пешниҳод намояд.  

Гуфтан ҷоиз аст аст, ки “асоси амнияти миллии иттилоотиро захираҳои 

техникӣ, барномавӣ ва илмӣ ташкил медиҳанд. Худи онҳо аз як ҷониб 

объекти ҳифзшаванда буда, аз ҷониби дигар амниятро дар ин соҳа таъмин 

мекунанд. Зиёд намудани қудрати ин захираҳо яке аз вазифаҳои асосии 

давлат дар давраи рақамикунонӣ мебошад”2. 

Аз рӯйи таҷрибаи давлатҳои тараққикарда ва имкониятҳои технологияи 

иттилоотии муосир мушоҳида карда, самаранокии ҳукумати электрониро ба 

таври зерин нишон додан мумкин аст: 

- дастрасии бештари шаҳрвандон ба ахбороти  расмӣ; 

- бе боздошт ва дар кӯҳтотарин вақт гирифтани ҳуҷҷатҳои зарурӣ 

муассисаҳои давлатӣ, сарфакорӣ ва аз байн рафтани омилҳои инсонӣ; 

-  иштироки бештари шаҳрвандон дар раванди идоракунии давлатӣ; 

- шароити мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ ва тиҷорат; 

- ба таври электронӣ пардохтани ҳар гуна маблағҳои хизматрасонии 

давлатӣ.  

Ҳамин тавр, барои босамар татбиқ намудани “ҳукумати электронӣ” 

зарур аст, ки ҳангоми истифодабарии инфрасохтори электронӣ заминаҳои 

сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ҷаҳонбинӣ, одатҳои ҳуқуқӣ, анъана, 

                                                           
1 Ниг.: Масъалаҳои муҳимми идоракунии давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дар шароити татбиқи 

хукумати электронӣ [Матн] // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ. 23-24 октябри соли 2020. 
– Душанбе, 2020. – С. 56.  
2 Основы национальной информационной безопасности [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: 
https://searchinform.ru (дата обращения: 23.02.2021) 

https://searchinform.ru/
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принсипҳо ва меъёрҳои ахлоқӣ, ки ба хусусияти робитаҳои мутақобилаи 

“ҳокимият ва ҷомеа” таъсиргузор мебошанд, бояд ба назар гирифта шаванд.  

Ҳамчунин, бо мақсади ҳифзи махзани иттилоотӣ аз ҳар гуна ноҷӯриҳо 

бойгонисозии нусхаи ҳуҷҷатҳо ва парвандаҳо дар СD, флешкорт ё дигар 

воситаҳои нигаҳдории иттилоот ба роҳ  монда шуда, шарт ва тартиби 

нигоҳдории онҳо муқаррар ва назорат карда шавад. 
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БОБИ IV. МАСЪАЛАҲОИ АСОСӢ ВА ПЕШОМАДИ РУШДИ 

ИДОРАКУНИИ СИЁСӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

 

4.1. Сиёсати кадрӣ ва гендерӣ ҳамчун воситаҳои таъмини  

самаранокии идоракунии давлатӣ 

 

Таҷрибаи кишварҳои мутамаддин нишон медиҳад, ки яке аз роҳҳои 

баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ тайёр кардани 

мутахассисони баландихтисоси соҳаи идоракунии давлатӣ ба ҳисоб меравад. 

Яъне дар қатори дигар захираҳое, ки давлат дорад, захираҳои инсонӣ низ яке 

аз омилҳои муҳимми рушди ҳар кишвар ба ҳисоб меравад.  

Хизмати давлатӣ ҳамчун ниҳоди зарурӣ дар самти таъмини идоракунии 

сиёсию давлатии ҷомеа баромад намуда, дорои як қатор хусусиятҳои хоси худ 

мебошад, ки байни онҳо хусусияти касбии он мақоми хосаро соҳиб аст:  

“1. Хизмати давлатӣ бо тамоми мазмун, моҳият, методология ва шаклҳои 

зуҳурёбӣ ҳамчун фаъолияти касбӣ муаррифӣ мегардад. 

2. Хизмати давлатӣ ҳамчун василаи пайвандгари байни давлат ва 

шаҳрвандон ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандон зуҳур мегардад. 

3. Хизмати давлатӣ шакли хоси инъикоси робитаҳои иҷтимоӣ ва 

муносибатҳои иҷтимоӣ, дар доираи нишондиҳандаи инсонпарварона 

муаррифӣ мегардад. 

4. Хизмати давлатӣ дорои мақоми иҷтимоӣ буда, ба самти  таъмини 

воқеии мавқеи конститутсионӣ ва  ҳуқуқии шаҳрвандон дар ҷомеа равона 

мегардад. 

5. Хизмати давлатӣ фаъолияти касбӣ буда, омодагии иҷтимоӣ, таҳсилоти 

махсуси тахассусии хизматчиёнии давлатиро тақозо менамояд1. 

Дар заминаи тавсифи мазкур метавон иброз намуд, ки он ҳамзамон он ба 

сифати ниҳоди таъминкунандаи субъектҳои идоракунӣ низ баромад мекунад.  

 Самаранокии идоракунии давлатӣ аз омилҳои гуногун вобаста 

мебошад. Дар ин раванд таъмини гардиши элита тавассути  ҷавонгардонии 

                                                           
1 Ниг.: Шевалье Ж. Государственная служба [Текст] / Ж. Шевалье. пер. с франс. – М., 1990. – С.15. 
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ҳайати кадрӣ ва таъмини баробарии гендерӣ дар хизмати давлатӣ яке аз 

василаҳои зарурӣ маҳсуб меёбад. Таҳлили таҷрибаи сиёсии Тоҷикистон 

нишон медиҳад, ки дар замони кунунӣ таваҷҷуҳи бештари давлати Ҳукумат 

ба ҷавонони кишвар афзудааст. Насли ҷавон дар шароити муайяни таърихӣ 

метавонад, ки зуд мутобиқ шуда, ҷараёни иҷтимоишавиро дар хизмати 

давлатӣ босамар гузашта, ба тағйиротҳои сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва 

фарҳангӣ тез мутобиқ мешавад1. Яъне, ҷомеа дар замоне қарор дорад, ки бояд 

қишри фаъол, ташаббускор, серҳаракат, неруманд ва пуриқтидоре ба майдон 

оянд, ки стратег, дурбин ва оянданигар бошанд. Усулан ҷомеа пешраванда 

ҳаст ва хизмати давлатиро бояд бо кадрҳои пешоҳангу ояндасоз таъмин 

гардонид.  

Муҳаққиқ Е.Г. Слутский қайд менамояд, ки “дар ҷараёни рушди 

ҷамъиятӣ ин қишр бисёртар ба муносибатҳо ҷалб мешаванд. Муносибат 

байни ҷавонон ва ҷомеа хусусияти дутарафа дорад: аз як тараф, ҷамъият 

ҷавононро ба иҷтимоишавӣ ва ташаккули сармояи инсонӣ ҷалб мекунад, аз 

тарафи дигар насли ҷавон ҳамчун субъекти истеҳсолоти ҷамъиятӣ ба рушди 

ҷомеа таъсири фаъол мегузорад. Ҳангоми ба муносибатҳои ҷамъиятӣ ворид 

шудан дар зери таъсири шароити тағйирёбанда худаш ташаккул ва такмил 

меёбад”2.  

Мутахассисони ҷавон метавонанд бо дидгоҳи нав тарзи ҳалли 

мушкилоти мавҷударо дарёфт намоянд, ҳамзамон  фаъолияти онҳо дар 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ татбиқи ташаббусҳои нав, ғояҳо, бунёди 

иқтидори рушди инноватсионӣ, шакли нав ва усулҳои амалигардонии 

муносибати мақомоти давлатиро бо аҳолӣ метавонад таъмин созад. Гузашта 

аз ин, ташаккули насли нави кадрҳои роҳбарикунандаро ба арсаи идоракунӣ 

ворид месозад3.  

                                                           
1 Ниг.: Тощенко Ж. Т. Политическая социология [Текст] / Учебник для вузов. Под ред. чл.- корр. РАН Ж.Т. 

Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 431. 
2 Слуцкого Е.Г. Ювенология и ювенальная политика в XXI веке. Опыт междисциплинарного комплексного 

исследования [Текст] / Е.Г. Слуцкого. – СПб.: Знание, 2004. – С. 20-25. 
3 Ниг.: Макаров О.А. Молодежь в системе регионального государственного управления на современном 

этапе развития российского общества [Текст] / [Электронный ресурс]. URL: https://www.dissercat.com (дата 

обращения 02.09.2020) 

https://www.dissercat.com/
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Тағйироти усулии нақши кадрҳои ҷавон ҳамчун иқтидори 

инноватсионии рушд яке аз махсусиятҳои  ислоҳоти кадрии хизмати давлатӣ 

маҳсуб гардида, дар асоси ин раванд неруи онҳо ҳамчун субъекти фаъол 

истифода мегардад. Гуфтаҳои боло бо аҳамиятнокии ҷавонон дар 

идоракунии давлатӣ ҳам барои ҷомеа дар умум ва ҳам барои минтақаҳои 

алоҳида дар шароити ҷомеаи тағйирёбандаи Тоҷикистон асоснок мегардад.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар миёни кишварҳои собиқ шӯравӣ кишвари 

пешсаф аз ҷиҳати афзоиши аҳолӣ ва ҳамчунин кишвари ҷавон бо 70 дарсади 

аҳолӣ, ки наврасону ҷавонон ташкил медиҳанд, ба ҳисоб меравад. 

Бо дарназардошти он, ки бештари захираҳои инсониро дар Тоҷикистон 

ҷавонон ташкил медиҳад, то чӣ андоза ин неруи бузург ба хизмати давлатӣ 

дар идоракунии маҳаллӣ фаро гирифта мешавад, кӯшиш менамоем дар асоси 

нишондиҳандаҳои оморӣ ва вазъи кунунии рушди ҷавонон дар идоракунии 

давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқу таҳлил анҷом 

диҳем.   

Ниҳоди хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мисли дигар 

давлатҳои собиқ Иттифоқи Советӣ давраи ташаккулёбиро паси сар намуда, 

ба марҳалаи  сифатан нав гузашта истодааст. Таҳлилгарони соҳаи 

идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ чунин меҳисобанд, ки хизмати 

давлатӣ дар баробари чунин зуҳурот ба монанди давлат, ҳокимияти давлатӣ, 

дастгоҳи давлатӣ, идоракунии давлатӣ қарор дошта, бо онҳо алоқаманд 

мебошад1. 

Хизмати давлатӣ яке аз падидаҳои мустақили ҳуқуқи маъмурии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, пас аз қабули Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994, ба ин падидаи муҳимми идоракунии 

давлатӣ нигоҳи тоза бахшида шуд. Дар раванди бунёди давлатдории  нави 

миллӣ ва муайян намудани модели он зинаҳои муайянро паси сар намудем. 

Яъне бо гузашти даҳсолаҳо баъди қабули Конститутсия шохаҳои ҳокимият 

                                                           
1 Ниг.: Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика [Текст] / Г.В. 
Атаманчук.  – М.: РАГС. 2004. – С.199 
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ва институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар мамлакат мушаххас гардиданд. Дар ин 

раванд дигаргуниҳои зиёд дар самти идоракунии давлатӣ дар шароити 

соҳибистиқлолӣ ба вуҷуд омаданд. Дар мамлакат, дар зарфи ин муддат охир 

панҷ маротиба интихоботи умумихалқии президентӣ ва шаш маротиба 

интихоботи мақомоти қононбарор – парламент баргузор гардид. Хизмати 

давлатӣ ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ низ баромад мекунад.  Ба андешаи мо: 

“мавҷудияти як қатор нишондиҳанда ё аломатҳо, аз қабили қонеъ намудани 

эҳтиёҷоти ҷомеа ба идоракунии мақсаднок ва босубот, танзими дурусти 

равандҳои иҷтимоӣ, маҷмуи томи сохторӣ, аз ҷумла муассиса ва ташкилоте, 

ки ин равандро амалӣ менамояд, мавҷудияти маҷмуи арзишҳои фарҳангӣ, 

ахлоқӣ ва ҳуқуқии рафтори мансабдорони дар ин самт фаъолияткунанда, 

захираҳои инсонӣ ва моддии зарурбуда ҷиҳати дастрасӣ ба чунин мақсадҳо”1 

моҳияти иҷтимоӣ доштани хизмати давлатиро асоснок мекунанд. Дар ин 

замина ҷавонон ҳамчун қишр фаъоли иҷтимоӣ қодиранд дар идоракунии 

давлатӣ ва ҳаёти сиёсии ҷомеа нақши босазо дошта бошанд. 

Самаранокии фаъолияти хизматчии давлатӣ аз сатҳи донишу малака ва 

ҷавобгӯй будани ӯ ба талаботи тахассусӣ вобаста аст. Тайёр кардани кадрҳои 

баландихтисоси миллии соҳаи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар 

дохили мамлакат яке аз вазифаҳои муҳим ва таъхирнопазир мебошад. 

Масъалаи пешрафти ҷавонон дар идоракунии давлатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз аввали солҳои соҳибистиқлолӣ дар маркази диққати роҳбари 

давлат қарор дошт. Дар шароити ҷавон будани Тоҷикистон, қишри зиёди 

аҳолии фаъоли иқтисодӣ, захираи асосии меҳнатӣ ва қувваи асосии муосири 

зеҳнӣ-амалии кишварро ташкил додани ҷавонон ва дар сурати аз насли ҷавон 

вобаста будани тақдири имрӯзу оянда ва амнияти ҷомеа ва давлат зарурат ба 

миён меояд, ки дар сатҳи мақомоти олии сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва қонунгузории 

ҷумҳурӣ ва дар маҷмуъ дар низоми идоракунии давлат тадбирҳои 

мусоидаткунанда, далелнок ва таъхирнопазир, эътимодбахш, 

                                                           
1 Хидирзода М.У., Комилбеков А.Ё. Хизмати давлатӣ ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ: вижагиҳои ташаккул ва 

рушди он дар замони истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.У. Хидирзода, А.Ё. 

Комилбеков // Идоракунии давлатӣ. №3(35), 2017. – С. 22.  
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ҳавасмандкунанда ва ҳидояткунандаи ҷавонон барои иштирок ва саҳми 

фаъол дар рушду нумуи мамлакат андешида шаванд1.  

Дар даҳсолаи охир дар мамлакат як қатор санадҳои меъёри ҳуқуқи қабул 

гардиданд, ки барои ҷавонон имкониятҳои хуб ба вуҷуд оварданд. Ҳукумати 

кишвар барои устувор гардонидани низоми идоракунии давлатӣ ва омода 

намудани мутахассисони соҳаи хизмати давлатӣ як қатор корҳоро ба сомон 

расонаданд, аз ҷумла, ба конститутсия ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар 

самти идоракунӣ ва хизмати давлатӣ, ҷиҳати фаро гирифтани ҷавонон ба 

вазифаҳои роҳбарикунандаи давлатӣ тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. 

 Бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои пешрафти 

ҷавонон дар идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ ва  омода намудани 

мутахассисон дар самти идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ аз ҷониби 

Президенти кишвар муассисаи махсусгардонидашудаи таҳсилоти олии касбӣ 

- Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъсис дода шуд. 

 Ҳамкорӣ бо кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон дар самти тайёр кардани 

кадрҳо барои идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ ба монанди  Россия, 

Қазоқистон, Япония ва Ҷумҳурии федеролии Олмон ва ғайра васеъ ба роҳ 

монда шуда, дар ин самт мутахассисон асосан аз ҳисоби ҷавонони лаёқатманд 

омода шуда истодаанд. 

Дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати фароҳам овардани шароити 

хуби корӣ барои хизматчиёни давлатӣ садҳо адад биноҳои маъмурии 

замонавӣ, муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосири техникӣ бунёд гардиданд.  

Донишманди улуми сиёсӣ С. Ятимов қайд менамояд, ки “шахсият, рӯҳи 

ботинии онҳо ба пуррагӣ ба мақсадҳои бузург ва тақдири таърихии миллат 

тавъам омадааст. Ва ҳаққо “миллатҳое, ки қаҳрамон надоранд, қатъан 

бадбахт хоҳанд буд”. Хушбахтии миллат аз шумораи нафароне вобастагӣ 

дорад, ки дар лаҳзаҳои мушкил, сарфи назар аз воқеияти таҳдидҳои ҷонӣ 

                                                           
1 Ниг.: Миралиён Қ. А. Роҳнамо. Идеологияи миллӣ ва ҷавонон [Матн] / Қ. Миралиён, А. Раҳнамо.  – 

Душанбе, 2016. – С.70.  
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майдонро тарк намекунанд. Ҷонфидоёна мубориза мебаранд. Вагарна 

миллат, давлат бе саробон мемонад. Мувоҷеҳ ба нобудӣ мегардад. Ин 

воқеиятро халқи шукргузори тоҷик як маротиба бо чашми худ дид1.  

Тибқи арзёбии гурӯҳи муаллифон дар идоракунии захираҳои инсонӣ ва 

татбиқи сиёсати кадрӣ унсури “ҳамоҳангсозии кор бо ҷавонон” яке аз 

меъёрҳои усулии ҷобаҷогузории кадрҳо унвон гирифтааст2. 

Дар солҳои охир дар мамалакат шумораи ҷавонон дар идоракунии 

давлатӣ ва хизмати давлатӣ рӯ ба афзоиш ниҳодааст. Таҳлилҳо нишон 

медиҳанд, ки тамоюли болоравии шумораи хизматчиёни давлатӣ аз ҳисоби 

ҷавонон идома дорад. Мувофиқи маълумоти омории Агентии хизмати 

давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар  соли 2011 дар маҷмуъ 

7359 нафар ё  40% аз ҳисоби умумии хизматчиёни давлатиро ҷавонон (то 

синни 35 сола)  ва ташкил медоданд. Дар давоми қариб баъд аз як даҳсола 

вазъият тағйир ёфта, динамикаи хос дар раванди ҷавонгардонии кадрҳои 

хизмати давлатӣ, аз он ҷумла дар сатҳи мушоҳида мегардад. 

Мутобиқи маълумотҳои омории Агентии хизмати давлатии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати давлатии шаҳрвандии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҳолати 1 январи  соли 2020 теъдоди хизматчиёни давлатии 

амалкунанда 18517 нафар мебошанд. Аз ин шумора 8437 нафар 45,5 % -ро 

ҷавонони то 35-сола ташкил медиҳанд.  

Кадрҳои роҳбарикунанда, ки аз мансабҳои сиёсӣ, категорияҳои олӣ, 

якум, дуюм, сеюм ва чорум иборат мебошанд, 5646 нафарро ташкил дода, аз 

онҳо 1279 нафар (22,6 фоиз) ҷавонони то 35-сола мебошанд. Теъдоди 

хизматчиёни давлатии мақомоти марказӣ ва сохторҳои тобеи онҳоро 11563 

нафар, аз ҷумла, 5717 нафар (49,4 фоиз)-ро ҷавонони то 35-сола ташкил дода, 

                                                           
1Ниг.: Ятимов С.С. Хирадсолорӣ ва оини давлатдорӣ [Матн] / С.С. Ятимов // Илм ва ҷомеа, № 2 (15), 2019. 
– С. 43. 
2 Ниг.: Идоракунии захираҳои инсонӣ дар хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: – Душанбе, 2009. 

– С. 102. 



218 

дар ҳайати роҳбарикунанда 3067 нафар, аз онҳо 765 нафар (24,9 фоиз)-

ҷавонони то 35-сола мебошанд1.  

Таҳкими ҳуқуқҳои конститутсионии ҷавонон, рӯ овардан ба ҷавонон ва 

фароҳам овардани шароит барои иштироки онҳо дар идораи ҳокимияти 

давлатӣ, бахусус роҳбарӣ ва ишғоли мансабҳои сиёсӣ айни муддао ва тақозои 

ҷомеаи муосир арзёбӣ мегардад. Зеро бо ин далелнокӣ метавон ҳавасмандӣ ва 

завқмандии насли ҷавонро дар хизмат ва идоракунии давлатӣ баланд 

бардошт, зимнан қудрат ва неруи тоза, тобовару устувор ва навоварӣ онҳоро 

дар рушду нумуи ҷомеа ва давлат бомаром истифода бурд2. 

Дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ теъдоди 

хизматчиёни давлатӣ 3743  нафар, аз ҷумла, 1618 нафар (43,2 фоиз) ҷавонони 

то 35-сола буда, ишғолкунандагони мансабҳои роҳбарикунандаро 1445  

нафар, аз ҷумла, 307 нафар (21,2 фоиз)-ро ҷавонони то 35- сола ташкил 

медиҳанд. 

Теъдоди хизматчиёни давлатии мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 

деҳотро  3212  нафар, аз ҷумла, 1052 нафар (32,7 фоиз) ҷавонони то 35-сола 

ташкил дода, дар мансабҳои роҳбарикунанда 1134 нафар, аз ҷумла, 207 нафар 

(18,2 фоиз) ҷавонони то 35-сола фаъолият доранд.   

 Тибқи таҳлилҳо ба ҳолати 1 январи соли 2020 теъдоди ҷавонони то 35 

сола нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 288 нафар ва дар мансабҳои 

роҳбарикунанда  95 нафар коҳиш ёфтааст3.  

Таҳлилҳои ҷобаҷогузории кадрҳо аз ҳисоби ҷавонон нишон дод, ки  дар 

Кумитаи кор бо ҷавонон ва  варзиш 78,3 фоиз, дастгоҳи Суди Олӣ 71,2 фоиз, 

Кумитаи рушди сайёҳӣ 70,0 фоиз, Саридораи бойгонӣ 70,0 фоиз, Агентии 

авиатсияи гражданӣ 68,9 фоиз, Вазорати рушди иқтисод ва савдо 62,0 фоиз, 

Кумитаи рушди маҳал 60,6 фоиз, Агентии хоҷагии ҷангал 60,0 фоиз, 

                                                           
1 Ниг.: Омори солонаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020. 

[Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL: https://www.ahd.tj (санаи муроҷиат: 10.05.2022) 
2 Ниг.: Миралиён Қ. А. Роҳнамо. Идеологияи миллӣ ва ҷавонон [Матн] / Қ. Миралиён, А. Раҳнамо. - 

Душанбе, 2016. – С. 70. 
3 Ниг.: Омори солонаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020. 

[Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL: https://www.ahd.tj (санаи муроҷиат 10.05.2022) 



219 

Саридораи ҳифзи сирри давлатӣ 60,0 фоиз, Хадамоти иҷро 58,7 фоиз, 

Вазорати молия 56,8 фоиз, Кумитаи меъморӣ ва сохтмон 56,1 фоиз, Агентии 

захираҳои моддии давлатӣ 55,1 фоиз, Кумитаи кор бо занон ва оила 54,5 фоиз, 

Вазорати корҳои хориҷӣ 53,4 фоиз, Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну 

маросим 51,2 фоиз, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи 

давлатӣ 50,4 фоиз, Кумитаи андоз 50,2 фоиз, Вазорати саноат ва 

технологияҳои нав 50,0 фоиз, Кумитаи телевизион ва радио 50,0 фоиз,  

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои  Мурғоб  66,6 фоиз, 

Сино 64,5 фоиз, Истиқлол 61,3 фоиз, Бӯстон 60,5 фоиз, Фирдавсӣ 60,5 фоиз, 

Спитамен 55,6 фоиз, Роғун 54,3 фоиз, Душанбе 51,3 фоиз ҷавонони то  35 - 

сола фаъолият доранд. Дар мақомоти зикршуда, зиёда аз 50 фоизи 

хизматчиёни давлатӣ ҷавонони то 35-сола мебошанд. Тибқи маълумоти 

мақомоти давлатӣ соҳаи хизмати давлатӣ дар баъзе мақомоти давлатӣ ба 

ҷалби ҷавонон ба хизмати давлатӣ аҳамият намедиҳанд. Аз ҷумла, шумораи 

ҷавонон дар Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия 

21,3 фоиз, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои Деваштич 

22,6 фоиз, Панҷакент 21,6 фоизро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҳисоби 

миёнаи ҷумҳуриявӣ (45,5 фоиз) кам аст1.  

Маълумотҳои оморӣ нишон медиҳд, ки сафи ҷавонон дар идоракунии 

давлатӣ ва хизмати давлатӣ тамоюли болоравӣ дорад.    

Магистратураи Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияташро дар асоси Созишномаи сеҷонибаи 

ҳамкорӣ бо Бунёди Ҳаннс Зайдели Ҷумҳурии Федеративии Олмон ва Агентии 

хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тайёр 

намудани магистрҳо аз ҳисоби хизматчиёни давлатӣ аз рӯйи ихтисоси 

“Идоракунии давлатӣ” ба роҳ мондааст. Тақрибаи даҳсолаи натиҷаи он 

нишон медиҳад, ки аллакай аз ҳисоби хатмкунандагони он баъзе ба зинаҳои 

роҳбарӣ дар сатҳи мақомоти марказӣ ва маҳаллӣ ноил гардиданд.  

                                                           
1 Ниг.: Омори солонаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020. 
[Матн] [Манбаи электронӣ]. URL: https://www.ahd.tj (санаи муроҷиат 10.05.2022)  
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Мувофиқи маълумоти омории Агентии хизмати давлатии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2010-2021 магистратураи мазкурро 

820 хизматчиёни давлатӣ хатм намуданда, соҳиби унвони магистр аз рӯи 

ихтисоси “идоракунии давлатӣ” гардиданд. Аз теъдоди 820 нафари 

хизматчиёни давлатӣ 234 нафарро занон ташкил медиҳад1. 

Ҳамзамон бо мақсади омода намудани мутахассисони касбии соҳаи 

идоракунии давлатӣ бо дарназардошти талаботи нави мудирият – яъне 

санъати баланди роҳбарӣ, суханварӣ, муоширати касбӣ, донистани забонҳои 

хориҷӣ – русӣ ва ангдисӣ дар Академияи идоракунии давлатии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон магистратураи Мактаби давлатдории 

Эмомалӣ Раҳмон аз рӯйи чор ихтисос идоракунии давлатӣ, идоракунии 

давлатӣ ва иқтисодиёт, сиёсат ва идораи давлатӣ, сиёсати хориҷӣ ва 

дипломатия барои хизматчиёни давлатӣ таъсис дода шуд2. 

Ҳадафи асосии таъсиси магистратура ин пеш аз ҳама омода намудани 

мутахассисони баландпояи касбӣ дар соҳаи идоракунии давлатӣ ва хизмати 

давлатӣ мебошад, ки имрӯз ҷумҳурии мо воқеан ба чунин мутахассисон ниёзи 

бештар дорад, зеро аз идоракунии самараноки мақомоти давлатӣ таъмини 

болоравии сатҳи зиндагии шоистаи аҳолӣ вобастагии калон дорад. Тибқи 

қарордоди сеҷониба миёни мақомоти давлатӣ, Академияи идоракунии 

давлатӣ ва магистрант мақомот вазифадор аст, ки пас аз хатми магистратура 

корманди худро дар мансабаш ва ё ба мансаби ба он баробар ба кор қабул 

намояд. Болоравии мансабии хатмкардагони магистратураи мазкур дар соли 

таҳсили 2010 ба 49,1 фоиз, соли 2011 ба 42,8 фоиз, соли 2012 ба 50 фоиз, 

шуъбаи рӯзонаи соли 2013 ба 50 фоиз, шуъбаи ғоибонаи соли 2013 ба 36,3 

фоиз, соли 2014 ба 58 фоиз, соли 2015 ба 36,5 фоиз, соли 2016 ба 46.7 фоиз, 

соли 2017 ба 47,1 фоиз ва хатмкардагони соли 2018-2019 дар магистратураи 

мазкур боз 66 (зан-17) нафар хизматчиёни давлатӣ таҳсил доранд.Аз ин ҷо 

                                                           
1 Ниг.: Ҳисоботи омори солонаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

соли 2021. [Матн] [Манбаи электронӣ]. URL: https://www.ahd.tj (санаи муроҷиат 10.05.2022) 
2 Ниг.: Дар Академияи идоракунии давлатӣ магистратураи “Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон” 

ифтитоҳ гардид [Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL: https://khovar.tj/2022/02 (санаи муроҷиат 27. 04.2022 ) 

https://khovar.tj/2022/02
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бармеояд,ки аз соли 2010-2018 240 (76) нафар ба мансаби баландтар таъин 

шуданд1.  

Дар баробари комёбиҳо баъзе нуқсонҳои поёнравии мансабӣ низ ба 

назар мерасад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сабаби поёнравии мансабии 

магистрҳо дар баъзе мавридҳо иваз шудани роҳбари мақомоти давлатӣ 

мебошад. Хадамоти кадрии мақомоти давлатӣ зимни ҷобаҷогузории кадрӣ 

ин масъаларо ҳатман ба инобат гирад, ки бо омадану рафтани роҳбарон 

набояд сиёсати кадрии мақомотро ҳамоҳанг сохт. Балки кадрҳои воқеан 

содиқу арзанда ва тарбиятёфта пеш аз ҳама ба таъмини самараноки 

салоҳияти мақомоти давлатӣ нигаронида шавад.  

Тибқи муқаррароти қисми 3 моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон” яке аз салоҳияти вазорату 

идораҳои дигар дар соҳаи татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон ин “ташкил ва 

таъмини бозомӯзӣ, такмили ихтисос ва таҳсилоти иловагии ҷавононро дар 

ташкилоту муассисаҳои таҳсилотии сохтори худ, аз ҷумла дар муассисаҳои 

касбомӯзӣ ва таҳсилоти иловагӣ” ба ҳисоб меравад.2 

Дар асоси банди 4 қисми 1 моддаи 27  Қонуни  Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи хизмати давлатӣ” аз 5 марти соли 2007 хизматчиёни давлатии 

ҷавон ҳуқуқ доранд ба тайёркунӣ, азнавтайёркунӣ, такмили ихтисос ва 

таҷрибаомӯзӣ дар муассисаҳои таълимии дахлдор аз ҳисоби маблағҳои 

буҷети давлатӣ фаро гирифта шаванд. Моддаи 19 Қонуни мазкур шаклҳои 

зерини таҳсили хизматчиёни давлатиро пешбинӣ намудааст: тайёркунии 

касбӣ; азнавтайёркунӣ; такмили ихтисос; таҷрибаомӯзӣ3. 

Тайёркунии касбӣ – раванди таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ барои гирифтани 

                                                           
1 Ниг.: Омори солонаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020 

[Матн] / [Манбаи электронӣ]. URL: https://www.ahd.tj (санаи муроҷиат: 10.05.2022) 
2 Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон” [Матн] 15 июли 

соли 2004 №52 [Манбаи электронӣ]. URL: http://mmk.tj/system/files/Legislation/52_tj_0.pdf (санаи муроҷиат: 

02.09.2020) 
3 Ниг.: Қонуни  Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” [Матн] аз 5 марти соли 2007 № 233 

[Манбаи электронӣ]. URL: http://mmk.tj/system/files/Legislation/233_tj.pdf (санаи муроҷиат: 02.09.2020) 

http://mmk.tj/system/files/Legislation/52_tj_0.pdf
http://mmk.tj/system/files/Legislation/233_tj.pdf
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таҳсили мувофиқ дар соҳаи идоракунии давлатӣ, тибқи талаботи стандартҳои 

давлатии таҳсил мебошад. Муҳлати таҳсилро стандартҳои давлатии таҳсил 

муайн мекунанд. Яъне, барои истифодаи неруи ҷавонон бо касбият ва 

тахассуснокӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ шароит муҳайё карда шудааст.  

Азнавтайёркунӣ – таҳсили хизматчиёни давлатӣ бо мақсади гирифтани 

донишҳои иловагии касбӣ ё вобаста ба болоравии мансабӣ мебошад,  ки аз 

рӯйи барномаҳои таълимии таҳсили иловагии касбӣ тибқи стандарти 

давлатии таҳсили иловагии касбии хизматчиёни давлатӣ ба амал бароварда 

мешавад. Дар раванди таҳсил ҷавонон метавонанд, ки иловатан бо рушди 

ҷомеа дониши худро сайқал дода, аз дастовардҳои муосири давлатдорӣ огоҳ 

гардад.  

Такмили ихтисос – раванди кӯтоҳмуддати таҳсили хизматчиёни давлатӣ 

бо мақсади фарогирии донишҳои нави назариявӣ ва амалӣ, такмили маҳорат 

ва малакаҳои касбӣ мебошад, ки аз рӯйи барномаҳои таълимӣ дар соҳаи 

фаъолияти касбии хизматчиёни давлатӣ тибқи талаботи тахассусӣ барои 

иҷрои босифат ва саривақтии вазифаҳои мансабӣ гузаронида мешавад1. Бо 

фарогирӣ дар раванди такмили ихтисос диққати аввалиндараҷа ба 

тахассуснокии ҷавонон дода мешавад. Дилхоҳ кадр бо як тайёркунии касбӣ 

наметавонад, ки пурра касбияти худро нишон диҳад. Мақоми ваколатдори 

соҳаи хизмати давлатӣ эҳтиёҷоти мақомоти давлатиро ҷиҳати такмили 

ихтисоси кадрҳои ҷавон омӯхта дар асоси фармоиши давлатӣ  хизматчиёни 

давлатии ҷавонро ба такмили ихтисос ҷалб менамояд.  

Дар воқеъ, кадри роҳбарикунандаи мамлакат шуданро ҳар як ҷавони 

солимфикру қавиирода орзу менамояд, аммо агар роҳи ба ин орзу расидан 

фарохтар бошад, пас сафи ҳавасмандон ва талоши шаҳрвандон ба ин мақоми 

олӣ зиёд гардида, сатҳи маърифатнокии аҳли ҷомеа атрофи ватандӯстӣ, 

                                                           
1 Ниг.: Қонуни  Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” [Матн] аз 5 марти соли 2007 № 233 

[Манбаи электронӣ]. URL: http://mmk.tj/system/files/Legislation/233_tj.pdf (санаи муроҷиат: 02.09.2020) 

http://mmk.tj/system/files/Legislation/233_tj.pdf
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ҳувият ва шинохти миллӣ, худогоҳӣ, давлатдорӣ, эҳтиром гузоштан ба 

муқаддасот, қадр ва ҳифз кардани арзишҳои миллӣ равнақ меёбад1. 

Яке аз роҳҳои ҷалби ҷавонон ба хизмати давлатӣ ва ташкили шароити 

муосири таҳсил ин таъсиси Академияи идоракунии давлатии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба зикри ин масъала қайд намуданд, ки 

ҷиҳати тайёр кардани кадрҳои соҳибихтисос, афзудани неруи зеҳнӣ ва рушди 

сармояи инсонӣ дар хизмати давлатӣ, инчунин, таҳлили илмии сифат ва 

самаранокии идоракунӣ ва хизмати давлатӣ зарурати баланд бардоштани 

мақоми Донишкадаи идоракунии давлатӣ ба Академияи идоракунии давлатӣ 

ба миён омад. Таъсиси Академияи идоракунӣ ба омодагии сифатан беҳтари 

касбии кадрҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатӣ ва татбиқи сиёсати 

пешгирифтаи Ҳукумати мамлакат мусоидат хоҳад кард. Ин иқдом метавонад, 

инчунин, ба ташкили боз ҳам васеътари давраҳои бозомӯзӣ, такмили 

ихтисоси хизматчиёни давлатӣ, ташкили таҳқиқоти бунёдӣ оид ба 

идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ такони ҷиддӣ бахшад2. 

 Таҳлили қиёсии раванди ҷавонгардонии кадрҳои соҳаи хизмати давлатӣ 

нишон медиҳад, ки он тамоюли эътимодбахш буда, сол то сол 

нишондиҳандаҳо дар ҳолати афзоиш мебошанд. Масалан, агар шумораи 

ҷавонони то 35-сола дар соли 2009 6586 нафар ё 35,3%-ро ташкил дода бошад, 

пас ин нишондиҳанда ба 1 январи соли 2021 9124 нафар ё 48,2 %-ро ташкил 

дод. Афзоиши теъдоди ҷавонон дар мансабҳои роҳбарикунанда ҳам босуръат 

рафта истодааст. Барои мисол, агар дар соли 2009 теъдоди ҷавонони то 35-

сола дар мансабҳои роҳбарикунанда 1056 нафар ё 18 %-ро ташкил дода 

бошад, пас ин нишондиҳанда ба 1 январи соли 2021 ба 1765 нафар ё 29,3% 

                                                           
1 Ниг.: Миралиён Қ. А. Роҳнамо. Идеологияи миллӣ ва ҷавонон [Матн] / Қ. Миралиён, А. Раҳнамо. – 

Душанбе, 2016. – С. 71. 
2 Ниг.: Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори Рӯзи дониш ҳангоми ифтитоҳи бинои 

нави Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: - Душанбе, 

01.09.2019 [Манбаи электронӣ]. URL: http://www.president.tj (санаи муроҷиат: 02.09.2020) 

http://www.president.tj/
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расид. Вале қайд намудан зарур аст, ки нишондиҳанда дар сатҳи роҳбарӣ 

хусусияти тағйирёбанда дорад. 

Ба ҳолати 1 апрели соли 2022 теъдоди ҷавонони то 35-сола  дар хизмати 

давлатӣ 8952 нафар (48,2 фоиз)-ро ташкил дода, дар мансабҳои 

роҳбарикунанда  теъдоди  ҷавонони то 35-сола  1506 нафар (26,0 фоиз) 

мебошад. 

Яке аз масъалаҳои муҳимми дигаре, ки бо ҷавонгардонии ҳайати 

хизматчиёни давлатӣ метавонад роҳи ҳалли худро пайдо намояд, ин гузариш 

ба идоракунии рақамӣ мебошад. Дар замони муосир, ки ҳамчун замони 

иттилооту ҷомеаи иттилоотӣ арзёбӣ мегардад, маҳз неруи ҷавон ҷолибият ва 

мубрамияти масъалаи мазкурро бештар эҳсос мекунад. Ин нуктаи муҳимро 

ба инобат гирифта, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд карда буданд, ки: 

“Дар марҳалаи имрӯза бо истифода аз усулҳои “Ҳукумати электронӣ” ҳарчи 

васеътар ҷорӣ намудани коргузорӣ ва ба сатҳи сифатан нав бардоштани 

масъулияти хизматчиёни давлатӣ, аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин ба ҳисоб 

меравад”1. Таҷриба собит намуда истодааст, ки аз рӯйи майли худ ба 

навгонию навовариҳо ҷавонон бештар фаъолнокӣ нишон дода, дастовардҳои 

техникию технологии соҳаи мазкурро дар раванди фаъолияти идории худ 

истифода бурда истодаанд. 

Ба ақидаи А. Қурбонов: “Умуман, ҳукумати электронӣ низоме мебошад, 

ҳамаи мақомоти давлатиро муттаҳид намуда, ба онҳо шароит фароҳам 

меорад, ки бо истифода аз шабакаи компютерӣ гардиши ҳуҷҷатҳои 

электронии байниидоравиро таъмин созанд, ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ 

хизматрасониҳои давлатӣ пешниҳод кунанд ва ё арзу шикоятҳои онҳоро 

баррасӣ намоянд”2. Аз ин нуктаи назар татбиқи он самаранокии раванди 

идоракуниро ба маротиб боло бурда метавонад. 

                                                           
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]:   - Душанбе, 26 

апрели соли 2013. [Манбаи электронӣ]. URL:  http://prezident.tj (санаи муроҷиат: 12.01.2022);    
2Қурбонов А. Ҳукумати электронӣ - рушди идорасозӣ ё таҳдид ба амнияти кишвар [Матн] / [Манбаи 

электронӣ]. URL: http://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=11533  (санаи муроҷиат: 28.08.2020) 

http://prezident.tj/
http://www.jumhuriyat.tj/index.php?art_id=11533
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Ҳамин тариқ, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар замони соҳибистиқлолӣ 

дар баробари ниҳоди хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон такмилу 

инкишоф ёфта, ба зинаи сифатан нав ворид гардида истодааст. Яке аз 

хусусиятҳои асосии дар соҳаи хизмати давлатӣ, ин ҷалби кадрҳои 

соҳибтаҷриба ва забондону соҳибмалака дар хизмати давлатӣ мебошад, ки 

натиҷаи ниҳоӣ ба такмили куллии институти хизмати давлатӣ дар 

Тоҷикистон ва ҷавонгардонии он мусоидат менамояд. Барои ин зарур аст, ки 

ба тарбия ва ташаккули роҳбарони ҷавон дар руҳияи салоҳиятнокӣ, 

серталабӣ ба худ ва дигарон, назари солим ба равандҳои давлатсозӣ, далерӣ, 

ҷасурӣ, устуворӣ, маҳорати расидан ба мақсади гузошташуда, 

таҳаммулпазирӣ, созиш карда тавонистан бояд аҳамияти муҳим дод. Татбиқи 

ин мақсадҳо ба ҷомеа ҷавонони бомаҳоратро дар хизмати давлатӣ пешкаш 

менамояд, ки ин  метавонад бақои арзишҳои давлатдориро устувор намуда, 

роҳи ҳамвореро байни мардум ва давлат таъмин созад. 

Яке аз масъалаҳои марказӣ дар самти таъмини самаранокии идоракунии 

давлатӣ таъмин баробарии гендерӣ мебошад, ки дар Тоҷикистон бо 

назардошти хусусиятҳои сиёсию фарҳангӣ ва иҷтимоии ҷомеа амалӣ шуда 

истодааст. Вобаста ба зарурати рушди сиёсати гендерӣ Ҳ. Содиқзода барҳақ 

қайд мекунад, ки: “Равандҳои сиёсие, ки дар ҷомеаи Тоҷикистон сурат 

гирифта истодаанд, наметавонанд аз равандҳои ҷаҳонӣ комилан ҷудо 

бошанд. Тақвият ёфтани равандҳои ҷаҳонишавӣ ҳарчи бештар масъалаҳои 

мавҷудаи иҷтимоиро бо ҳамдигар алоқаманд сохта, ба ҳамкорӣ ва таъсири 

мутақобилаи давлатҳо ва низомҳои сиёсии онҳо дар масъалаҳои хусусияти 

умумидошта мусоидат менамоянд. Маҳз ҳамин хусусият таъмини чораҳоеро 

талаб мекунад, ки ба фаъолнокшавии ҳамаи амалкунандагони равандҳои 

сиёсӣ нигаронида шуда, дар айни замон чунин падидаҳои манфӣ, ба мисли 

афсурдагӣ ва беэътиноии сиёсиро пешгирӣ менамоянд. Дар ин маъно 

масъалаи гендерӣ ҳарчӣ бештар хусусияти глобалиро касб мекунад. Зеро 

амалияи сиёсӣ мисолҳои зиёдеро медонад, вақте ки таъмини нобаробари 

имкониятҳо ва поймолсозии ҳуқуқҳои инсон аз рӯйи нишонаҳои ҷинсӣ сабаби 
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барҳамхӯрии таҳаввулоти демократӣ гардидааст. Маҳз аз ин рӯ зимни 

арзёбии демократӣ будани ин ё он давлат таваҷҷуҳи хосса ба масъалаҳои 

таъмини амалисозии самараноки сиёсати гендерӣ зоҳир карда мешавад”1. 

Баробарҳуқуқии мардону занонро Конститутсияи кишвар кафолат дода, 

баҳри татбиқи самаранокии ин принсипи конститутсионӣ як қатор санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шудаанд, ки  раванди амалишавии онҳо ба 

пешрафти иҷтимоии занон, устуворшавии мавқеъ ва мақоми онҳо дар ҷомеа 

такони ҷиддие дода истодааст. Аз он ҷумла, Нақшаи миллии тадбирҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба баланд бардоштани нақшу мақоми 

занон барои солҳои 1998-2005”, Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа” аз 

3.12.1999, №5, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи кафолатҳои 

давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари 

амалигардонии онҳо” аз 1.03.2005, №89, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 8.08.2001, №391 “Дар бораи барномаҳои давлатии “Самтҳои 

асосии сиёсати давлатӣ оид ба таъмини ҳуқуқу имкониятҳои баробари 

мардон ва занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001-2010”, 

“Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои 

роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони 

болаёқат барои солҳои 2007-2015”, “Барномаи давлатӣ оид ба пешгирии 

зӯроварӣ дар оила  барои солҳои 2014-2023” бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, таҳти  №229, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 29 августи соли 2015, №548 “Дар бораи Нақшаи амали 

“Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2015-2020”, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

30.12.2015, №801 “Дар бораи Консепсияи рушди оила дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” ва Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

“Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои 

                                                           
1 Содиқзода Ҳ.Ҷ. Сиёсати гендерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: равандҳо ва механизмҳои татбиқ [Матн]: 

автореф. дис. ... ном. илм. сиёсӣ. / Ҳ.Ҷ. Содиқзода. – Душанбе, 2021. – С.22.  
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роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони 

болаёқат барои солҳои 2017-2023” тасдиқ ва қабул шудаанд, ки нишонаи 

амиқи иродаи сиёсии роҳбарияти давлат дар самти боло бурдани мавқеъ ва 

нақши занон мебошанд. 

Вобаста ба вазъи кунунии гендерӣ дар кишвар қайд намудан зарур аст, 

ки он тамоюли мусбӣ дошта, давлат ҳаматарафа ба рушди муносибатҳои 

баробар байни ҷинсҳо манфиатдор аст. Зеро таҳлили вазъи воқеӣ нишон 

медиҳад, ки маҳз тавассути амалӣ намудани сиёсати мутавозини гендерӣ 

расидан ба Рушди ҳадафҳои ҳазорсола имконпазир буда, ин нукта яке аз 

мақсадҳои онро ташкил медиҳад. Бинобар ин, дастгириҳои сардори давлат 

дар самти мазкур ҳадафмандона ва саривақтӣ мебошанд. 

Дар моддаи 27 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки 

“Шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар ҳаёти сиёсӣ ва идораи давлатӣ бевосита ва ё ба 

воситаи вакилонаш иштирок намояд. Шаҳрвандон ба хидмати давлатӣ 

ҳуқуқи баробар доранд. 

Шаҳрванд аз синни 18 ҳуқуқи дар раъйпурсӣ иштирок кардан, интихоб 

намудан, инчунин аз синни муқаррарнамудаи конститутсия, қонунҳои 

конститутсионӣ ва қонунҳо ҳуқуқи интихоб шуданро дорад. 

Шаҳрвандоне, ки аз тарафи суд ғайри қобили амал дониста шудаанд ва ё 

мувофиқи ҳукми суд дар ҷойҳои аз озодӣ маҳрумшудагон нигоҳ дошта 

мешаванд, ҳуқуқи дар интихобот ва раъйпурсӣ иштирок кардан надоранд”.1 

Ин муқаррарот нишонаи он аст, ки ягон тафриқа, тафовут ва маҳдудият дар 

амалӣ намудани ҳуқуқҳои сиёсӣ вобаста ба мансубияти ҷинсӣ ҷой дошта 

наметавонад. 

Ба ақидаи Ҳ.Ҷ. Содиқзода: “Ғайр аз ин, ин кафолатҳо ва принсипи 

баробарҳуқуқии мардон ва занон ҳамчун асос барои таҳия, қабул ва татбиқи 

сиёсат ва стратегияҳо доир ба дастёбӣ ба баробарии гендерӣ байни мардон ва 

занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат намуданд. Дар ин самт дастгирии 

давлатии иштироки сиёсии занон ҳамчун иқдоми муҳим дар роҳи 

                                                           
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: – Душанбе, 2016. – С.16.  
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стереотипҳои гендерӣ ва меъёрҳои табъизии иҷтимоӣ хизмат мекунанд. Зеро 

пӯшида нест, ки ҳанӯз таассубот ва хурофоти динии мавҷуда майдони 

фаъолнокии иҷтимоии занонро танг мекарданд. Дар асоси ин, ба сифати 

омили зарурӣ қабули меъёрҳои муҳимми сиёсӣ ва ҳуқуқӣ хизмат мекард, ки 

таъсири ҷамъиятии омилҳои ишорашудаи манфиро маҳдуд месохтанд”1. 

Бо мақсади решакан намудани падида ва зуҳуроти хурофотӣ дар 

Тоҷикистон бо дастгириҳои бевоситаи Пешвои миллат ба масъалаи 

маърифатнокӣ ва таҳсили духтарону занон диққати ҷиддӣ дода мешавад. 

Глобаликунонии олами муосир зарурати чунин хосиятро пайдо намудани 

фалсафаи маорифи ҷаҳониро ба миён гузоштааст. Имрӯз инсони асри ХХI 

инсони сирф миллӣ нест, он инсони умумибашарист. Фалсафаи маорифи 

ҷаҳон имрӯзҳо ташаккули шахсиятеро тақозо дорад, ки он бояд дорои чунин 

хусусиятҳо, аз кабили шахсияти дорои ҷаҳонбинии илмӣ, соҳибтахассуси 

сатҳи олӣ, дорои ахлоқи умумиинсонӣ, шахсияти созанда, на сӯзанда бошад2. 

Баланд бардоштани маърифати занон масъалаест, ки аҳамияти хоси 

иҷтимоӣ дошта, омили зарурии таҳкими арзишҳои муҳимми миллӣ ба шумор 

меравад. Таъмини мувозинати гендерӣ дар ҳама соҳаҳо яке аз вазифаҳои 

асосии сиёсати гендерӣ маҳсуб меёбад. Дар ин замина фаъолгардонии нақши 

занон дар соҳаи илм яке аз ҳадафҳои калидӣ ба ҳисоб меравад. Зеро илм 

василаи муҳимми худтатбиқнамоӣ барои занон буда, ҳамзамон дар иҷрои 

рисолати модарии онҳо низ таъсири мусбӣ мерасонад. Зеро тавассути он ба 

тарбияи насли ояндаи дорои тафаккури илмӣ метавонанд мусоидат намоянд. 

Илм ва баробарии гендерӣ унсурҳои таркибии ҳадафҳои рушд 

мебошанд, ки дар рӯзномаи рушди устувор то соли 2030 гузошта шудаанд. 

Вобаста ба ин Ассамблеяи Генералии СММ Қатъномаи 70/212-ро моҳи 

декабри соли 2015 қабул намуд, ки дар асоси он 11 феврал ҳамчун рӯзи занону 

духтарон дар илм эълон гашт. 

                                                           
1 Содиқзода Ҳ. Ҷ. Сиёсати гендерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: равандҳо ва механизмҳои татбиқ [Матн]: 

автореф. дис. ...ном. илм. сиёсӣ / Ҳ.Ҷ.Содиқзода. – Душанбе, 2021. – С.23. 
2 Ниг.: Назаров Р. Фалсафа ва модели маорифи асри ХХ1 [Матн] / Р. Назаров // Маориф дар шароити 

соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2015.С. 27-31.   
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Қабули санади мазкур дар заминаи мавҷудияти мушкилиҳо вобаста ба 

сатҳи ҷалби занон дар соҳаи илм сурат гирифт. Тибқи ҳисоботҳо дар ҷаҳон 

ҳамагӣ 30% кормандони илмиро занон ташкил медиҳанд. Тибқи оморҳои 

ЮНЕСКО солҳои 2014 - 2016 фақат 30% духтарони дар муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ таҳсилкунанда, самтҳои илмию техникиро интихоб 

намуданд, аз инҳо дар соҳаи техногияҳои иттилоотию компютерӣ 3%, илмҳои 

табиӣ, математика ва омор 5%-ро ташкил медиҳанду халос1. 

Ҳуқуқ ба таҳсил яке аз ҳуқуқҳои конститутсионии занон ба шумор 

меравад, ки давлат ва ҷомеа ҳама тадбирҳоро бояд барои амалӣ намудани он 

мусоидат намоянд. Табиист, ки воқеаҳои даргиру сиёсие, ки солҳои 1992-1997 

дар ҷумҳурии мо рух доданд,  ба рушду  пешрафти  ин соҳа бетаъсир намонда, 

монеаҳои ҷиддиро пеш оварданд. Аз ҷумла, мактабҳои миёнаро бештари 

устодони  соҳибтаҷрибаю донишманд тарк кардаанд. Бинобар ин, 

нарасидани омӯзгорони соҳибкасб аз  масъалаи муҳими давлатдорӣ дар ин 

самт гардид. Аз тарафи дигар, як қатор ҷавонони минтақаҳои дурдасти 

кишвар бо сабабҳои объективию субъективӣ имконияти идома додани 

таҳсилро дар донишгоҳҳои олӣ надоштанд, ки ин ба тайёр кардани кадрҳои 

баландихтисоси ватанӣ таъсири манфии худро расонид.   

Хусусан,  таносуби духтарҳо дар  мактабҳои олӣ хеле коҳиш  ёфт. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ин давраҳо шумораи духтарон дар 

макотиби олӣ нисбат ба солҳои пешин ба  19,4 фоиз  паст фаромад. Вобаста ба 

ин, таъсиси квотаҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аввал барои 

духтарони лаёқатманди деҳоти кӯҳистон ва сипас барои ҷавонписарону 

ҷавондухтарони манотиқи кӯҳистон амалӣ таърихӣ дар самти пешгирии 

буҳрони кадрӣ дар манотиқи дурдаст гашт. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки рушди инфрасохтори соҳаи маориф, 

беҳтар гардидани заминаи моддию техникӣ ва меъёрии ҳуқуқӣ, афзоиши 

талабот ба илму дониш ва болоравии маърифатнокию решакан намудани 

                                                           
1 Ниг.: Обеспечим полный и равный доступ и участие женщин и девочек в науке [Текст] // [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/observances/women-and-girls-in-science-day (дата обращения: 02.09.2021) 

https://www.un.org/ru/observances/women-and-girls-in-science-day
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ақидаҳои хурофотӣ оид ба таҳсили фарзандон, бахусус духтарон, имконият 

фароҳам овард, то масъалаи аз таҳсил дур мондани хонандагон марҳила ба 

марҳила ҳалли худро ёбад. 

Дар замони истиқлолият 11 500 нафар духтарон аз ноҳияҳои дурдасти 

кӯҳистон муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварро бо квотаи 

президентӣ хатм кардаанд. Дар ин давра 222 ҳазор нафар духтарон 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро хатм намуда, ҳоло боз 100 ҳазор нафар 

духтарон дар ин муассисаҳо таҳсил карда истодаанд. Аз 42 ҳазор нафар 

донишҷӯёни мо, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои 

хориҷӣ таҳсил доранд, зиёда аз 8 ҳазор нафарашон духтарон мебошанд1. 

Қобили тазаккур аст, ки  таъкидҳои Президенти мамлакат дар масъалаи 

илмомӯзии занон, ҷалби онҳо ба фаъолияти илмӣ ва инноватсионӣ натиҷаҳои 

хуб дода, сол то сол шумораи занон дар соҳаҳои гуногуни илм низ бештар 

гашта истодааст. Имрӯз 27% - и нафарони дар соҳаи илм фаъолияткунандаро 

занон ташкил медиҳанд. 

Масъалаи омодасозии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ, алоқаи илм ва 

истеҳсолот ҳамеша зери таваҷҷуҳи Пешвои миллат қарор дорад. Тибқи омори 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ҷумҳурӣ 4421 

нафар унвондорон (аз ин миқдор 1258 ё 28,4% нафар зан) фаъолият менамояд, 

ки аз онҳо 839 нафар доктори илм (аз ин миқдор 122 нафар зан ё 14,5%) ва 

3582 нафар номзади илм (аз ин миқдор 1108 нафар зан ё 30,9% ) мебошад. 

Шумораи устодони унвондор дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии 

касбии кишвар низ рӯз то рӯз афзоиш ёфта истодаанд. Агар соли 1991 дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар 1 835 нафар номзади илм ва 226 нафар 

доктори илм дарс мегуфтанд, ин рақам соли 2021 ба 2505 нафар номзади илм 

ва 650 доктори илм расидааст. 

                                                           
1 Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ” [Матн]: - Душанбе, 21.12.2021. [Манбаи электронӣ]. URL:  

http://prezident.tj (санаи муроҷиат: 5.04.2022) 

http://prezident.tj/
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Ҳамаи ин бори дигар моро дилпур мекунад, ки болоравии сатҳи 

маърифатнокии занон ҳамчун омили муҳимми пешрафти ҷомеа метавонад 

садди бузург дар самти пешгирии мушкилоти гуногуни ҷомеа гашта, 

тақвияти мавқеи ин қувваи созандаро дар раванди рушди босуботи  низоми 

давлатдории навин таъмин намояд. 

 Дар низоми Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва зерсохторҳои он 

2 нафар академик, 3 нафар узви вобастаи АМИТ, 25 нафар докорони илм ва 

86 нафар номзадҳои илм фаъолият намуда истодаанд. 

Тавре файласуф А.Қурбонов қайд мекунад, “имрӯз рақобатпазирии 

давлатҳо бештар аз рӯйи имкониятҳои онҳо дар ташаккули ҷомеаи 

иттилоотӣ, ки донишҳои навро тавлид ва самаранок амалӣ месозанд, 

муқаррар мегардад. Дар ин раванд илму маориф ба соҳаи муҳимме мубаддал 

мегардад, ки барои пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ мусоидат 

менамояд ва меҳнати фикрӣ бошад, омили муҳимтарини рушди устувор ва 

амнияти ҳар як кишвар маҳсуб мешавад. Аз ин рӯ, неруи зеҳнии ҷомеа дар 

ҷаҳони муосир ба ченаки муҳим ва муайянкунандаи рушд табдил ёфта, хароб 

гардидани он, дар мадди аввал, ба амнияти кишварҳо ва истиқлолияти онҳо 

таъсир хоҳад расонд”1. 

Захираи илмие, ки ҳисоби занон дар замони соҳибистиқлолӣ ташаккул 

ёфтааст, имконият медиҳад, ки равандҳои сиёсии ҷомеа ҳам дар сатҳи 

сифатан баланд амалӣ шаванд. Шубҳае нест, ки фоизи муайяни занони дорои 

унвони илмӣ ба хизмати давлатӣ, аз он ҷумла ба мансабҳои роҳбарикунанда 

ҷалб карда мешаванд. Инро таҷрибаи сиёсии мо дар самти хостагирии кадрҳо 

собит намудааст. 

Ба ҳолати 1 апрели соли 2022 маълумотҳои оморӣ дар бораи ҳайати 

миқдорӣ ва сифатии хизматчиёни давлатӣ аз мақомоти давлатӣ дархост, 

таҳлил ва ҷамъбаст карда шуда, мавриди чораҷӯӣ ва корбарӣ қарор дода 

шуданд. 

                                                           
1 Қурбонов А.Ш. Вазъ ва мушкилоти соҳаи маориф дар замони истиқлолият [Матн]: / А.Ш. Қурбонов // 

Маориф дар шароити истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2015. – С.15-16. 
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Муайян карда шуд, ки дар мақомоти давлатӣ ва мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот теъдоди умумии бастҳои корӣ 21696 воҳидро 

ташкил дода, теъдоди хизматчиёни давлатии амалкунанда 18559 нафар (85,5 

фоиз) ва шумораи ҷойҳои холӣ 3137 адад (14,4 фоиз) мебошад. Аз ин шумора, 

дар мақомоти марказӣ 11939 нафар (занон 2874 нафар ё 24,0 фоиз), мақомоти 

маҳаллӣ 3560 нафар (занон 1006 нафар ё 28,2 фоиз) ва мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот 3060 нафар (занон 562 нафар ё 18,3 фоиз) 

фаъолият доранд. 

Занон дар хизмати давлатии шаҳрвандӣ дар маҷмӯъ 4442 нафар ё 23,9 

фоизро ташкил дода, аз 5787 нафар ишғолкунандагони мансабҳои 

роҳбарикунанда 1086 нафар ё 18,7 фоиз занони роҳбар мебошанд. Теъдоди 

умумии занон нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 49 нафар ва нисбат ба 1 

январи соли 2022 76 нафар кам шудааст. Дар мансабҳои роҳбарикунанда 

бошад, теъдоди занони роҳбар нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 22 нафар ва 

нисбат ба ҳамин давраи соли 2022 72 нафар кам шудааст.1  

Ба ҳолати 1 январи соли 2021 аз 18701 нафар хизматчиёни давлатӣ 4518 

нафар ё 24,1 фоизро занон ташкил медиҳанд.  

Кадрҳои роҳбарикунанда, ки дар мансабҳои сиёсӣ, категорияҳои олӣ, 

якум, дуюм, сеюм ва чорум фаъолият мекунанд, 5946 нафарро ташкил дода, 

аз ин шумора 1113 нафар (19,3 фоиз) занон  мебошанд.  

Теъдоди хизматчиёни давлатии мақомоти марказӣ ва сохторҳои тобеи 

онҳоро 12060 нафар, аз ҷумла, 2942 нафар (24,4 фоиз) занон, дар ҳайати 

роҳбарикунанда 3193 нафар, аз онҳо 549 нафар (17,2 фоиз)-ро занон ташкил 

медиҳанд. 

Дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ теъдоди 

хизматчиёни давлатӣ 3560  нафар, аз он 989  нафар (27,7 фоиз) занон буда, 

ишғолкунандагони мансабҳои роҳбарикунанда 1447  нафар, аз ҷумла, 317 

нафар (21,9 фоиз) занон мебошанд. 

                                                           
1 Ниг.: Ҳисоботи омории Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар семоҳаи 

аввали соли 2022. 
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Теъдоди хизматчиёни давлатии мақомоти худидоракунии шаҳрак ва 

деҳотро  3081 нафар, аз ҷумла, 587  нафар (20,0 фоиз)-ро занон ташкил дода, 

дар мансабҳои роҳбарикунанда 1124 нафар, аз ҷумла, 247 нафар (21,9 фоиз) 

занон фаъолият доранд1.   

Ҳамин тариқ, дар заминаи таҳлили масъалаи ҷавонгардонии ҳайати 

кадрӣ дар хизмати давлатӣ ва таъмини баробарии гендерӣ  ҳамчун василаи 

самаранокии идоракунии давлатӣ метавон хулоса намуд, ки вобаста ба 

шароити кунунии Тоҷикистон ва рушди равандҳои сиёсии ҷаҳони муосир 

омили мавриди таҳлил қароргирифтаро метавон ҳамчун василаи таъсиргузор 

ба идоракунии давлатию сиёсӣ маънидод намуд. Зеро воридшавии неруи 

ҷавон ба раванди идоракунӣ имконият медиҳад, ки дар чунин масъалаҳои 

муҳимми идоракунӣ, аз қабили касбият, ҳавасмандӣ, навоварӣ ва 

муносибатҳои комилан нави идорӣ, ки ба принсипҳои менеҷменти сиёсӣ асос 

ёфтаанд, пешравиҳо ба даст оварда шаванд. 

Ҳамзамон бо ин, раванди татбиқи арзишҳои комилан нави идоракунӣ, аз 

он ҷумла ҳавасманднамоӣ, дасткашӣ аз зӯроварии қонунӣ, таҳаммулпазирӣ 

ва дигарҳо метавонанд заминаи ташкили фарҳанги муосири идоракунӣ 

гарданд, суръати тоза касб хоҳанд кард. 

Баробари масъалаи ҷавонгардонӣ таъмини баробарии гендерӣ низ дар 

раванди идоракунии сиёсӣ аҳамияти муҳим дошта, хусусияти демократӣ 

доштани раванди идоракунии сиёсиро таъмин мекунад. Чун масъалаи 

гендерӣ дар рӯзномаи ҳадафҳои рушди ҳазорсола қарор гирифтааст, онро 

метавон ҳамчун масъалаи меҳварӣ дар раванди идоракунӣ низ номид. 

Дастовардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин масир имконият медиҳанд, ки 

занон ба сифати неруи фаъол дар раванди идоракунии соҳаҳои гуногуни 

ҳаёти ҷомеа нақши фаъол дошта бошанд. 

Дар маҷмуъ, масъалаи мавриди таҳлил муайян намуд, ки раванди мазкур 

дар ҳолати рушди доимӣ қарор дорад. Болоравӣ ва пастравии 

                                                           
1 Ниг.: Омори солонаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021. 

[Матн] [Манбаи электронӣ]. URL: https://www.ahd.tj (санаи муроҷиат: 10.05.2022) 
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нишондиҳандаҳои иштирок худ нишонаи мавҷудияти таҳаввулоти доимӣ дар 

ин раванд мебошад. 

 

4.2. Шарикии давлат бо ҷомеаи маданӣ ҳамчун тарҳи идоракунии 

либералӣ ва раванди татбиқи он дар Тоҷикистон 

 

Масъалаи идоракунии давлатӣ ва роҳҳои баланд бардоштани 

самаранокии идоракунии он дар ҳамаи давру замон дар маркази диққати 

олимону сиёсатмадорон қарор дошт. Дар шароити муосир, ки рушди соҳаҳои 

гуногуни хоҷагии халқ бо суръати кайҳонӣ дар баъзе кишварҳои мутаммадин 

пеш рафта истодааст, натиҷаи дуруст ба роҳ мондани усули идоракунӣ 

мебошад.  

Дар низоми идоракунии сиёсии муосир давлат, ки хосияти мураккаб 

дорад, як зумра унсурҳои гуногуни идоракунӣ мавҷуд ҳастанд, ки таъсири 

онҳо дар раванди идоракунии давлат баланд мебошад. Яке аз чунин равандҳо 

ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ мебошад. 

Таҷрибаи кишварҳои пешрафта дар самти ҳамкории давлат бо бахши 

хусусӣ нишон медиҳад, ки он яке аз механизмҳои самарабахш дар низоми 

идоракунии сиёсӣ ба ҳисоб рафта, нақши он дар рушди ҳаёти иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ хеле бузург мебошад. Ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ 

дар низоми идоракунии сиёсии муосир барои амалишавии нақшаву 

стратегияҳои миллию давлатӣ мусоидат менамояд.   

Дар аксарияти давлатҳои мутаммадин ва рӯ ба инкишофи олам, ки аз 

рӯйи тарҳи (модел) либералӣ-демократӣ низоми идоракунии давлатӣ ба роҳ 

монда шудааст, шарикии давлат бо бахши хусусӣ яке аз ҷанбаҳои муҳимми 

он ба ҳисоб меравад. Таҷрибаи давлатҳое, ки дар онҳо ин механизм аллакай 

чандин сол фаъолият мекунад нишон медиҳад, ки самаранокии он дар 

раванди идоракунӣ, яъне амалӣ намудани стратегияҳои миллӣ ва барномаҳои 

давлатӣ хеле назаррас мебошад.  

Барои дуруст дарк намудани мафҳуми “Шарикии давлат бо бахши 

хусусӣ” зарур аст, ки ҷанбаи назариявӣ ва амалии онро дар таҳқиқоти 
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олимони кишварҳои мутаммадин мушоҳида намоем. Британияи Кабир яке аз 

аввалин давлатҳо мебошад, ки дар он масъалаи ҳамкории давлат бо бахши 

хусусӣ дар асоси қонунгузорӣ ба роҳ монда мешуд. Қадами аввал қабули 

консепсия бо номи “Ташаббуси молияи хусусӣ” (Private Finance Initiative, 

PFI) дар соли 1992 мебошад1. Мақсади асосии консепсия ин иҷозат додан ба 

ширкатҳои хусусӣ барои сохтмон, азнавтаъмиркунӣ ва ба истифода додани 

инфрасохтори соҳаи иҷтимоӣ, ки моликияти давлат мебошанд, маҳсуб меёфт. 

Ин модели британӣ шарикии давлат бо бахши хусусиро ташкил медиҳад, ки 

аз хислатҳои зерин иборат мебошад:  

- бахши хусусӣ хароҷот барои таъмири инфрасохтори худро аз ҳисоби 

даромади баъди ба истифода додани он дар муҳлати муайяншуда, барқарор 

мекунад; 

- давлат пайваста пардохтро аз ҳисоби буҷет таъмин мекунад.  

 Модели мазкур то буҳрони ҷаҳонии соли 2008 бомуваффақият амалӣ 

карда мешуд. Аммо ба вуҷуд омадани буҳрони мазкур татбиқи як қатор 

лоиҳаҳоро бо сабаби танқисии молиявӣ ба таъхир андохт.    

 Дар айни замон ҳукумати Британия шаклҳои нави зерини ҳамкории 

байни давлат ва бахши хусусиро ба роҳ мондааст, ки яке аз онҳо шакли 

саҳомӣ мебошад. Шакли саҳомӣ – гузаштани моликияти давлатӣ ба дасти 

бахши хусусӣ ва ташкили корхонаҳои омехта ё фуруши қисмати саҳмияи 

ширкатҳои давлатӣ маҳсуб меёбад. 

 Шакли дигараш ташаббуси маблағгузории хурд мебошад. Ташаббуси 

маблағгузории хусусӣ – бастани шартномаҳои дарозмуддат байни давлат ва 

бахши хусусӣ барои сохтмон, идоракунӣ ва ба истифода додани иншоотҳои 

давлатиро дар бар мегирад. 

 Аутсорсинг ҳамчун шакли сеюми ҳамкорӣ – ба таври шартномавӣ 

додани баъзе вазифаҳои давлатӣ дар самтҳои хизматрасониро ифода 

мекунад. 

                                                           
1 Ниг.: United Kingdom – England: PPP Units and Related Institutional Framework [Text]: [Электронный ресурс]. 

URL: ttps://www.eib.org/attachments/epec/epec_uk_ england_ppp_unit_and_related_institutional_ 

framework_en.pdf. (дата обращения 25.10.202020) 

ttps://www.eib.org/attachments/epec/epec_uk_england_ppp_unit_and_related_institutional_framework_en.pdf
ttps://www.eib.org/attachments/epec/epec_uk_england_ppp_unit_and_related_institutional_framework_en.pdf
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 Бояд қайд кард, ки яке аз хусусиятҳои тарҳи британии ҳамкории давлат 

бо бахши хусусӣ ин интихоби озоди шаклҳои шартнома барои ҳар як лоиҳа 

мебошад. Қонуни ягона дар ин самт вуҷуд надорад. Вале на ҳамаи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ ба шарикии давлат бо бахши хусусӣ дохил мешаванд, зеро як 

қатор шартҳо ва алгоритми муайян мавҷуд ҳастанд, ки Низомномаи хариди 

давлатӣ онҳоро муқарар намудааст1.  

 Айни замон дар Британияи Кабир зиёда аз 700 лоиҳаи шарикии давлат 

бо бахши хусусӣ дар соҳаҳои гуногун амалӣ шуда истодаанд. Арзиши умумии 

онҳо зиёда аз 54 млрд. фунт стерлингро ташкил медиҳад, ки бештари сармоя 

ба соҳаи нақлиёт, дар ҳаҷми 29 млрд. фунт стерлинг ва боқимонда дар соҳаҳои 

тандурустӣ ва маориф равона карда шудаанд. Бояд қайд намуд, ки ба сифати 

сармоядорони пешқадам ҳукумати Британия аҳамияти асосиро ба фонди 

нафақа ва суғурта медиҳад, ки дорои захираи бузурги молиявӣ мебошад.        

Таҷрибаи муваффақи дигар дар ин самт амалияи Канада мебошад. 

Рушди шарикии давлат бо бахши хусусӣ дар Канада низ назаррас мебошад. 

Канада давлати федеративӣ буда, ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ дар ин 

ҷо аввал дар сатҳи музофот аз солҳои 80 асри XX оғоз ёфтааст. Саҳми асосиро 

дар рушди ин соҳа музофотҳои Антарио, Алберт ва Квебек гузоштанд.  Барои 

мисол, дар Антарио амалишавии барномаҳои Шарикии давлат бо бахши 

хусусиро ширкати давлатии инфрасохторӣ ба зимма дорад. Дар давраи 

солҳои 2006-2014 дар доираи Ontario’s Infrastructure Investment Program 

барномаҳои густурда дар соҳаи инфрасохтор ба маблағи умумии 96,7 млрд 

доллар амалӣ шуданд. Қобили қайд аст, ки барнома самари иқтисодии зерин 

дорад: ҳиссаи миёна дар маҷмуи маҳсулоти дохилии воқеӣ 11,3 млрд. доллар 

ҳамасола ташкил медиҳад;  афзоиши даромади корпоративӣ 2,2 млрд. доллар 

дар як сол; коҳиш ёфтани сатҳи бекорӣ; 16,7 млрд. доллар андози иловагии 

воридшуда; 166 ҳазор ҷойи нави корӣ2.  

                                                           
1 Ниг.: The Public Contracts Regulations 2015 [Text]: No. 102 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/pdfs/uksi_20150102_en.pdf (дата обращения 25.10.2020) 
2 Ниг.: The Economic Impact of Ontario’s Infrastructure Investment Program [Text]: // The Conference Board of 
Canada. – 2015. – [Электронный ресурс]. URL: https://www.infrastructureontario.ca /WorkArea 
/DownloadAsset.aspx?id=34359739996 (дата обращения: 25.10.2020) 
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Дар сатҳи миллӣ бошад, нақши асосиро Вазорати инфрасохтори Канада 

(Infrastructure Canada) ва Шурои шарикии давлат бо бахши хусусии Канада 

(The Canadian Council for Public-Private Partnerships) доранд. Фаъолияти 

асосии мақомоти давлатии зикршуда додани иттилооти консултативӣ, 

таҳлил ва тақсими таҷрибаи беҳтарини Шарикии давлат бо бахши хусусӣ 

мебошад. Ҳамчунин Вазорати инфрасохтори Канада тақсими маблағи Фонди 

Шарикии давлат бо бахши хусусиро муайян мекунад (The P3 Canada Fund).   

Фонди Шарикии давлат бо бахши хусусӣ яке аз воситаҳои муҳимми 

дастгирии мақомоти минтақавӣ ва маҳаллӣ дар самти амалӣ намудани 

лоиҳаҳои Шарикии давлат бо бахши хусусӣ дар соҳаҳои гуногун мебошад.      

Маблағгузорӣ тавассути усулҳои гуногун ба роҳ монда шудааст. 

Тақсимоти маблағ бошад дар асоси озмун муайян карда мешавад. Ҳаҷми 

максималии дастгирии Фонд на бештар аз 25% арзиши умумии лоиҳа 

мебошад. Дар ҳолати соли 2018 Фонд бештар аз 25 лоиҳаи гуногунро дар 

кишвар дастгирӣ намудаааст. Арзиши лоиҳаҳо дар маҷмуъ 6 млрд. доллар ва 

сармоя аз ҷониби фонд 1,3 млрд. доллар ташкил медиҳад1. 

Дар айни замон дар Канада 282 лоиҳаи Шарикии давлат бо бахши хусусӣ 

бо арзиши умумии 136 млрд. доллар амалӣ шуда истодаанд. Қисмати зиёди 

лоиҳаҳо дар соҳаи тандурустӣ (99), соҳаи нақлиёт (79) ва обтаъминкунӣ (20) 

ташкил медиҳанд. Ҳамчунин, якчанд лоиҳаи шарикии давлат бо бахши 

хусусӣ дар соҳаи энергетика ба монанди “Сохтмони неругоҳи атомии Брюс 

Пауэр дар музофоти Онтарио”  амалӣ шудаанд. Арзиши умумии ин лоиҳа 

тахминан 23 млрд. доллар ташкил медиҳад, ки яке аз калонтарин лоиҳа дар 

таърихи ин кишвар ба ҳисоб меравад. Ҳамаи хавфҳои амалиётӣ ва бозорӣ аз 

зиммаи музофот ба “Брюс Пауэр” вогузор шуданд. Барои Канада лоиҳаҳо 

дар соҳаи “энергияи сабз” бештар афзалият доранд2. 

                                                           
1 Ниг.: P3 Canada Fund Projects [Text]: [Электронный ресурс]. URL: https://www.infrastructure.gc.ca/prog /fond-

p3-canada-fund-eng.html (дата обращения: 25.10.2020) 
2 Ниг.: P3 Canada Fund Projects [Text]: [Электронный ресурс]. URL: https://www.infrastructure.gc.ca /prog/fond-

p3-canada-fund-eng.html (дата обращения 25.10.2020)  

https://www.infrastructure.gc.ca/prog%20/fond-p3-canada-fund-eng.html
https://www.infrastructure.gc.ca/prog%20/fond-p3-canada-fund-eng.html
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Тибқи таҳқиқоти Бонки Аврупоии сармоягузорӣ дар соли 2018 арзиши 

умумии лоиҳаҳои Шарикии давлат бо бахши хусусӣ, ки марҳалаи  

маблағгузорӣ аз худ шудааст 14,6 млрд. евро ташкил медиҳад, ки 4% назар ба 

соли 2017 (15,2 млрд. евро) зиёд мебошад.             

Бояд қайд намуд, ки дар кишвари мо баъди ба даст овардани 

истиқлолият ҷанбаи мазкур дар раванди идоракунии давлатӣ баъди солҳои 

2000-ум ворид гардид ва дар муддати ду даҳсола самаранокии худро нишон 

дод. Дар шароити иқтисодиёти Тоҷикистон ба мисли кишварҳои дигари дар 

ҳоли рушд қарордошта захираҳои маҳдуди молияи давлатӣ ва мураккабии 

ҷалб ва истифодаи самараноки маблағҳои хусусӣ имкон намедиҳад, ки 

масъалаҳои таъмини аҳолӣ бо хизматрасониҳои босифати бозорӣ сари вақт 

ҳал карда шаванд. Дар робита ба ин, масъалаи ташаккул ва рушди шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти мамлакат 

аҳаммияти калон дорад. Ташаккули низоми иқтисоди бозорӣ, муваффақ 

шудан ба рушди дарозмуддат ва устувори қисматҳои бахши хизматрасонӣ 

дар асоси шарикӣ метавонад ба баланд бардоштани сифат ва дастрасӣ ба 

хизматрасониҳои муҳимтарини инфрасохторӣ, инчунин баланд бардоштани 

нақши шаклҳои гуногуни шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар бозори 

хизматрасонӣ мусоидат намояд.  

 Дар солҳои охир ҳиссаи бахши хусусӣ дар баланд бардоштани 

маҷмуи маҳсулоти дохилӣ назаррас мебошад, ки ин аз саривақт ва дуруст ба 

роҳ мондани шарикии давлат бо бахши хусусӣ дар кишвар дарак медиҳад. 

Дар паёми солонаи худ ба мақоми қонунбарори кишвар Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон натиҷаи ҳафт соли рушди бахши хусусиро дар 

ҷумҳурӣ таҳлил намуда қайд намуданд, ки “...саҳми бахши хусусӣ дар маҷмуи 

маҳсулоти дохилӣ соли 2013-ум 54 фоиз буд ва ин нишондиҳанда соли 2019 ба 

70 фоиз расонида шуд”1. 

                                                           
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ. 

[Манбаи электронӣ]. URL:  http://www.president.tj (санаи муроҷиат: 20.10.2020) 

http://www.president.tj/
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Механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ  барои Тоҷикистон падидаи 

нави ҷалби сармоя ба инфрасохтор ва хизматрасониҳои иҷтимоии таҳти 

идораи давлат қарордошта мебошад ва давлат барои фароҳам овардани 

шароити мусоид ҷиҳати ҷалби бахши хусусӣ дар амалӣ намудани лоиҳаҳо 

тавассути шарикии давлат ва бахши хусусӣ ҳавасманд мебошад. 

Бинобар ин, давлат заминаи ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ, фазои устувори 

сиёсӣ ва сармоягузориро ҷиҳати татбиқи самараноки механизми шарикӣ дар 

мамлакат фароҳам овардааст. Ҳадаф аз ҷорӣ намудани механизми шарикӣ ин 

таъмини аҳолӣ ба инфрасохтор ва хизматрасониҳои замонавӣ ва дастрас 

мебошад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи татбиқи сиёсати фаъол 

баҳри беҳдошти сатҳи зисти аҳолӣ ва таъмини рушди босуботи иқтисодиёти 

кишвар ва ҳамгироии он ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ тавассути механизми 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ чораҳои зарурӣ ва самаранок меандешад. 

Таҳқиқоти таҷриба ва амалияи истифодаи шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ, ҳам дар кишварҳои рушдёфтаи индустриалӣ ва ҳам дар давлатҳои рӯ 

ба тараққиву дорои иқтисоди гузариш нишон дод, ки таъмини талаботи 

иқтисодиёт бо хизматрасониҳои зарурӣ ва ноилшавӣ ба рушди устувори 

иқтисодӣ тавассути шарикии самарабахши давлат ва тиҷорат таъмин карда 

мешавад.  

Дар ҳалли таъминоти эҳтиёҷоти сармоягузории иқтисодиёт ва рушди 

инноватсионии он шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасонии 

бозорӣ нақши муҳим мебозад. Ин омил зарурати объективии пуррасозии 

норасоии захираҳои тараққиёти кишварҳои дорои сатҳи гуногуни рушди 

иқтисодӣ мебошад.  

Моделҳои гуногуни шарикӣ, ки дар мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон татбиқ 

мешаванд, дар шароити Тоҷикистон низ метавон мавриди истифода қарор 

дод. Бо вуҷуди ин, инъикоси назариявии шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 

бахши хизматрасонии бозорӣ ба иқтисодиёти интиқолӣ (транзитӣ), бо 

дарназардошти хусусиятҳои хоси ҳар як иқтисоди миллӣ, гарчанде дар бисёр 

ҷиҳатҳо масъалаҳои рушди бахши хизматрасонӣ ва вазъи иҷтимоию 
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иқтисодии бисёр кишварҳои рӯ ба тараққӣ ба якдигар наздик аст, танзимоти 

муайяни муносибатҳои назариявиро талаб мекунад.  

Иқтидор ва имконоти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди 

кушод ва гузариш зарурати мукаммалсозии асосҳои сохторӣ ва 

институтсионалии рушди ҳамкориҳои муштарак дар бахши хизматрасонии 

бозориро талаб мекунад, ки он ба ҷалби сармояи хусусӣ дар ҳалли мушкилоти 

сармоягузорӣ дар бахши воқеии иқтисодиёт мусоидат менамояд.  

Хавфу таваккалҳо дар механизми шарикӣ ва истифодаи бесамари 

захираҳо, аз ҷумла болоравии қимати арзиши қарордод ва иҷрои бесифати 

хизматрасониҳо, ба хароҷоти буҷети давлатӣ ва некӯаҳволии аҳолӣ ва ҳалли 

масъалаи дастрасӣ ва сифати хизматрасонӣ таъсири манфӣ мерасонад.  

Дар баробари қабули санадҳои бунёдии ҳуқуқию меъёрӣ ва ташаккули 

заминаи институтсионалии шарикии давлат ва бахши хусусӣ, дар Тоҷикистон 

ҳамчун кишварҳои дигари интиқолӣ ташаккули фазои мусоиди 

инвеститсионӣ ва рушди бозори қарзии бахши бонкӣ зарур аст. Таҳияи 

низоми танзими татбиқи лоиҳаҳои муштарак ҳам дар сатҳи кишвар ва ҳам 

дар сатҳи мақомоти минтақавӣ ва маҳаллии ҳокимият шарти муҳим мебошад.  

Тавре ки таҷриба ва қонунгузории давлатҳои пешрафта муайян намуд, 

бе фароҳам овардани шароити иловагӣ барои бахши хусусӣ, аз ҷумла 

ҳавасмандгардонии шарикони хусусӣ ҷалби сармояи бахши хусусӣ ва амалӣ 

намудани лоиҳаҳо тибқи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ мушкил 

арзёбӣ мешавад.  

Аз ҷумла, бе таъсиси фонди таҳияи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ, сари вақт омода намудани лоиҳаҳо ҷиҳати амалӣ намудани онҳо 

тибқи механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ, дар шароити ҳозира ғайри 

имкон аст, зеро тибқи тартиби муқарраргардида омодасозии лоиҳа, аз ҷумла 

омода намудани асосноккунии техникию иқтисодии он аз ҷониби ташкилоти 

фармоишгар (мақомоти марказӣ ва ё маҳаллии ҳокимияти давлатӣ) сурат 

мегирад. 
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Бо ҳамин мақсад дар ҷумҳурӣ  нисбати санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

дахлдор лоиҳаҳои оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ”, ба 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хусусигардонии моликияти 

давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ба Кодекси граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ба Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, 

лоиҳаҳои ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва лоиҳа оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ” аз 

ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардиданд. 

Дар Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ” амал мекунад, ки асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва 

ташкилии шарикии давлат ва бахши хусусӣ, тартиби амалӣ намудани 

лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусиро дар бахши инфтрасохтор ва 

хизматрасониҳои иҷтимоиро муайян карда, манфиатҳои давлат ва бахши 

хусусиро ҳимоя менамояд. Шуро оид ба ҳамкории  давлат бо бахши хусусӣ 

таъсис дода шудааст, ки он мақоми машваратии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад. Бо қарори Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон аз 3 июли 

соли 2013, №289 Муассисаи давлатии “Маркази татбиқи лоиҳаҳои шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ” таъсис дода шудааст. Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии  

Тоҷикистон аз 3 июни соли 2013, №250 Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 

идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми давлатии 

ҳамоҳангсози ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ таъин карда шудааст. 

Номгӯйи иншооти инфрасохторӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ тасдиқ 

шудааст, ки нисбат ба онҳо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ” (бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 4 сентябри соли 2014, №581 тасдиқ шудааст) татбиқ карда 

намешавад. 

Айни замон, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи механизми шарикии 

давлат бо бахши хусусӣ 4 лоиҳа амалӣ шуда истодаанд, аз ҷумла дар соҳаи 
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энергетика Лоиҳаи “Сохтмони хатти интиқоли барқ ба Минтақаи озоди 

иқтисодии “Данғара” ва дар соҳаи нақлиёт Лоиҳаи “Низоми пардохти 

электронии роҳкиро ва назорати он дар нақлиёти мусофирбари автомобилии 

истифодаи умуми шаҳри Душанбе”. 

Лоиҳаи “Сохтмони хати интиқоли барқ ба Минтақаи озоди иқтисодии 

“Данғара” мебошад. Тибқи созишномаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

байни Ташкилоти фармоишгар - Вазорати энергетика ва захираҳои оби 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ширкати саҳомии холдингии кушодаи “Барқи 

Тоҷик”, Маъмурияти Минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” ва шарики 

хусусӣ ширкати “Shanxi Coal Corporation”-и Ҷумҳурии Халқии Чин ба имзо 

расонида шуд. Маблағи умумии лоиҳа 22 миллиону 800 ҳазор долари ИМА 

ва муҳлати истифодабарии он 8 солро дар бар мегирад.  

Бо мақсади беҳтар намудани таъминоти қувваи барқ ва фароҳам 

овардани шароит барои рушди устувори иқтисодии Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни 

соли 2002, №251 “Дар бораи шартномаи консессияи системаи барқии Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон” байни Ҳукумати 

Ҷумчҳурии Тоҷикистон ва Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи “Ширкати 

энергетикии Помир” шартнома дар бораи ба консессия додани системаи 

барқии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

имзо расонида шудааст. 

Дар асоси ин, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо 

Корпоратсияи байналмилалии молиявӣ (IFC) ва Фонди Оғохон оид ба рушди 

иқтисодиёт аввалин шарикии давлат ва бахши хусусиро тибқи шартномаи 

консессия ташкил намуд.  

Аз соли 2002 Ширкати “Помир Энерҷӣ” 11 стансияҳои гидроэлектри-

киро барқарор ва 4300 километр хати интиқоли барқро нав кардааст. Айни 
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замон, 96 фоизи аҳолии ВМКБ, тақрибан 211,2 ҳазор ба нерӯи барқи 

эътимоднок дастрасӣ доранд1. 

Филиали Ширкати саҳомии “Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкати байналмилалие мебошад, ки бо истифода аз 

усулҳои инноватсионӣ, бо мақсади рушди устувор ва такмили инфрасохтори 

роҳ аз аввалинҳо шуда, ҷорӣ намудани механизми устуворро бо роҳи татбиқи 

низоми пулакӣ ба роҳ мондааст. 

Ба ширкати мазкур қитъаҳои таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-

Хуҷанд-Чаноқ бо як қисми иншооти шафати роҳ дар асоси банди 2 қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 январи соли 2011, №5 ва талаботҳои 

шартномаи консессионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 

январи соли 2010, №33-1 маъқул дониста шудааст, ба консессионер – 

Ширкати саҳомии “Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” ба муҳлати 30 сол 

супорида шудааст2. 

Дар соҳаи нақлиёт бошад, лоиҳаи “Низоми пардохти электронии 

роҳкиро ва назорати он дар нақлиёти мусофирбари автомобилии истифодаи 

умумии шаҳри Душанбе” буда, ташкилоти фармоишгари лоиҳа Мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва шарики хусусӣ ҶДММ 

“Авесто Гурӯҳ” мебошад. Тибқи асосноккунии техникӣ-иқтисодӣ муҳлати 

амалишавии лоиҳа 5 солро дар бар гирифта, дар доираи он воридоти 

технологияҳои навтарини соҳаи нақлиёт ба нақша гирифта шудааст. Дар 

рафти амалишавии лоиҳа ҷалби 2,6 миллион доллари ИМА ё бо назардошти 

қурби асъори миллӣ 23,1 миллион сомонӣ дар назар дошта шудааст. 

Дар соҳаи тандурустӣ бошад, лоиҳаи “Таъсиси Маркази мубориза бар 

зидди геппатитҳои вирусӣ” амал мекунад. Тибқи созишномаи шарикии 

давлат ва бахши хусусӣ байни Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҶДММ “Тоҷикинноватсия” муҳлати 

амалишавии лоиҳа 15 солро дар бар гирифта, ба маблағи 20 миллион сомонӣ 

                                                           
1Ниг.:http://avesta.tj/2017/06/13/kompaniya-pamir-enerdzhi-zavoevala-mezhdunarodnuyu-premiyu-ashden. [Text]:  

(дата обращения: 22.10.2018) 
2 Ниг.: http://irs.tj  [Text]: (дата обращения: 29.10.2018) 

http://avesta.tj/2017/06/13/kompaniya-pamir-enerdzhi-zavoevala-mezhdunarodnuyu-premiyu-ashden/
http://irs.tj/
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амалӣ шуда истодаанд. Дар баробари ин, мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи консессияҳо” якчанд лоиҳаҳои ҳамкории давлат бо 

бахши хусусӣ амалӣ шуда истодаанд. 

Инчунин, мутобиқи Барномаи рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ 

ва миёнаи умумии хусусӣ барои солҳои 2014-2020, ки бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, №295 тасдиқ гардидааст, шарикии 

давлат бо бахши хусусӣ дар соҳаи маориф пешбинӣ гардидааст. Барномаи 

мазкур афзалият ва самтҳои асосии дастгирӣ ва рушди ҳамкории давлат ва 

бахши хусусиро дар соҳаи маориф муайян менамояд. 

Мақсади татбиқи Барнома фароҳам овардани шароити мусоид барои 

шарикии амалӣ байни бахшҳои давлатӣ ва хусусӣ, дар ин замина беҳтар 

намудани дастрасии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии 

босифат ва ҷавобгӯйи талаботи муосир мебошад. 

Бо рушди бештари муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи хусусӣ 

рақобати солим дар соҳаи таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ ба вуҷуд 

меояд. Тибқи барномаи зикршуда дар доираи механизми шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ татбиқ намудани лоиҳаҳое, ки ба рушди муассисаҳои томактабӣ 

ва миёнаи умумии хусусӣ равона шудаанд, пешбинӣ гардидааст1. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ дар 

чорабинии сатҳи баланд ба муносибати оғози Даҳсолаи байналмилалии амал 

“Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” аз 22.03.2018 дар Иёлоти 

Муттаҳидаи Амрико қайд намуданд, ки ҳамкорӣ дар соҳаи маориф ва 

фарҳанги истифодаю истеъмоли об метавонад як василаи муҳимми 

кӯшишҳои муштарак бошад2. Аз ин лиҳоз, густариши шарикии давлат ва 

                                                           
1 Ниг.: Барномаи рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии хусусӣ барои солҳои 2014-2020 

[Матн]; Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014, №295 тасдиқ гардидааст. 
2 Ниг.: Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чорабинии сатҳи баланд ба муносибати оғози 

Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” – ИМА. 22.03.2018. [Матн]; 

(Манбаи электронӣ). URL: http://www.president.tj/node/17336  (санаи муроҷиат: 21.03.2019). 

http://www.president.tj/node/17336
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бахши хусусӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳо дар соҳаи таъмини об ва беҳдошт 

имкониятҳои навро ба вуҷуд меорад. 

Раванди ислоҳоти муколамаи озоди байни давлат ва бахши хусусӣ дар 

кишвар идома ёфта, дар ин замина беҳтар гардидани фазои сармоягузорӣ дар 

соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, ташкили низоми шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ, шомилшавии Тоҷикистон ба конвенсияҳои байналмилалӣ, таъсиси 

рейтинги кредитии соҳибихтиёрии Тоҷикистон, роҳандозии хизматрасони-

ҳои электронӣ ба соҳибкорону сармоягузорон ба анҷом расиданд. Дар 

дурнамои рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар нақши шарикии 

давлат бо бахши хусуси хеле бузург арзёбӣ мегардад. Дар робита ба ин 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми худ зикр намуданд, ки 

“Ҳукумати мамлакат бахши хусусиро дар «Стратегияи миллии рушд барои 

давраи то соли 2030» ҳамчун нерӯи пешбарандаи рушди босуботи иқтисодӣ, 

воситаи асосии таъмин кардани ҳадафҳои миллӣ ва дар ин замина муҳайё 

намудани шароит ҷиҳати зиндагии арзандаи мардум муайян кардааст.”1  

Ҳамин тавр, масъалаи ташаккул ва рушди шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти давлат аҳаммияти калон дорад. 

Ташаккули низоми иқтисоди бозорӣ, муваффақ шудан ба рушди дарозмуддат 

ва устувори қисматҳои бахши хизматрасонӣ дар асоси шарикӣ метавонад ба 

баланд бардоштани сифат ва дастрасӣ ба хизматрасониҳои муҳимтарини 

инфрасохторӣ, инчунин баланд бардоштани нақши шаклҳои гуногуни 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар бозори хизматрасонӣ мусоидат намояд. 

Татбиқи асосҳои методии таҳияшудаи рушди шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ дар шароити иқтисодиёти интиқолӣ тавассути таҳлили таҷрибаи 

мавҷуда ва омезиши (синтез) муносибатҳои методологии мавҷуда, 

модулсозии иқтисодиву математикии муносибатҳои муштараки давлат ва 

бахши хусусӣ зимни амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо таҳияи усули 

муайянсозии самаранокии шарикии давлат ва бахши хусусӣ, инчунин, 

                                                           
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ” [Матн]:  - Душанбе, 

26.01.2021. [Манбаи электронӣ]. URL:  http://prezident.tj (санаи муроҷиат: 15.10.2021).     

http://prezident.tj/
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механизмҳои институтсионалӣ, тағйирот дар қонунгузорӣ ва интихоби 

самтҳои афзалиятнок ва механизми мутобиқсозии манфиатҳо ва 

мувофиқсозии моделҳои гуногуни шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи 

хизматрасониҳои бозорӣ аҳаммияти муҳим дорад.  

Таҳлили таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки раванди 

мутамарказ намудани идоракунии давлатӣ дар ин самт идома дорад. Нақши 

ниҳодҳои ҷамъиятӣ дар ташаккули институти ҳамкории давлат бо бахши 

хусусӣ ва табдил додани он ҳамчун воситаи муҳимми рушди соҳаҳои гуногун 

ҳаёти ҷамъиятӣ назаррас мебошад.    

 

4.3. Нақши арзишҳо дар таҳкими идоракунии сиёсӣ дар шароити   

ҷомеаи муосир 

 

Идоракунии сиёсӣ ҳамчун раванди маҷмуи на танҳо ба василаҳои ниҳодӣ 

ва меъёрию ҳуқуқӣ, балки ҳамчун шакли муносибат бо ҷомеа ба истифодаи 

арзишҳои муайян низ  асос меёбад. Ин масъала хусусан дар шароити муосири 

ҷомеаи Тоҷикистон, ки ҳадафи устуворгардонии пояҳои давлатдории 

миллиро дар замони ҷаҳонишавии муносибатҳои ҷамъиятӣ пеш гирифтааст, 

басо муҳим мебошад. 

Ҷомеаи имрӯзаи тоҷикистонӣ, ки майл ба сӯйи бунёди давлати демократӣ 

дорад, дар умқи худ ба нигоҳдошти суннат, анъана ва арзишҳои миллӣ 

муносибати хос дошта, тамоюли консервативиро то дараҷае нигоҳ дошта 

омада истодааст. Ин бесабаб нест. Зеро он василаи ҳифзи миллат дар 

шароити пуртазоди ҷаҳонишавист. Вобаста ба ин масъала Пешвои миллат, 

Президенти мамлакат беҳуда қайд накардаанд, ки: “Ҳар миллат ва ҳар халқ, 

хоҳ бузург бошаду хоҳ хурд, то худро нашиносад, эҳтиром накунад, таърих, 

фарҳанг ва суннатҳои худро надонаду қадр накунад, ҳеҷ гоҳ дар миёни 

миллатҳои дигар мақому манзалати шоён пайдо карда наметавонад”1.  Бо 

гуфтаҳои боло мо пурра мувофиқем. Зеро шинохти миллат аз шинохти 

                                                           
1 Раҳмон Э. Чеҳраҳои мондагор [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе, 2016.  – С.307. 
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таърихи гузашта, тамаддун, арзишҳо ва суннатҳои он оғоз мегардад. Суннату 

арзишҳо моҳиятан ифодакунандаи олами маънавӣ, сатҳи фарҳангсозию 

фарҳангпазирӣ ва камолоти маънавии миллату халқҳо ба шумор меравад. Аз 

ин рӯ, омили мазкур дар замони муосир аҳамияти худро аз даст надода, балки 

мубрамияти хосса касб намудааст. 

Масъалаи муҳимме, ки нақши арзишҳоро дар низоми идоракунии сиёсӣ 

боло мебарад, ин интихоби шакли демократию дунявии давлатдории мо 

маҳсуб меёбад. Интихоби низоми демократии идоракунӣ волоият ва 

бартарияти чунин арзишҳо, аз қабили мардумсолорӣ, озодии ақида ва 

эътиқод, қонунмандии фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ ва ғайраҳоро дар бар 

мегирад. Вобаста ба сатҳи татбиқи онҳо метавон қайд намуд, ки ҳар кадоми 

онҳо, албатта, дар доираи муайяннамудаи қонунгузорӣ метавонанд амал 

намоянд. 

Замони муосири ҷаҳонишавӣ дар баробари дастоварду ҷанбаҳои мусбии 

худ, инчунин паҳлуҳои манфии зиёде низ дорад, ки яке аз онҳо шиддати 

баланди таҳмили ғоя, арзиш ва анъанаҳои бегона буда, ба сари миллатҳои 

хурд бор шуда истодаанд. Ин омил водор мекунад, ки тамоми чораҳои идорӣ 

андешида шаванд, то ин ки сатҳи таъсирнокии онҳо паст карда шавад. Барои 

мисол метавон талоши абарқудратҳо дар масъалаи “содироти демократия”-

ро номбар кард. Ғояи мазкур дар ҷаҳони мазкур боиси шикасту аз байн 

рафтани кишварҳо, низомҳои сиёсӣ ва ҷангу хунрезиҳои зиёд гашта 

истодааст. Соҳибони ин идея худро ҳамчун намунаи демократия муаррифӣ 

намуда, талош тамоми арзишу меъёрҳои ба фарҳанги миллатҳои дигар 

хоснабударо ба сари онҳо таҳмил намоянд. 

Мутаассифона, таҳмилгароии амалинамудаи онҳо дар аксари мавридҳо 

маҷбурӣ сурат гирифта, дар асл боиси заифгардонӣ ва оқубатҳои вазнин 

барои ҷомеаҳои мавриди таҳҷум қароргирифта шуда истодаанд. Масалан, 

дар доираи аксар фарҳангҳо, бахусус фарҳанги мо бисёр меъёрҳои онҳо, аз 

қабили озодии ҷинсӣ, никоҳҳои якҷинса, беэҳтиромӣ нисбати волидон, ки 

ҳамчун риояи ҳуқуқу озодӣ аз ҷониби онҳо тафсир карда мешаванд, умуман 
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қабул нест. Дар чунин мавридҳо муқовимати ҷомеаҳои дорои фарҳангҳои 

гуногун ҳамчун таъқиби озодандешӣ ва поймолкунии ҳуқуқу озодиҳои инсон 

тавсиф шуда, мавриди таҳрибу таҳоҷуми гуногун қарор мегиранд. Дар чунин 

шароити мушкилу мураккаб нигоҳдошт ва ҳифзи манфиатҳои миллию 

давлатӣ мушкил мегардад. 

Аз диди назариявӣ агар ба масъала муносибат намоем, пас дақиқ кардан 

мумкин аст, ки кӯшишҳои таҳмили демократия аслан ҳадафҳои дигар дошта, 

бо шиорҳои озодиҳои инсон рупӯш карда мешаванд. Дар ҷомеае, ки низоми 

арзишӣ ва фарҳангии он устувор нест, ташкил намудани бесуботӣ осон аст. 

Аз ин рӯ, устуворгардонии арзишҳои миллӣ яке аз омилҳои муҳим дар роҳи 

идоракунии мақсадноку самараноки сиёсӣ мебошад. Ба ақидаи Ф. Мугулов: 

“Ташаккули ниҳодҳои нави иҷтимоӣ таҳти назорати қатъии давлат, ҳамчун 

сарчашма ва кафили дигаргуниҳои барои ҷомеа хос ва модернизатсияи он бо 

нигоҳ доштани хусусиятҳои тамоюли рушди миллӣ, ба мисли Чин ва як қатор 

кишварҳои Осиёи Ҷануби шарқӣ, самти хоссаи рушд мебошад. Дар ин ҳолат 

озодӣ ва амнияти шахсият ба мақсадҳои рушди манфиатҳои миллӣ вобаста 

мебошанд”1. 

Дар робита ба ин метавон таъкид намуд, ки арзишҳои демократӣ набояд 

боиси халалдоршавии манфиатҳои аксарият шаванд. Вобаста ба ин модели 

рушди демократие, ки имрӯзҳо дар Тоҷикистон пойдор аст, сирф бо 

назардошти хусусиятҳои миллию фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон метавонанд 

барои ҷомеаи мо судовару самаранок бошанд. 

Муҳим будани ташаккули муносибатҳои демократӣ дар Тоҷикистонро 

профессор  Г.Н. Зокиров қайд намуда, таъкид мекунад, ки: “Хусусияти 

ташаккул ва инкишофи унсурҳо ва арзишҳои демократиро дар Тоҷикистон аз 

рӯйи амалкарди механизмҳои демократӣ, таъмини ҳуқуқҳои инсон, 

баргузории ислоҳоти сиёсӣ ва иқтисодӣ муайян намудан мумкин аст. 

Хусусияти демократии сохтори давлатии Тоҷикистон дар моддаи якуми 

                                                           
1 Мугулов Ф. К. Безопасность личности в современной России: социально-институциональный анализ 

[Текст]: дис. ...док. социол. наук. / Ф.К.Мугулов. – М., 2004. – С. 3. 
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Конститутсия нишон дода шудааст. Ин хусусиятҳо аввал дар Эъломияи 

истиқлоли Тоҷикистон муқаррар гардида, баъдтар дар Конститутсия 

таҷассуми худро пайдо намуданд”1. 

Арзиши муҳимми дар ин доира амалишаванда мардумсолорӣ маҳсуб 

меёбад, ки иштироки мардумро дар раванди идоракунии давлатӣ ва 

ташаккули ниҳодҳои мақомоти давлатӣ пешбинӣ менамояд. Таҷрибаи 

идоракунии ин раванд, ки ҳамчун интихобот ва райъпурсӣ баррасӣ карда 

мешавад, нишон медиҳад, ки дар ин самт давлат ба натиҷаҳои назаррас ноил 

гашта, ҳуқуқи шаҳрвандон ҷиҳати ифодаи озодонаи иродаи худ таъмин шуда 

истодааст. Конститутсияи кишвар муқараррароти мазкурро муайян 

намудааст. Дар моддаи 6 конститутсияи кишвар муқаррар шудааст: “Дар 

Тоҷикистон халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти 

давлатӣ буда, онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад. 

Ифодаи олии бевоситаи ҳокимияти халқ раъйпурсии умумихалқӣ ва 

интихобот аст”2. Муқаррароти конститутсионии мазкур заминаи асосии 

баргузории чорабиниҳои сиёсии зикргардида ва таъмини мардумсолорӣ дар 

Тоҷикистон мебошанд. 

Пешвои миллат дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар соли 2019 ба масъалаи баргузории интихоботи даъвати нави Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дахл намуда, аз ҷумла қайд карданд: “Мо хуб 

медонем, ки нооромиву бесарусомониҳо, ба гурӯҳҳои муқобил ҷудо шудани 

шаҳрвандони кишвар ва ихтилофоти шадид дар ҷомеа аз интихоботи 

президентии соли 1991 оғоз шуд ва оқибат боиси сар задани ҷанги таҳмилии 

шаҳрвандӣ гардид”3. 

Ба ақидаи М. Хидирзода, ки вобаста ба масъалаҳои интихобот дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқоти густурда анҷом додааст: “Интихобот 

                                                           
1 Зокиров Г.Н. Системаи сиёсӣ: масъалаҳои рӯз ва дурнамои инкишоф [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 

2011. –С. 278.  
2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: - Душанбе, 2016. – С.7. 
3 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]:  - Душанбе, 

27.12.2019. [Манбаи электронӣ]. URL:  http://prezident.tj (санаи муроҷиат: 5.12 .2021);    

http://prezident.tj/
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ҳамчун ченаки рушди фарҳанги сиёсии ҷомеа инъикоскунандаи маҷмуи 

арзишҳо ва меъёрҳое мебошад, ки дар раванди рушди минбаъдаи давлат 

аҳамияти хосса доранд. Такмили низоми мавҷудаи муносибатҳои ҷамъиятӣ 

маҳз дар раванди интихобот имконияти тағйирпазирии осоиштаро пайдо 

мекунад. Ин бошад, фурсати муносиб барои ҷобаҷогузории қувваҳои сиёсӣ 

буда, низоми мавҷудаи сиёсӣ ва идоракуниро маъно ва моҳияти тоза 

мебахшад. Маҳз аз ҳамин сабаб интихоботро метавон ҳамчун василаи 

дохилии такмили низоми сиёсӣ арзёбӣ намуд, ки маҳз аз захираҳои дохилии 

давлат ва ҷомеа қувваи навро барои пешрафти минбаъдаи он пайдо ва 

сафарбар мекунад. Ташаккули низоми нави муносибат, пешниҳоди роҳҳои 

нави инкишоф, коркарди механизмҳои ҷадиди таъминкунандаи самаранокии 

фаъолияти мақомоти давлатӣ, ки тавассути интихобот ташаккул ёфтааст, 

маҳз натиҷаи интихобот буда, ҳамаи ин дар якҷоягӣ баҳри пешрафти ҷомеа 

таъсири муайяни худро мерасонанд”1. 

Интихоби президентию парламентӣ ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони 

халқу ҷамоатҳо, ки тули 30 соли соҳибистиқлолӣ ба тариқи марҳилавӣ 

баргузор шуда истодаанд, собит месозанд, ки онҳо бо риояи қонунгузории 

амалкунанда ва мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ баргузор шудаанд. Ин 

нукта бори дигар собит месозад, ки идоракунии сиёсии ин равандҳо бо такя 

ба арзишҳои демократии ба манфиатҳои ҷомеа созгор имконият медиҳад, ки 

ҳадафҳои сиёсии гузошташуда ба даст оварда шаванд. 

Ҳамзамон бояд дар хотир дошт, ки интихобот василаи осоиштаи 

интиқоли қудрат ва мубориза барои ҳокимият мебошад. Ин муқаррарот бояд 

риоя шавад.  Вале таҷрибаи кишварҳои гуногун нишон медиҳад, ки дар 

даҳсолаҳои охир зери шиори таъмини интихоботи шаффофу озод 

инқилобҳои ранга амалӣ шуда истодаанд. Ба ақидаи мо, мардумсолорӣ бояд 

фақат дар асоси иродаи мардум амалӣ шавад, на тавассути технологияҳои 

сиёсии аз бурен тарҳрезишаванда ва идорашаванда. Вобаста ба ин дар роҳи 

                                                           
1 Хидирзода М.У. Интихобот ҳамчун василаи таъсиси ниҳоди президентӣ дар Тоҷикистон [Матн] / М.У. 

Хидирзода. – Душанбе, 2021. – С.50.  
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таъмини мардумсолорӣ, пеш аз ҳама, манфиатҳои аксарият бояд ба инобат 

гирифта шаванд. Ин принсип дар раванди идоракунии сиёсӣ дар ҷомеаи 

Тоҷикистон татбиқ шуда истодааст. 

Масъалаи дигар, ки дар раванди идоракунии сиёсии ҷомеаи Тоҷикистон 

аҳамияти хос дорад, ҳифзу нигоҳдоштаи арзишҳои миллӣ мебошад, ки дар 

шакли анъанаву суннатҳои барои давлатдорӣ зарур инъикос меёбанд. Яке аз 

қонуниятҳо дар ин роҳ истифодаи низоми арзишии ҷавобгӯ ба талаботи 

ҷомеа мебошад. Аз диди назариявӣ: “Арзиш ин зуҳуроти фарогир, 

муайянкунандаи маъно ва мазмуни тамоми ҷаҳон, ҳар як зуҳуроту ҳодисот 

дар алоҳидагӣ мебошад. Хурдтарин тағйироти ба ҷаҳон воридшаванда, ки аз 

ҷониби дилхоҳ ходим ворид карда мешавад, ҷанбаи арзишии худро дошта, 

маҳз ба хотири ин ё он лаҳзаҳои арзишӣ қабул карда мешаванд1. 

Бо назардошти хусусиятҳои раванди ҷаҳонишавӣ дар ҷомеаи 

Тоҷикистон муносибат ба тақвияти худшиносӣ, тарбияи эҳсоси ватандӯстӣ, 

ифтихори миллию давлатӣ ҷиддӣ ба роҳ монда шудааст. Президенти 

мамлакат, Пешвои миллат ҳамчун лидери умумимиллӣ, дар раванди 

идоракунии сиёсӣ маҳз ба ҳамин омилҳо диққати ҷиддӣ медиҳад. Профессор  

С. Ятимов хусусияти ташаккул ва рушди давлатдории миллиро ба инобат 

гирифта, қайд мекунад, ки: “Соҳиб шудан ба давлати миллӣ – натиҷаи 

муборизаҳои ҷоннисорона барои истиқлоли миллӣ мебошад. Ва бидуни 

ташкилоти сиёсии марказонидашуда, устувор мондан, ҳифз кардани 

абадияти миллат, ҳамчунон нишонаҳои асосии он – забон, фарҳанг, анъана, 

урфу одат ва рифоҳи миллӣ ғайриимкон аст. 

Миллат зуҳуроти сирф диалектикист. Давраҳои пайдоиш, рушд ва 

камолот дорад. Инкишофи миллатҳо аз хосияти этникӣ, характер, анъана, 

урфу одат, руҳ ва мафкураи миллӣ, захираҳои табиӣ, мавқеи ҷуғрофӣ, релйеф, 

таносуб ва муносибатҳои геополитикӣ вобаста мебошад. 

                                                           
1 Ниг.: Хидирзода М.У. Ҷанбаи аксиологӣ дар омӯзиши масъалаҳои амнияти миллӣ [Матн] / М.У. 

Хидирзода. – Душанбе: “Империал-Групп”, 2020. – С.12.  
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Дар навбати худ, шароити ташаккул ва тавсеаи миллат, дар доираи 

давлат, ба вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва амниятии пойтахти 

мамлакат алоқамандӣ дорад”1. Рукнҳои зикрнамудаи сиёсатшиноси тоҷик 

бори дигар воқеияти гуфтаҳои болоро дар масъалаи муҳим будани низоми 

арзишҳо дар идоракунӣ ва бақои давлати миллӣ собит месозад. “Хосияти 

этникӣ, характер, анъана, урфу одат, рӯҳ ва мафкураи миллӣ”, ки 

сиёсатшинос аз онҳо ҳамчун урсурҳои таркибӣ дар ташаккули миллат муҳим 

ёдовар шудааст, ҳамчун унсурҳои асосӣ ва меҳварие мебошанд, ки ба инобат 

гирифтани онҳо ҳангоми идоракунии сиёсӣ хеле муҳим мебошад. 

Агар аз ин нуктаи назар ба низоми мавҷудаи арзишҳо ва анъанаву 

мафкураи дар ҷомеа мавҷудбуда муносибат намоем, пас бешубҳа метавон ба 

хулосае омад, ки ба инобат гирифтан ва тақвияту такмили минбаъдаи онҳо 

баҳри идоракунии самаранокии сиёсӣ дар муҳити имрӯзаи ҷомеаи 

тоҷикистонӣ хеле муҳим мебошад. Зеро раванди идоракунӣ зуҳуротест, ки 

бевосита нисбат ба субъектони сиёсат амалӣ шуда, дорои қонуниятҳои 

муайяни худ мебошанд. 

Вобаста ба ин, идоракунии сиёсӣ ҳам ҳамчун раванди муташаккил ҳамон 

вақт ҷавобгӯи мақсаду мароми ҷомеа мешавад, ки агар арзишҳои 

афзалиятнокро дар ин самт ҷудо карда тавонад. Афзалиятнокии арзишҳо дар 

идоракунии сиёсӣ аз омилҳои гуногун вобаста буда метавонад, ба монанди 

вазъи таърихию сиёсӣ, иқтисодию фарҳангӣ ва мудофиавию амниятӣ. Дар 

чунин лаҳза ба ҷойи аввал сарвари сиёсӣ мебарояд, ки қодир аст дар 

муайянкунии бартарияти арзишӣ муваффақ гардад. 

Дар робита ба ин яке аз ҷанбаҳои муҳим дар низоми арзишҳои ҷомеаи 

муосири мо давлатмеҳварӣ ва эҳтироми сарвар маҳсуб меёбад. Дар ҷомеа 

ақидае роиҷ аст, ки давлат ва сарвар дар меҳвари идоракунии давлату ҷомеа 

меистанд. Шинохт ва эътирофи давлат ҳамчун нуфуз ва барандаи ваколату 

салоҳиятҳои истисноӣ ва сарвар ҳамчун шахсияти пазируфта аз ҷониби ҷомеа 

                                                           
1 Ятимов С.С. Пойтахти давлат ва истиқлоли миллат [Матн] / С.С. Ятимов // “Илм ва Ҷомеа”, №5(27), соли 

2021.  
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ҳамчун намунаи анъанагароӣ маънидод шавад ҳам, он нишондиҳандаи обрӯ 

ва нуфузу эътибори давлат ҳамчун институти сиёсӣ мебошад. Вобаста ба ин, 

ба инобат гирифтан зарур аст, ки эътирофи давлату сарвар ҳамчун арзиши 

сиёсӣ худ нишонаи ташаккули фарҳанги сиёсии ба шароити муайяни сиёсию 

таърихӣ хос мебошад. Раванди шинохту эътирофи давлату сарвар бо 

назардошти таъсири омилҳои гуногун ба даст оварда мешавад. 

Яке аз омилҳои таъмини нуфузи давлат дар ҷомеаи Тоҷикистон ин 

фаъолияти самараноки он дар замони соҳибистиқлолист. Гузаштаи на он 

қадар дури таърихӣ, ҷанги шаҳрвандӣ, раванди сулҳофарӣ ва бунёди ҷомеаи 

баъдинизоӣ дар хотираи таърихии миллат нақши давлатро ҳамчун неруи 

қудратманд ва ҳимоякунандаи манфиатҳои ҷомеа бори дигар ба таври 

барҷаста матраҳ намуд. Ба ақидаи Ҷ.З. Маҷидзода: “Вазъият аз идора берун 

рафта, мақомоти марказии идораи давлатӣ фалаҷ шуда, қудрат ба дасти 

яроқдорон ва лашкариён гузашт, таҷрибадорону пешвоён аз идораи давлат 

даст кашиданд. Миллати тоҷикро саргумӣ, давлати тоҷикро нестшавӣ, халқи 

Тоҷикистонро парокандагӣ доман зад”1. Аз чунин шароити хатарнок 

баровардани давлат масъалаи мураккаб, вале ҳаётан муҳим арзёбӣ мегашт. 

Аз ин рӯ, раиси Шурои Олии мамлакат Эмомалӣ Раҳмон, ки дар Иҷлосияи 

XVI интихоб гардида буд, зимоми давлатдориро ба даст гирифт ва механизми 

идоракуниеро ба кор даровард, ки давлатро аз нав эҳё кард. Маҳз дар ҳамин 

замина дар ҷомеаи Тоҷикистон нуфузи сарвари нав ташаккул ёфт, ки 

тавонист мардумро дар атрофи давлат сарҷамъ намуда, суботи сиёсии 

минбаъдаи онро марҳила ба марҳила пойдор намояд. Ба ақидаи С. Ятимов: 

“Масъулияти умдаи давлатдорӣ – таъмини оромӣ ва осудагии тамоми 

мамлакат, аз ҷумла маркази кишвар мебошад. Ҷанги шаҳрвандӣ дар 

Тоҷикистон (1992-1997), гарчанде барои таскини дил онро “таҳмилӣ” 

меномем, дар асл решаҳо ва барангезандагони амиқи дохилӣ дошт. 

«Таҳмилӣ» вожаи бамавқеъ ва дуруст аст. Аммо чунин ҳолат вақте сар 

                                                           
1 Маҷидзода Ҷ.З. Пешвои ваҳдати миллӣ [Матн] / Ҷ. З. Маҷидзода // Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон: 

масъалаҳои ташаккул ва рушд. Ҷ.3. – Душанбе, 2021. – С.121.  
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мезанад, ки омилҳои дохилӣ бо нақша, мақсад ва мароми душманони 

мардуми тоҷик - бозигарони геополитикӣ (ба мисли дигар кишварҳои 

мусулмоннишини сӯхтаву рехта) мувофиқ меояд. 

Агар мардум хештаншинос бошад, манфиати давлати миллии хешро аз 

дунё авлотар дарёбад, якдилу яктану якмаром бошад, ояндаи фоҷиабори 

парокандагиро дарк намояд, ба қадри истиқлол ва якпорчагии сарзамини худ 

расад, хурофотзадагиву хомиву содадилиро паси сар карда тавонад, ба 

оромиву осудагии мамлакат ҳаргиз осеб нахоҳад расид”1. Таҳлили 

зикргардида вобаста ба вазифаи давлат дар самти таъмини амният ва оромӣ 

ва инъикоси воқеияти ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон аз он далолат 

мекунад, ки дар вазъияти мураккаби сиёсӣ маҳз тарғиби ғояҳои хиради сиёсӣ, 

таҳаммулпазирӣ, дасткашӣ аз зӯроварӣ ва дарки ҳувияти миллӣ имкон дод, 

сарҷамъии ҷомеа, новобаста ба гуногунии ақидаю манфиатҳо ва бархӯрди 

онҳо таъмин карда шавад. Дар ин замина метавон эътимод кард, ки маҳз майл 

ба эҳтироми арзишҳои миллӣ ва фарҳанги сулҳофарӣ имконият доданд, то ин 

ки давлат вазифаи амниятӣ ва танзимнамоии худро иҷро намуда, дар 

минбаъда шароити мусоид барои зиндагии мардум фароҳам оварад. 

Ҷанбаи дигари мазмунии гуфтаҳои боло дар инъикос ва дарҷи мавқеи 

мардум дар раванди таҳкими давлатдорӣ меравад ва муаллиф маҳз халқро 

ҳамчун неруи таъминкунандаи субот таъкид мекунад. Ин нукта заминаҳои 

воқеии худро дорад. Зеро агар давлат тавонад низоми арзишии ба манфиати 

ҷомеа ва мардум мувофиқро пешниҳод намояд, пас халқ низ ба афзудани 

нуфузи давлат ва сарвар мусоидат мекунад. Робитаи сабабию натиҷавие, ки 

пеш меояд, бори дигар собит месозад, ки ташаккули фазои арзишӣ баҳри 

тақвияти идоракунӣ мусоидати фаъол мекунад.  

Пешвои миллат дар суханронии худ бахшида ба Рӯзи ваҳдати миллӣ қайд 

намуданд, ки: “Мехоҳам бо ифтихор хотирнишон созам, ки дар ин раванди 

мушкилу тақдирсоз, яъне таъмин намудани сулҳу оромӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва 

                                                           
1 Ятимов С. Пойтахти давлат ва истиқлоли миллат [Матн] / С.С. Ятимов // “Илм ва Ҷомеа”, № 5 (27), соли 
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ваҳдати миллӣ нақши ҳалкунанда танҳо ба мардуми Тоҷикистон тааллуқ 

дорад. Зеро фақат майлу иродаи мардуми кишвар ба роҳбарияти давлат ва 

Ҳукумати мамлакат барои расидан ба ҳадафи ягона дар он айём – таъмин 

намудани сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ неру мебахшид. Имрӯз 

ваҳдати миллӣ ба яке аз арзишҳои муҳимми ҷомеаи мо табдил ёфтааст ва 

масъалаи ваҳдату ягонагӣ дар кору фаъолияти давлат ва ҳар як фарди ҷомеа 

қадру манзалати баланд ва ҷойгоҳи муҳим дошта, мардуми Тоҷикистон ин 

арзиши миллиро ҳамеша гиромӣ медоранд ва онро ҳифз мекунанд”1. Яъне, 

дар замина метавон хулоса намуд, ки истифодаи мафкураи ваҳдатофарӣ ва 

ваҳдатпарастӣ ҳамчун арзишҳои муҳимми ҷомеа, қодир аст, баҳри рушди 

босуботи ҷомеа замина фароҳам оварад. Ин амалҳо ҳама дар мафкура ва 

зеҳни мардум давлатмеҳвариро боз ҳам тақвият мебахшанд. 

Файласуф Х. Усмонзода дар бораи ҳадафи аслии ваҳдатгароӣ 

андешаронӣ намуда қайд мекунад, ки: “Ҳадаф аз тарғиби арзишҳои 

ваҳдатгароӣ дар марҳилаи имрӯзаи муосириятсозӣ бояд он бошад, ки 

мардумро ба қабули воқеияти нави ҷамъиятие водор созем, ки дар он танҳо 

бо доштани давлати устувори миллӣ ва ҳамзамон худшиносии баланди миллӣ 

метавонем талаботҳои гуногунҷанбаи ҳастисози худро қонеъ намоем”2. Дар 

ин маънӣ ваҳдатгароӣ ҳамчун омили мусоидаткунанда баҳри бунёди ҷомеаи 

комилан нав фаҳмида мешавад, ки ифодаи ҷанбаи васеи фалсафии он низ 

маҳсуб меёбад.  

Дар робита ба масъалаи зарурати таҳкими давлатмеҳварӣ М.У. 

Хидирзода менависад, ки: “Миллатсозӣ ва давлатсозӣ равандҳое мебошанд, 

ки якдигарро пурра месозанд. Дар баробари ин, метавон миллатро бо тамоми 

ҳувияташ ҳифз намуд, вале дар давлатсозӣ муваффақ нашуд. Детерминизми 

таърихию сиёсӣ тақозо менамояд, ки ташаккул ва рушди ифтихори миллӣ чун 

яке аз василаҳои муҳимми таҳкими давлатдории миллӣ арзёбӣ карда шавад. 

                                                           
1 Паёми шодбошии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

ифтихори Рӯзи ваҳдати миллӣ [Матн]: [Манбаи электронӣ]. URL:  http://prezident.tj (санаи муроҷиат: 
4.04.2022); 
2 Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеасозӣ ва муосирият [Матн] / Х.У. Усмонзода. – Душанбе, 2020. – С.45 
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Аз байн бурдани бегонагӣ ба ҳокимияти сиёсӣ, қувват бахшидани талошҳои 

аҳли ҷомеа баҳри саҳмгузорӣ дар рушди кишвар, нишон додани садоқат 

тавассути амалҳои созанда, дарки муқаддас будани мафҳуми “Ватан”, пурзӯр 

шудани эътимод ба ҳокимияти сиёсӣ, дастгирии доимӣ аз сиёсати давлат, 

эътирофи он аз ҷониби аксар қувваҳои сиёсӣ нишонаҳои муҳимми муваффақ 

гаштани миллат дар роҳи таҳкими давлатдорист1. Аз гуфтаҳои боло 

бармеояд, ки муаллиф дар раванди таҳкими мавқеи давлат ба омилҳои 

арзишӣ, аз он ҷумла ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, дастгирии доимӣ аз сиёсати 

давлат диққат дода, онҳо ҳамчун омилҳои муҳим дар роҳи таъмини ягонагӣ 

ва суботи ҷомеа низ маънидод мекунад. Вобаста ба ин ҳақ ба ҷониби Х. 

Усмонзода аст, ки менависад: “Бо такя ба мафкураи ваҳдатгароӣ дар низоми 

арзишии сокинони Тоҷикистон мақому манзалати ифтихори “тоҷикистонӣ” 

буданро дар вуҷуди кулли мардум, новобаста аз мансубияти маҳалливу 

қавмиашон тарғиб кардан зарур аст2. 

Арзиши дигари меҳварие, ки дар раванди идоракунии сиёсии ҷомеаи 

муосири мо нақши бориз дорад, дунявият маҳсуб меёбад. Вобаста ба 

масъалаи мазкур Президенти мамлакат, Пешвои миллат ҳанӯз дар Иҷлосияи  

XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қотеъона иброз намуда буданд, ки 

ҷонибдори давлатӣ дунявӣ мебошанд. Ин изҳорот ба ҳама масъалаҳои 

баҳсноке, ки дар он замон дар бораи шакли идораи он вуҷуд доштанд, хотима 

гузошт. Ҳамин тариқ, дунявият ҳамчун арзиши муҳимми сиёсию давлатдорӣ 

қабул ва эътироф гардид. Баъдан ҳангоми қабули Конститутсияи нав соли 

1994 дунявият ҳамчун меъёри тавсифкунандаи шакли давлатдории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ворид гардид. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 26 муайян намудааст, 

ки: “Ҳар кас ҳуқуқ дорад муносибати худро ба дин мустақилона муайян 

намояд, алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро пайравӣ намояд ва ё пайравӣ 

                                                           
1 Ниг.: Хидирзода М.У. Истиқлолият ва стратагияҳои муваффақ [Матн] / М.У. Хидирзода. – Қурғонтеппа, 

2017. – С. 25. 
2 Ниг.: Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеасозӣ ва муосирият [Матн] / Х.У. Усмонзода. – Душабе, 2020. – С.46. 
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накунад, дар маросим ва расму оинҳои динӣ иштирок намояд”1. Ҳамин тариқ, 

дар сатҳи конститутсионӣ озодии виҷдон кафолат дода шудааст. Тафсири 

моддаи мазкур имконият медиҳад, ки вобаста ба мавқеи дин ва муносибат дар 

он дар ҷомеаи тоҷик тасаввуроти зарурӣ ҳосил карда шавад. 

Вобаста ба ин масъала Ф. Баротзода қайд мекунад, ки: «Бояд донист, ки 

дунявият гуфтан маънои атеизмро надорад, баръакс барои бунёди ҷомеаи 

шаҳрвандии муосир бояд тамоми қишру табақаҳо, намояндагони адён ва 

пайравони ҷаҳонбинии ғайридинӣ бо ҳам тавофуқ кунанд. Дунявият ҳам 

ифротгароии атеистӣ ва ҳам ифротгароии диниро қабул надорад. Айният 

додани дунявият ба атеизм хатои маҳз аст, ки онро гурӯҳҳои муайян дар 

муборизаҳои сиёсӣ истифода мебаранд»2. Тасрифи пешниҳоднамудаи олими 

зикргардида аз он шаҳодат медиҳад, ки воқеан ҳам дунявият ҳаргизмаънои 

бениро надошта, баръакс ба шахс имконият медиҳад то озодона  эътиқоди 

худро муайян намояд. 

Х. Усмонзода моҳияти бунёди дунявиятро дар Тоҷикистон тавсиф 

намуда, қайд мекунад, ки: “Дар амалияи ҳамкории давлат ва дин дар 

Тоҷикистон мо аҳёнан намунаи татбиқи модели англосаксониро мушоҳида 

мекунем, ки он воқеан ҳам ваколати таъмини суботи иҷтимоиро ба уҳда 

дорад. Маҳз ҳамин боиси он гашт, ки ҷомеа усули дунявияти раванди эъмори 

давлати миллиро бидуни мухолифат қабул намуда, минбаъд саҳеҳияти онро 

чӣ аз нигоҳи илми муосир ва чи аз нигоҳи шаръӣ низ асоснок намуданд. 

Назарияпардозии дар ин замина ташаккулёфта дар Тоҷикистон, ки 

ҳамзистии давлати дунявӣ ва динро мусолиҳатомез арзёбӣ менамояд, 

хусусияти нотакрор дорад ва агар минбаъд такмил ёбад, он метавонад барои 

баъзе аз кишварҳои мусулмоннишин, аз ҷумла минтақаи Осиёи Марказӣ, 

намунаи омӯзанда гардад”3. Дар таҷрибаи сиёсӣ ва назарияи дунявият ду 

                                                           
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: – Душанбе, 2016. – С.15. 
2 Баротзода Ф. Ҷойгоҳи дин дар давлати дунявӣ [Матн] / Ф. Баротзода // Хусусиятҳои равандҳо ва 

характерҳои сиёсӣ-идеологии исломи муосир ва масъалаи рушди давлатдории миллӣ. – Душанбе, 2015. – 

С.19. 
3 Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеасозӣ ва муосирият [Матн] / Х.У. Усмонзода. – Душабе, 2020. – С.76. 
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шакли ташкили давлати дунявӣ эътироф шудааст, ки яке аз он шакли 

франсавӣ ва дигараш англосаксонӣ мебошад. Намунаи дуюмаш ба воқеияти 

мо наздикӣ дорад. 

Ҳамзамон бояд иброз  намоем, ки масъалаи таносуби давлати дунявӣ ва 

дин дар ҷомеаи тоҷик мавзуи асосии баҳси доираҳои гуногуни сиёсию 

иҷтимоӣ ва ақлонию зеҳнӣ қарор гирифтааст. Дар шароити кунунӣ ақидае 

роиҷ гардид, ки табақаи рӯҳоният одатан низоми дунявии давлатдории 

миллиро хилофи ислом ва омили коҳиши дин дар ҷомеа меҳисобанд1. Вале ин 

ақида комилан хато ва ғаразнок буда, дунявият шароити интихоби озодро 

дар масъалаи эътиқод ба ҷомеа муҳайё намудааст. Вобаста ба ин низоми 

муносибатҳо дар ҳама соҳаҳо маҳз ба ҳамин принсип асос ёфтаанд: таҳсил, 

тарзи зиндагӣ, фарҳанг ва дигар шаклҳои муносибатҳои иҷтимоӣ дар ҷомеа 

хусусияти дунявӣ доранд. 

Масъалаи дигар, ки дар раванди таҳкими мавқеи давлат дар ҷомеа 

диққат додан зарур аст, ин ватандӯстӣ ҳамчун арзиши муҳим мебошад, ки 

раванди идоракунии сиёсиро осон мегардонад. Вобаста ба ин, Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз устод С. Айнӣ иқтибос оварда қайд 

мекунад, ки: “Ҳар одаме, ки дуруст фикр мекунад, медонад, ки Ватан модари 

ӯст, ватан хеш ва табори ӯст, ватан шараф ва номуси ӯст, Ватан ҳама чизи ӯ 

ва ҳаёти ӯст! Ба ин сабаб ҳар фарзанди одам, ки сифати инсонии худро гум 

накардааст, Ватани худро мисли модари худ ва ҳатто аз вай ҳам зиёдтар дӯст 

медорад, ӯро ҳимоят ва мудофиа мекунад”2. Тарғиби ватандӯстӣ ҳамчун 

арзиши давлатдорӣ ба боло бурдани сатҳи худшиносӣ, маърифати сиёсӣ ва 

фарҳанги давлатдории ҷомеа мусоидат менамояд. 

Ватандӯстӣ василаест, ки тавассути он имконияти фаъолгаронии мавқеи 

шахс дар ҷомеа, боло бурдани сатҳи фарҳанги сиёсии он, худшиносию 

ифтихори ватандории ӯ мавҷуд аст. Дар шароити муосири ҷомеаи 

                                                           
1 Баротзода Ф. Ҷойгоҳи дин дар давлати дунявӣ [Матн] / Ф. Баротзода // Хусусиятҳои равандҳо ва 

характерҳои сиёсӣ-идеологии исломи муосир ва масъалаи рушди давлатдории миллӣ. – Душанбе, 2015. – 

С.19.  
2 Раҳмон Э. Чеҳраҳои мондагор [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе, 2016. – С.314. 
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Тоҷикистон тарбияи ватандӯстӣ ҳамчун ҷузъи таркибии раванди тарбия 

баромад намуда, тақвияти ин арзиш ҳамчун омили муҳим дар раванди 

идоракунии сиёсӣ маҳсуб меёбад. 

Ҷиҳати тақвияти заминаҳои меъёрии ҳуқуқии тавсеаи ватандӯстӣ бо 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 2018, № 79  Барномаи 

давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳувияти миллии ҷавонони 

Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 қабул карда шудааст. Аз муқаррароти 

барнома бармеояд, ки “Барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими 

ҳувияти миллии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 ҷиҳати 

муайянсозии ҳадафҳо, афзалият ва тадбирҳо, тарбияи маънавию ҷисмонии 

ҷавонон, инкишофи ҳисси ватандӯстӣ ва муҳаббати онҳо нисбат ба Ватан, 

эмин нигоҳ доштани насли ҷавон аз таҳдидҳои замони муосир ва таблиғоти 

ифротгароӣ таҳия гардидааст. Барнома ба меъёрҳои Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, ҳадафу афзалият ва тадбирҳоро оид ба 

тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳувияти миллии ҷавонони Тоҷикистон 

муайян менамояд. Бо дар назар доштани ин омилҳо пурзӯр намудани нақши 

ҷомеа дар таълиму тарбияи ҷавонон, таблиғи ғояҳои асосии миллӣ, садоқат 

ба Ватан, нангу номуси миллӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои 

таҳкими заминаи маърифати ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҷавонон мувофиқи 

мақсад мебошад”1. 

Барномаи мазкур маҷмуи чорабиниҳоеро дар бар мегирад, ки ба тарбияи 

ватандӯстӣ ва ҳувияти миллии ҷавонон нигаронида шудааст. Он ба сифати 

заминаи амалие баромад мекунад, ки дар доираи он танзими фаъолиятҳо дар 

самти тарбияи ватандӯстӣ, эҳсоси худшиносию худогоҳӣ ва ҳувияти миллӣ ба 

амал бароварда мешаванд. 

Тақвияти ватандӯстӣ ҳамчун арзиши сиёсӣ имконият медиҳад, ки 

ҳамгироии сиёсию иҷтимоии ҷомеа дар раванди пуртазоди устуворгардонии 

пояҳои давлатдории миллӣ таъмин гардида, суботи сиёсӣ ва ҳифзи 

                                                           
1 Барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва ҳувияти миллии ҷавонони Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022. 
[Матн]: [Манбаи электронӣ]. URL: https://www.hgu.tj › upload › files (санаи муроҷиат: 4.04.2022) 

file:///C:/Users/admin/view_sanadhoview.php%3fshowdetail=&sanadID=585
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манфиатҳои миллӣ пойдор бошад. Садоқат ба Ватан ва халқи Тоҷикистон, 

талош ҷиҳати иштироки фаъолона дар ҳифзу буми сарзамин, саҳмгузорӣ дар 

пешрафти иқтисодию иҷтимоии он ва ғайра аз ҷумлаи нишондиҳандаҳое 

мебошанд, ки ватандӯстии шахсро инъикос мекунанд. 

Ватандӯстӣ на танҳо ҳамчун хислат ва арзиши сиёсӣ, инчунин ба сифати 

меъёри касбии хизматчиёни давлатӣ низ аҳамияти хосса дорад. Мутобиқи 

моддаи 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ”  

садоқат ба Ватан ва халқи Тоҷикистон ҳамчун принсипи фаъолият дар соҳаи 

хизмати давлатӣ қабул шудааст. Дар боби 2 Кодекси одоби хизматчии 

давлатии  Ҷумҳурии Тоҷикистон “Садоқат ба Ватан ва ба халқи  Тоҷикистон 

- ҳисси муҳаббат ба Ватан ва халқи Тоҷикистон, садоқат ба сиёсати 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,  

вазифаи муқаддас донистани ҳифзи Ватан, хизмати содиқона  ба Ватан ва 

ҷомеаи  Тоҷикистон ҳамчун масъалаи усулӣ дар одоби хизматчии давлатӣ 

дарҷ шудааст. Вобаста ба ин метавон хулоса намуд, ки эътирофи ватандӯстӣ 

ба сифати муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз зарурат ва аҳамияти 

махсуси он дарак медиҳад. Вобаста ба ин метавон асоснок намуд, ки меъёр ва 

арзиши мазкур ҳам барои ҷомеа ва ҳам барои нафарони амаликунандаи 

идораи давлатӣ хеле муҳим мебошанд. 

Як нуктаи дигар низ дар ин замина боиси тазаккур аст. Намунаи 

ватандӯстии Пешвои миллат ҳамчун мактаби тарбия дар ин самт баромад 

мекунад. Талоши ватансозӣ, азхудгузарӣ ва дараҷаи баланди ифтихори 

миллии сарвари давлат худ нишонаи беҳтарини ватандӯстӣ баромад 

мекунанд. Тезиси таърихии ӯ, ки пайваста садо медиҳад, “Тоҷикистон ба 

пеш!” аст, ки худ нишонаи эҳсоси баланди ватандӯстӣ буда, кулли ҷомеаро 

барои дастовардҳои нав ҳидоят мекунад. 

Маҷмуи дигари арзишҳое, ки дар раванди идоракунии сиёсӣ дар ҷомеаи 

мо истифода шуда истодаанд, арзишҳои фарҳангӣ буда, ҳифзу нигоҳдошти 

онҳо дар марҳилаи муосири рушди давлатдорӣ ҳамчун омили 

таъминкунандаи ҳувияти миллӣ баромад мекунад. Мубрам будани масъаларо 
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Пешвои миллат эҳсос намуда, қайд мекунанд, ки: “Сиёсати фарҳангии 

давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ба таҳкими рукнҳои маънавии 

давлатдорӣ, пешрафти тафаккури созандаву бунёдкоронаи мардум, 

болоравии ифтихори миллӣ ва эҳсоси ватандории ҳамаи сокинони ҷумҳурӣ, 

пояндагии сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмии тамоми табақаҳои иҷтимоии 

аҳолӣ ва, дар маҷмуъ, барои таҳкими ҳувияти миллӣ нигаронида шудааст. 

Тамоми тадбирҳое, ки аз ин раванд бармеоянд, ба таъмини истиқлолияти 

фарҳангии мамлакат мусоидат менамоянд”1.  

Истиқлолияти фарҳангии мамлакатро ҳамчун омили муҳим дар раванди 

таҳкими давлатдорӣ қайд намуда, бо ҳамин васила нақши арзишҳои фарҳанги 

миллиро дар идоракунии равандҳои сиёсӣ, ташаккули муносибатҳои нави 

иҷтимоӣ ва камолоти маънавии ҷомеа таъкид мекунанд. Нуктаи назари 

мазкур беҳуда нест, зеро дар баробари дигар хусусиятҳои худ фарҳанг 

қудрати ваҳдатофарӣ дорад. А. Муҳаммад ва Х. Идиев дар масъалаи робитаи 

фарҳангу ваҳдат қайд мекунанд, ки: “Ваҳдат ҳамчун падидаи нодири 

иҷтимоӣ, як ҷузъи муҳим ва ногустастании фарҳанг ва ҳаёти иҷтимоии 

мардуми тоҷикро ташкил мекунад. Раванди дар тинати фарҳангию ҳаёти 

иҷтимоӣ ҷой гирифтани ин падидаи нодир, пайроҳаи пурпечутобро тай 

карда, баҳри шаклгирии фарҳанги умумӣ ва ташаккули иҷтимоии тоҷикон 

саҳми арзанда гузоштааст”2. Воқеан ҳам, ба унсури фарҳанги табдил додани 

раванду зуҳуроти гуногуни дар ҷомеа ҷойдошта худ нишонаи болоравии 

фарҳанги идоракунӣ дар ҷомеа мебошад. 

 Фарҳанги идоракунӣ василаи муҳимест, ки тавассути он самаранокии 

равандҳои сиёсӣ таъмин гардида, ҳувияту худшиносӣ боло меравад. Ин 

амалхусусан дар замони муосир хеле амали зарурӣ ва саривақтӣ мебошад. 

Зеро дар марҳилаи кунунии рушди ҷомеа, ки абарқудратҳо баҳри тарғиби 

ҳарчи бештари фарҳангӣ ба ном демократию либералӣ кӯшиш намуда 

                                                           
1 Раҳмон Э. Уфуқҳои истиқлол [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе, 2018. – С. 270. 
2 Муҳаммад А., Идиев Х. Ҷанбаҳои назарифвию методологии ташаккули падидаи ваҳдатгароӣ дар ҷомеа 

(таҷрибаи Тоҷикистон) [Матн] / А. Муҳаммад, Х. Идиев // Ваҳдати миллӣ ва пешрафти ҷомеа. – Душанбе, 

2017. –С.42. 
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истодаанд, арзишҳои фарҳанги миллӣ дар вазъияти осебпазирӣ қарор доранд. 

Вобаста ба ин олимон Ю.В. Верминенко ва Н.В. Ершов қайд мекунанд, ки 

“усулҳои анъанавии нест кардани фарҳангҳо дар муқовимати муосир яке аз 

усулҳои серталабот ба шумор меравад. Асосан онро бо нест 

кардани мероси фарҳангие хос медонанд, ки бевосита ба хотираи коллективӣ, 

миллӣ ва таърихии халқ таъсир мерасонад. Дар навбати худ, ин 

нишондиҳандаҳо такягоҳи асосии худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ ба шумор 

мераванд. Маҳз аз ҳамин сабаб нест кардани мероси фарҳангии 

халқҳои алоҳида ҳамчун аслиҳаи гурӯҳҳои ифротӣ ба шумор рафта, тавассути 

нобудкунии ёдгориҳои фарҳангӣ онҳо ба шаъну шарафи халқҳо, арзишҳо ва 

ормонҳои онҳо, ки қудрати ин ё он халқро дар муқовимат ба санҷишҳои 

таърих инъикос мекунанд, таҷовуз мекунанд”1. Аз ин нуктаи назар метавон 

қайд намуд, ки сиёсати идоракуние, ки имрӯз дар Тоҷикистон бо истифода аз 

василаҳои фарҳангӣ пеш бурда шуда истодааст, хусусияти дурбинона дошта, 

ду ҳадафи аслиро дар пай дорад:  

- якум, тарғиби ҳарчи бештари арзишҳои фарҳанги миллӣ бо мақсади 

устуворгардонии пояҳои ваҳдату ягонагӣ, таъмини хусусияти муътадили 

равандҳои сиёсӣ ва муносибатҳои сиёсии дар ҷомеа ҷойдошта; 

- дуюм, ҳифзи арзишҳои фарҳанги милли тавассути муаррифӣ ва собит 

намудани зарурати онҳо баҳри нигоҳдошти миллат ва ҳувияти миллии насли 

ҷавони ҷомеа. 

Бо такя ба гуфтаҳои боло метавон, хулоса намуд, ки арзишҳои фарҳанги 

миллӣ худ маҷмуи томи арзишие маҳсуб меёбанд, ки дар ҷавҳари худ 

ифодакунандаи руҳу равони миллат, хотираи таърихии он, дастовардҳои 

моддию маънавии он мебошанд. Ин ҳама дар навбати худ василаҳои 

ҳувиятсоз низ мебошанд. Ба ақидаи профессор М. Маҳмадҷонова: “Дар 

раванди ҳувиятсозии кишвари мо чанд омили муҳиме вуҷуд дорад, ки онҳо 

метавонанд, ҳамчун бунёди иттиҳоду баҳамоии миллат дар заминаи дарки 

                                                           
1 Верминенко Ю.В. Культурная безопасность общества и государства и ее основные угрозы [Текст] / Ю.В. 

Верминенко, Н.В. Ершов // Управленческое консультирование. 2017. - №12. – С.112. 
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манфиати миллӣ хизмат намоянд. Аз ҷумлаи онҳо вуҷуди давлат, марзу буми 

ягонаи таърихӣ, ки дар он шумораи муайяни одамони дорои таърих, фарҳанг, 

этнопсихология, забони ягона мавҷуданд, ба ҳисоб мераванд”1.  

Аз гуфтаҳои зикргардида бармеояд, ки фарҳанг ба сифати унсури 

ҳувиятсоз баромад намуда, қудрат дорад, ягонагӣ ва ҳамбастагии миллатро 

таъмин намоянд. Мавҷудияти омилҳои зикргардида дар навбати худ ба сифат 

вас ату хусусияти идоракунии сиёсӣ таъсири бевоситаи худро мерасонад. 

Масъалаи дигаре, ки моҳияти муҳим дорад, танзими масъалаи ҳифз ва 

риояи анъана ва урфу одатҳои миллии миллату халқиятҳои дигари дар ҳудуди 

кишвар зиндагикунанда мебошад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар баробари 

танзими расму оинҳои миллии тоҷикӣ, инчунин ба масъалаи риояи анъана ва 

расму оинҳои миллатҳои дигар низ таваҷчуҳ намуда, дар моддаи 1 муқаррар 

кардааст, ки “Ақаллиятҳои миллӣ дар доираи муқаррароти қонуни мазкур 

дар баргузории анъана ва ҷашну маросими суннатиашон озод мебошанд”2. 

Дар заминаи миллӣ роҳ додан ба табъизу хушунат тавассути 

қонунгузории кишвар ба таври қатъӣ муҷозот гашта, барангехтани низои 

миллӣ ва бадбинии миллӣ кирдори ҷиноятӣ ҳисобида мешавад. Ин ҳам ба 

риояи ҳуқуқҳо ва эҳтироми байни миллатҳо мусоидат намуда, баҳри 

ташаккули фарҳанги таҳаммулпазирӣ шароит фароҳам оварда истодааст. 

Дар заминаи таҳлили арзишҳои калидие, ки дар идоракунии муосири 

ҷомеа истифода мешаванд, дар ҷомеа шакли муайяни рафтори сиёсии 

субъектони сиёсат ташаккул меёбад. Ин нукта дар ҷомеаи мо баръало эҳсос 

карда мешавад. Шинохти мардумсолорӣ ва моҳияти умумихалқӣ доштани 

раванди ташаккули ҳокимият, эътирофи дунявият ҳамчун тарзи зиндагӣ ва 

принсипи давлатдорӣ, эҳтироми давлатмеҳварӣ ва сарвар ҳамчун васила ва 

                                                           
1 Маҳмадҳонова М. Истиқлолияти Тоҷикистон ва ҳувияти миллии тоҷикон [Матн]/ М. Маҳмадҷонова // 

Ваҳдати миллӣ ва пешрафти ҷомеа. – Душанбе, 2017. – С.57-58. 
2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

[Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, №6, мод. 428; с. 2008, №6, мод. 448; с. 

2010, №7, мод. 568; Қонунҳои ҶТ аз 30.05.2017 с., №1428; аз 28.08.2017 с., №1461) 
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кафолати рушди босубот, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва истифодаи онҳо дар 

раванди идоракунии сиёсӣ дар умум маҷмӯи ба ҳам алоқаманди унсурҳои 

зарурие мебошанд, ки қодиранд ба шуури сиёсии шахс таъсир расонида, 

муносибат ва рафтори сиёсии онҳоро дар ҷомеа муайян намоянд. 

Дар ин замина, дар хотир бояд дошт, ки рафтори сиёсии шахс омили 

муҳим дар муайян намудани хусусияти равандҳои сиёсӣ баромад менамояд. 

Шахси дорои шуури баланди сиёсӣ имкон дорад ба ҳодисоту зуҳуроти атроф 

бошуурона ва бо дарки воқеият муносибат менамояд. Ин амал имкон 

медиҳад, ки тавассути механизми худтанзимнамоии рафтор ӯ дар равандҳои 

сиёсӣ бо дарки манфиатҳои худ ширкат варзад. 

Таҳлили равандҳои сиёсии солҳои охир, хусусан маъракаҳои интихобот 

нишон медиҳад, ки ҳоло ҳам дар кишвар, новобаста ба мавҷудияти таъсирҳои 

гуногун, сатҳи иштироки сиёсии электорат баланд боқӣ мемонад. Ин 

нишонаи мавҷудияти таъсири мутақобилаи арзишҳои сиёсӣ ба рафтори 

субъектон ва ҳамзамон ба хусусияти равандҳои сийсӣ маҳсуб меёбад. Ба 

ақидаи П. Франс: “Демократия ин на танҳо партофтани бюллетенҳо ба қуттӣ 

барои онҳое, ки панҷ соли оянда дар парламент хомӯш мешинанд, маҳсуб 

меёбад. Демократия ҳамон вақт муваффақ мешавад, ки онҳо ҳамавақт ва дар 

ҳама ҷой вуҷуд дошта бошанд”1. Яъне, агар аз як тараф иқтибоси овардашуда 

моҳияти демократияро тафсир намояд, аз ҷониби дигар ифодаи дарки 

шинохти демократия аз ҷониби субъекти сиёсат аст, ки мувофиқи он 

демократия набояд дар доираи амале маҳдуд шавад, балки дар ҳама ҷо 

мавҷуд будани худро собит намояд. 

Масъалаи дигар, ки дар доираи таҳлили мо ба он диққат додан зарур аст, 

ин мавҷудияти ҳавасмандӣ барои ширкат дар равандҳои сиёсӣ, аз он ҷумла 

дар интихобот мебошад. Дар шароити кишвари мо ширкат дар интихобот 

озод аст, ягон меъёри маҷбуркунанда вуҷуд надорад. Дар чунин шароит ягона 

омил ин таъсири созандаи арзишҳои сиёсӣ, аз қабили масъулияти шаҳрвандӣ 

ва ҳисси ватандӯстӣ аст, ки электорат фаъолона дар ин маъракаи муҳимми 

                                                           
1 Франс П. Современная республика [Текст] / П. Франс. – М., 1962. – С.65. 
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сиёсӣ иштирок мекунад. Ҳарчанд дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ҳолатҳои иштироки 

ҳатмӣ низ вомехӯранд. Вобаста ба масъалаи мазкур А.В. Малко қайд 

мекунад, ки: “Низоми интихоботии як қатор кишварҳо барои иштирок 

накардан дар интихобот муҷозот пешбинӣ намудааст. Ба қатори чунин 

кишварҳо Австрия, Австралия, Аргентина, Белгия, Бразилия, Юнон, 

Эквадор, Италия, Перу, Сингапур, Туркия, Покистон дохил мешаванд. Дар 

аксари ин кишварҳо барои бори аввал иштирок накардан муҳокимаи расмии 

ҷамъиятӣ ва ҷарима пешбинӣ карда мешавад. Масалан, ҳаҷми ҷарима дар 

Аргентина аз 20 то 200 доллари амрикоиро ташкил медиҳад.  

Дар Белгия барои бесабаб иштирок накардан бори аввал 50 евро, дар 

Люксембург - 80 доллар ҷарима пешбинӣ шудааст. 

Дар Италия рӯйхати шахсони дар интихобот иштирок накардаро дар 

рӯзнома ва маҷаллаҳо чоп мекунанд. Ҳамчунин, дар як қатор кишварҳо 

таҷрибаи эълони муҳокима дар судҳо, чоп намудан дар воситаҳои ахбори 

омма бо нишон додани ному насаби шахсони дар интихобот иштирокнакарда 

амалӣ карда мешавад. 

Барои такроран иштирок накардан шаҳрвандон метавонанд аз ҳуқуқи 

интихоботӣ барои муҳлати дурудароз маҳрум шаванд, ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои давлатиро аз даст диҳанд ё ба маҳрумият аз озодӣ маҳкум шаванд. 

Масалан, дар Аргентина принсипи иштироки ҳатмии шаҳрвандони аз 18 то 

70-сола дар интихобот мавҷуд аст.  Барои иштирок накардан дар интихобот 

ҷарима ва ё маҳрум шудан аз ҳуқуқи ишғоли вазифаҳои давлатӣ дар муҳлати 

то се сол ҷазо татбиқ карда мешавад.  

Дар Белгия дафъаи чорум иштирок накардан дар интихобот маҳрум 

намудан аз ҳуқуқи интихоботӣ ва дастрасӣ ба хизмати давлатиро ба муҳлати 

10 сол пешбинӣ мекунад1. Агар аз диди сатҳи демократия ба кишварҳои 

зикргардида муносибат намоем, аксари онҳо давлатҳое мебошанд, ки дар 

ҷаҳон худро ҳамчун эталони демократия муаррифӣ менамоянд, вале дар 

масъалаи танзими раванди фаъолнокии электорат маълум аст, ки бо 

                                                           
1 Ниг.: Малько А.В. Конституционное право зарубежных стран [Текст] / А.В. Малько. – М., 2004. – С. 157.  
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мушкилиҳо мувоҷеҳанд. Аз ин рӯ, аз василаҳои меъёрӣ дар идоракунии 

раванди сиёсӣ истифода мебаранд. 

Дар робита ба ин як зуҳуроти дигареро низ қайд намудан лозим аст, ки 

асоси онро нигилизми сиёсӣ ташкил медиҳад. Ин зуҳурот абсентеизм аст, ки 

қариб дар кулли кишварҳои дунё дар ин ё он сатҳ эҳсос карда мешавад. Ба 

ақидаи файласуфи тоҷик Х.М. Зиёӣ: “Абсентеизм (аз калимаи фаронсавӣ 

гирифта шуда, маънии “ғоиб будан”, “иштирок надоштан”-ро дорад) ё худ 

канор гирифтани хеш аз иштирок дар интихобот ва раъйпурсиҳо дар ҳаёти 

сиёсии давлатҳои пешрафта ва рӯ ба инкишофи ҷаҳон ба ҳодисаи муқаррарие 

табдил ёфтааст. Доир ба ин масъала маълумоти оморие, ки дар поён мавриди 

таҳлил қарор гирифтааст, хеле ҷолиб аст.  

Дар интихоботи охирин ба парламентҳои Словакия  ҳамагӣ 13%, Чехия - 

18%, Полша - 23%, Словения - 24%, Хорватия - 25%, Португалия - 33%, 

Британия - 35%, ИМА - 36,4%, Финландия - 39%, Иттиҳоди Аврупо - 43,09% 

аз шумораи умумии интихобкунандагон ширкат намуданд1. Омори 

зикргардида аз он шаҳодат медиҳад, ки масъалаи мазкур, новобаста ба сатҳи 

рушди ин кишварҳо ҳамчун мушкилот боқӣ мемонад. 

Сатҳи иштироки сиёсӣ нишондиҳандаи фаъолнокии сиёсӣ мебошад, ки 

яке аз омилҳои муваффақ гаштан ба он ин идоракунии дурусти сиёсӣ 

мебошад. “17 нафар мушоҳидон аз  Қазоқистон дар ҳайати гурӯҳи мушоҳидон 

аз ИДМ аз 119 участкаи интихоботӣ дидан намуданд. Мо фаъолнокии 

баланди интихобкунандагонро, алахусус дар нимаи аввали рӯз қайд 

менамоем. Мо медидем, ки интихобкунандагон бо аҳли оила меомаданд. 

Фаъолнокии ҷавонон махсус ба назар мерасид. Ҳатто ҳангоми боз намудани 

участкаҳо одамони зиёде ҳузур доштанд. Ин қобили қаноатмандист”, - 

изҳори ақида намуда буд, котиби Комиссияи марказии интихоботии 

Қазоқистон С. Мустафина2. 

                                                           
1 Ниг.: Зиёӣ Х.М. Абсентеизми сиёсӣ: сабабҳо, оқибатҳо ва роҳҳои пешгирии он [Матн] / Х. М. Зиёӣ. 

[Манбаи электронӣ]. URL: khovar/tj. (Санаи муроҷиат 02.02.2021) 
2 Ниг.: АБИ Казинформ: мушоҳидон сатҳи баланди ташкили интихоботи парлумониро қайд намуданд 

[Матн] /  [Манбаи электронӣ]. URL: khovar/tj/2/03/20 (санаи муроҷиат: 12.092021) 
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Таҳлили вазъи иштироки сиёсӣ дар маърака ва равандҳои сиёсии ҷомеа 

аз он дарак медиҳад, ки дар Тоҷикистон дар заминаи ташаккули муносибати 

хос ба дарки арзишҳои сиёсӣ рафтори сиёсии субъектони сиёсат бошуурона 

ва мақсаднок амалӣ шуда истодааст. Омили арзишии мазкур идоракунии 

равандҳои сиёсиро низ мазмуни нав ва босубот бахшидааст. 

Дар раванди таҳлили мавзуи мазкур дар баробари масъалаҳои дар боло 

зикргардида, инчунин истифодаи маҷмуи арзишҳои сиёсӣ ҷиҳати ташаккули 

фарҳанги идоракунӣ низ зарур мебошад. Фарҳанги идоракунӣ дар 

идоракунии сиёсӣ ин истифода ва риояи қоидаҳои муайяншуда, аз қабили 

дарки воқеият ва моҳияти масъала, шинохти тамоюлҳои арзишии 

иштирокчиёни раванди идоракунӣ, қобилияти идора намудани эҳсосоти худ, 

маҳорати баҳодиҳӣ ба имкониятҳои субъекти дигар мебошад. 

Дар раванди идоракунӣ танҳо ба василаҳои маъмурӣ ва меъёрӣ умед 

бастан хатост. Моҳияти равандҳои муосири сиёсӣ дар он аст, ки истифодаи 

усулҳои “зӯроварии қонунӣ”-ро то як дараҷа инкор мекунанд. Дар чунин 

шароит субъекти идоракуниро зарур аст, ки аз технологияҳои дигар, аз 

қабили эътимодбахшӣ, боваркунонӣ, ҳавасмандгардонӣ, руҳбаландкунӣ ва 

ғайраҳо истифода барад. Инро бошад нафаре анҷом дода метавонад, ки аз 

илми фарҳанги идоракунӣ воқиф бошад. Дар робита масъалаи мазкур Е.Ю. 

Бикметов қайд мекунад, ки: “Фарҳанги идоракунӣ на танҳо истифодаи 

техникаи идоракунӣ, инчунин маҷмуи муқаррароти ба низомҳои идоракунӣ 

ва кормандон пешниҳодшавандаро низ дар бар мегирад, ки онҳо бо меъёру 

принсипҳои ахлоқи ҷамъиятӣ, ҳуқуқ, эстетика ва этика вобаста мебошанд. 

Дар ин маънӣ дарки фарҳанги идоракунӣ ҳамчун зарурати таърихан 

ташаккулёфтаи истифодаи чунин усулу василаҳоест, ки тавассути онҳо 

идорашавандагии равандҳои иҷтимоӣ таъмин карда мешаванд”1. Усулу 

василаҳое, ки дар назар дошта шудаанд, аслан ҷанбаи арзишӣ доранд, ки 

                                                           
1 Бикметов Е.Ю., Лукьянов А.В. Духовная культура личности, общности, социальной организации [Текст] / 

Монография // Е.Ю. Бикметов, А.В. Лукьянов. – Уфа: УГАТУ, 2014. – С. 108. 
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тавассути онҳо муносибати байни субъект ва объекти идоракунӣ таъмин 

карда мешавад. 

Фарҳанги идоракунии сиёсие, ки Пешвои миллат дар раванди ҳалли 

низои шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон амалӣ намуд, нишон медиҳад, ки дар 

ҷараёни он тамоми маҷмуи арзишие, ки барои барқарор намудани 

муносибатҳои созанда ва ба даст гирифтани зимоми идоракунии раванди 

музокирот заруранд, истифода гардид. Дар ин замина метавон дар бораи 

таҳаммулпазирии сиёсӣ, динӣ ва иҷтимоӣ низ ёдовар шуд, ки дар натиҷа 

омили муҳимми таъминкунандаи самаранокии раванди музокироти тоҷикон 

гашт. 

Ҳамин тариқ, дар заминаи таҳлили нақши арзишҳо дар идоракунии 

сиёсии ҷомеа дар шароити муосир муайян карда шуд, ки дар баробари дигар 

омилҳои муассире, ки метавонанд ба сатҳ ва мақсаднокии идоракунӣ таъсири 

худро расонанд, василаҳои аксиологӣ низ хусусияти муайянкунандагӣ 

доранд. Онҳо қудрат доранд тавассути дарки субъекти сиёсат рафтор ва 

фарҳанги сиёсии ӯро муайян намоянд. Дар ин замина, идоракунии сиёсӣ, ки 

иштирокчиёнаш асосан субъектони дорои фарҳанги баланди сиёсӣ 

мебошанд, ҳам осон ва ҳам мақсадноку босубот суръат мегирад. Дар ин 

замина, хулоса намудан мумкин аст, ки арзишҳои муҳимми сиёсӣ, ки 

муайянкунандаи шакли давлатдории мо баромад мекунанд, аз қабили 

мардумсолорӣ ва дунявият, тавонистанд ба ҳалли масъалаҳои ҳаётан 

муҳимми ҷомеа мусоидат намоянд. Масалан, дар заминаи мардумсолорӣ яке 

аз присипҳои калидие, ки суботи ҳама ҷомеаҳо аз он вобаста аст – адолати 

иҷтимоӣ таъмин гардида, шаҳрванд ҳуқуқ пайдо намуд, ки сарчашмаи 

бевоситаи ҳокимияти давлатӣ будани худро эҳсос намояд. Дунявият дар 

навбати худ ба ҳама қувваҳои манфиатдоре, ки мехостанд Тоҷикистонро 

ҳамчун давлати исломӣ бинанд, ҷавоби қотеона буда, имконият дод то 

масъалаи интихоби эътиқод озод бошад; 

- ҳифзу нигоҳдошти арзишҳои миллӣ ва истифодаи онҳо дар идоракунии 

сиёсӣ дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ василаи боэътимодест, ки тавассути 
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он масъалаҳои муҳим, аз қабили боло бурдани ҳувияти миллӣ, эҳсоси 

худшиносию худогоҳии миллӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ, ҳал карда 

мешаванд. Арзишҳои миллӣ дар идоракунии сиёсӣ ҷанбаи аксиологии 

онҳоро қувват мебахшанд; 

- тарбияи ватандӯстӣ ҳамчун омили муҳим дар таҳкими пояҳои 

давлатдории миллӣ баромад намуда, тавассути он дигар арзишҳо, аз қабили 

садоқат ба Ватан ва марзу буми аҷдодӣ, ифтихори ватандорӣ ва эҳсоси 

масъулият барои ҳимояи он ташаккул ва рушд меёбанд. Ҳамаи ин барои 

самаранокии идоракунии равандҳои сиёсӣ аҳамияти муҳим доранд; 

-  ваҳдат ва ваҳдатгароӣ ҳамчун арзишҳои муҳимми ҷомеаи мо мавқеи 

худро соҳиб гаштаанд. Шинохти ваҳдат ҳамчун арзиши сиёсӣ ба ташаккули 

фарҳанги сулҳ ва ваҳдатгароӣ дар ҷомеа замина гузоштааст. Натиҷаи мавқеъ 

пайдо намудани арзиши мазкур ин суботи сиёсии пойдори ҷомеа мебошад; 

- истифодаи арзишҳои фарҳангӣ дар идоракунии сиёсӣ нишон дод, ки 

сиёсат ва фарҳанг бо ҳам робитаҳои зич дошта, дар дараҷаи муайян 

якдигарро пурра мекунанд. Худи мафҳуми “фарҳанги идоракунӣ” худ 

нишонаи он аст, ки дар он риояи меъёр ва қоидаҳои муайяни фарҳангӣ зарур 

мебошад. Фарҳанги идоракунӣ риояи қоидаҳои этикӣ, меъёрҳо, эҳтироми 

арзишҳо, ҷаҳонбинии васеъ ва донишҳои мукаммали соҳавиро тақозо 

менамояд. Дар ин замина донистани хусусияти арзишҳои фарҳангӣ низ зарур 

мебошад, то ин ки субъекти идоракунанда тавонад ба мақсади гузошташуда 

ноил гардад; 

- истифодаи арзишҳо дар раванди камолоти сиёсии шаҳрвандон василаи 

санҷидашуда дар масъалаи ташаккули фарҳанги сиёсии онҳо мебошад. Дар 

ин замина, имконият пайдо мешавад, ки тавассути шаклгирии дурусти 

мафкура ва ҷаҳонбинии онҳо иштирокашон дар маъракаҳои сиёсӣ таъмин 

гардад. Таҷрибаи мазкур дар ҷомеаи мо ҷой дошта, тавассути он сатҳи 

баланди иштирок дар маъракаҳои сиёсӣ таъмин гашта истодааст. 

Зеро бо дигаргуншавии муносибатҳои иҷтимоӣ ва авҷгирии раванди 

ҷаҳонишавӣ дар идоракунии сиёсӣ низ принсипҳо ва василаю усулҳое мавқеъ 
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пайдо намуда истодаанд, ки метавонанд хусусияти ҷомеаи моро ба инобат 

нагиранд. Аз ин рӯ, муайян ва асоснок намудани низоми арзишие, ки дар 

идоракунии сиёсию давлатӣ дар ҷомеаи мо истифода шудаасту имрӯз ҳам 

мавриди истифода қарор дорад, аҳамияти хоси илмию назариявӣ ва амалиро 

соҳиб аст. Мумкин дар доираи таҳлили мазкур баъзе арзишҳо баррасӣ 

нашуда бошанд, зеро ин кӯшиши нахусти мо дар ин самт мебошад. Аз ин рӯ, 

таҳлили мазкур метавонад замина барои дар оянда боз ҳам фарохтар ва 

мушаххастар таҳқиқ намудани масъалаи мазкур гардад. 
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ХУЛОСА 

Идоракунии сиёсӣ ба қатори масъалаҳои муҳимми илмҳои шомил 

мешавад, ки пайваста муносибати нав ва равишу диди илмии навро тақозо 

менамояд. Ин амал бо табиати он ҳамчун зуҳуроти маҷмуи вобаста мебошад. 

Идора кардани раванд, зуҳурот ҳодисот ва ё рафтори шахси дигар худ 

санъати мураккабест, ки риояи қоида, меъёр ва шаклҳои муайяни 

муносибатро тақозо менамояд. 

Дар доираи диссертатсияи худ мо кӯшиш намудем, ки оид ба масъалаи 

идоракунии сиёсӣ, таъмини самаранокии он, менеҷменти сиёсӣ, тақвияти 

захираҳои барои идоракунӣ зарур, истифодаи василаҳои шабакавӣ ва 

интернет дар ин раванд ва дигар паҳлуҳои масъала таҳқиқоти фарогир анҷом 

дода бошем. 

Дар заминаи таҳлилҳои гузаронидашуда мо ба хулосаҳои зерин ноил 

гаштем: 

1. Бо назардошти табиати мураккаби худ идоракунии сиёсӣ дар доираи 

мактабҳои гуногуни таҳқиқотӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Нуқтаи 

назари пешниҳоднамудаи мутафаккирону олимони замонҳои гуногун дар 

доираи замони зиндагии онҳо шакл гирифтааст. Вале ба ҳамаи ин нигоҳ 

накарда идоракунии сиёсӣ ҳамчун масъалаи дорои аҳамияти муҳимми илмию 

амалӣ диққати олимони соҳаҳои гуногунро ба худ ҷалб намудааст. Ин бошад 

хусусияти байнифаннии масъалаи мазкурро асоснок намудааст. 

2. Таҳаввулоти ақида ва ғояҳо дар бораи идоракунии сиёсӣ, ки мавриди 

таҳлил қарор дода шуд, собит месозад, ки раванди мазкур зуҳуроти шахшуда 

ва догматикӣ набуда, пайваста мавриди таҳаввулоту дигаргунӣ қарор 

гирифтааст. Назарияҳо аз фаҳмиши одии идоракунӣ оғоз ёфта, то ба шаклҳои 

мураккаби он омада расидаанд. Таҳлили қиёсии онҳо собит месозад, ки 

рушди ҷомеа ва тафаккури инсон дар ҳар як марҳила хусусиятҳои хоси худро 

соҳиб буда, он таҷассуми бевоситаи худро дар такмили идоракунии сиёсӣ ва 

муносибатҳои иҷтимоӣ ёфтааст. 
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3. Қудрати давлат дар робита бо ҷомеа ва шаффофияти он ниҳон аст. 

Сатҳи ҷалби шаҳрвандон ба равандҳои фаъолияти давлат рушди онро ҳамчун 

ниҳоди ҷамъиятии демократӣ ва ҳуқуқӣ тавсиф медиҳад. Аз ин рӯ, давлат 

наметавонад танҳо ба манфиати гурӯҳи одамон пайравӣ кунад, зеро 

дастоварди тамоми ҷомеа мебошад. Фаромӯш намудани ин қоида ногузир 

давлатро заиф мегардонад, робитаи онро бо ҷомеа халалдор сохта, дер ё зуд 

ба фано мебарад. Дар ин замина яке аз василаҳои муҳим дар самти таъмини 

идоракунии самаранок таъмини заминаҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа мебошад, 

ки тавассути он ҳам қонунмандии ҳокимият таъмин карда мешавад, ҳам 

равандҳои сиёсӣ дар асоси шинохти масъулияти тарафайн сурат мегиранд. 

4. Сарвари сиёсӣ дар Тоҷикистон  дар замони соҳибистиқлолӣ тавонист 

худро ҳамчун  шахсияти таърихӣ муаррифӣ намуда, дар ҳалли мушкилтарин 

масъалаи давлатдорӣ – ҳалли низои дохилӣ комёб гардад. Ин муваффақият 

натиҷаи истифодаи усулҳои нав, пештар татбиқнашудаи идоракунии сиёсӣ 

маҳсуб меёбад, ки дар натиҷа дар муҳлати нисбатан кутоҳ низои шаҳрвандӣ 

бартараф карда шуда, Тоҷикистон ҳамчун муаллифи модели нави сулҳофарӣ 

дар ҷаҳон муаррифӣ гардид. 

5. Ниҳоди сарварӣ дар Тоҷикистон дар давраи 30 соли соҳибистиқлолӣ 

ба нишондиҳандаҳои назаррас дар масъалаи таҳкими давлатдории миллӣ 

соҳиб гашта, кишвар аз вазъи фақри саросар раҳо ёфта, дар муҳлати нисбатан 

кутоҳи таърихӣ ба маҷрои рушди устувор дохир гардид. Дар ин давра дар 

Тоҷикистон падидаи пешвоӣ ташаккул ёфта, дар ҷомеа эътироф гардид. 

Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат эътироф гардид. 

6. Дар натиҷаи фаъолияти ниҳоди сарварӣ таҳти роҳбарии Пешвои 

миллат модели идоракунии афзалияти як субъект, ки тибқи он давлат дар 

нақши муайянкунанда дорад, модели идоракунии кооператсионӣ, ки тибқи 

он робитаҳои “болоӣ”-и “поёнӣ” ҷой доранд, дар мисоли муносибати байни 

мақомоти марказӣ ва маҳаллӣ, модели идоракунии кооператсияи 

плюралистӣ, ки ҳамкории давлат бо ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар раванди 
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қабули қарорро дар назар дорад ва модели консенсусӣ, ки дар солҳои 

нахустини соҳибистиқлолӣ бо мақсади ҳалли низои дохилӣ ва таъмини суботи 

ҷомеа хеле васеъ паҳн шуда буд ва то имрӯз ҳам дар масъалаҳои гуногуни 

давлатдорӣ татбиқ шуда истодааст, ташаккул ёфтанд. 

7. Қарори сиёсӣ, механизми қабул ва татбиқи он дар идоракунии сиёсӣ 

таъсири ҳалкунанда дошта, мақсаднокӣ ва истифодаи донишу малакаҳои 

зарурӣ, аз қабили таҳлилгарӣ, асоснокнамоӣ, омӯзиши вазъ, арзёбӣ ва 

пешгӯйи  имконият медиҳанд, ки идоракунии сиёсӣ дар ин замина мақсаднок 

бошад. Бахусус, истифодаи усулҳо ва дастовардҳои менеҷменти сиёсӣ дар ин 

раванд самаранокии онҳоро баланд мебардорад. Қотеият ва ҷиддият, 

воқеъбинӣ ва ҳақпарастӣ, адолат ва таъмини мувозинати манфиати тарафҳо 

дар рафти қабули қарор аз қабили омилҳои муҳимме мебошанд, ки 

самаранокии идоракунии сиёсиро таъмин ва нуфузи субъекти қабулкунандаи 

қарорро афзун мегардонад. 

8. Ба ақидаи мо, киберсиёсат ин шакли муайяни сиёсати хос ба ҷомеаи 

иттилоотӣ мебошад, ки ҷанбаҳои технологӣ ва инсониро доро мебошад. 

Ҷанбаи технологии он дар таъминнокии ҷомеа бо василаҳои техникии 

иттилоърасон, Интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ ва технологияҳои компютерӣ 

ифода ёфта, ҷанбаи инсонии онро маҳз фарҳанги истифодаи интернет ва 

шабакаҳои иҷтимоӣ, ҷамъоварӣ, коркард ва паҳннамоии иттилоот ташкил 

медиҳад. Киберсиёсат дар доираи таҳлилҳои илмии дар илми муосири сиёсии 

тоҷик анҷомдодашуда мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст. Ҳамзамон бо ин 

чунин истилоҳоти ҳуқуқӣ дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи 

соҳа ҳам мавҷуд нест. Аз ин рӯ, дар шароите, ки таҳдидҳои киберӣ хусусияти 

доимӣ касб намуда истодаанд, омӯзиши васеи ин падида ва устуворгардонии 

заминаи меъёрии ҳуқуқии он аз аҳамият холӣ нест. 

9. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пайвастан ба равандҳои ҷаҳонӣ 

вобаста ба рушди технологияҳои шабакавӣ чораҳои зарурӣ андешида, 

Консепсияи ҳукумати электрониро дар кишвар тасдиқ намудааст. Ба ақидаи 

мо, барои пурра татбиқи намудани “ҳукумати электронӣ” дар кишвар баъзе 
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монеаҳо низ мавҷуданд, ки ҳангоми баррасии масъала нишон додани онҳо 

бамаврид аст. Пеш аз ҳама, фарҳанги техникии оммаи мардум на ба сатҳи 

баланд рушд кардааст, ки аз дастовардҳои техникӣ ва имкониятҳои 

технологияи муосирро босамар истифода намоянд. Мушоҳидаҳо нишон 

медиҳанд, аксари муштариёни мобилӣ аз ҳаргуна шабакаҳои иҷтимоӣ 

истифода мебаранд, ки умуман ба хизматрасони давлатӣ ё хусусӣ рабт 

надорад.   

10. Замони муосир, ки ҳамчун ҷомеаи постиндустриалӣ ва иттилоотӣ 

маънидод мегардад, тақозо менамояд, ки  аз технологияҳои шабакавӣ васеъ 

истифода бурда шавад. Ҳуҷумҳои иттилоотӣ ва идеологию фарҳангӣ, паҳн 

намудани маводи дорои хусусияти экстремистию террористӣ, рахнасозии 

манбаъҳои иттилоотии мақомоти давлатию ташкилотҳои қарзию молиявӣ, 

мағзшӯйии ҷавонон бо мақсади истифодаи онҳо барои ба даст овардани 

ҳадафҳои ғаразнок номгӯйи нопурраи амалҳое мебошанд, ки дар замони 

муосир тавассути василаҳои шабакавӣ амалӣ карда мешаванд. Вобаста ба ин, 

андешидани чораҳо баҳри таъмини амнияти иттилоотӣ, ҳифзи маълумоти 

дорои сирри давлатӣ ва хизматӣ, эмин нигоҳдоштани мафкура ва зеҳни ҷомеа 

аз таҳдидҳои зикргардида истифодаи васеи василаҳои технологию 

коммуникатсионӣ зарур мебошанд. 

11. Ҷалби ҷавонон ба хизмати давлатӣ аз қабили василаҳои муҳимми 

тақвиятбахшандаи идоракунии сиёсӣ дар замони муосир мебошад. Дар ин 

раванд тайёр намудани мутахассисони касбӣ тавассути Академияи 

идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкили 

бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии дар ин самт 

фаъолияткунанда ва боло бурдани ҳавасмандии ҷавонони лаёқатманд ҷиҳати 

фаъолияташон дар соҳаи мазкур зарур мебошад. Замони муосир тақозо 

менамояд, ки хизматчии давлатӣ дорои неруи қавии зеҳнӣ ва малакаҳои 

корбарӣ бошад, то тавонад дар баррасии масъалаҳои ҳалталаби ҷомеа 

муваффақ шавад. 
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12. Таҳлили оморҳо вобаста ба ҷалби ҷавонон ба соҳаи хизмати 

давлатӣ нишон медиҳад, ки он хусусияти афзоянда дошта, дастуру 

супоришҳои Пешвои миллат дар ин самт татбиқи амалии худро ёфта 

истодаанд. Ҳамин аст, ки айни замон теъдоди ҷавонон дар хизмати давлатии 

шаҳрвандӣ 48,2% -ро ташкил дода, аз ин 29,3% -ашон дар мансабҳои 

роҳбарикунанда мебошанд. 

13. Ҷалби занон ба идоракунии сиёсӣ тавассути зиёд намудани 

теъдоди онҳо дар хизмати давлатӣ, ҳамзамон баҳри ҳалли масъалаи таъмини 

баробарии гендерӣ низ мусоидат менамояд. Занон дар хизмати давлатӣ дар 

солҳои аввали соҳибистиқлолӣ фоизи хело камро ташкил медоданд. Ин, 

албатта, сабабҳои объективию субъективии худро низ дошт. Бо гузашти вақт 

тавассути сиёсати мутавозини гендерие, ки аз ҷониби Ҳукумати мамлакат 

андешида шуда истодааст, занон ҳамчун неруи фаъол дар идоракунии сиёсии 

ҷомеа ширкат варзида истодаанд. 

14. Иштироки занон дар идоракунии ҷомеа ҳам ҷанбаи давлатӣ ва ҳам 

ҷамъиятӣ дорад. Нишонаи он оморҳои расмӣ дар бораи теъдоди онҳо дар 

хизмати давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ мебошад. Мувофиқи омори расмӣ  

23,9 % -и хизматчиёни давлатиро занон ташкил медиҳад, ки аз инҳо 18,7 % -

ашон дар мансабҳои роҳбарикунанда мебошанд.  

15. Шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар ҷомеаи мо ҳамчун шакли 

идоракунии либералӣ баромад намуда, татбиқи он имконият медиҳад, ки дар 

шароити маҳдуд будани имкониятҳои захиравии худ давлат аз неруи бахши 

хусусӣ истифода барад. Дар ин масъала таҷрибаи Тоҷикистон нишон 

медиҳад, ки ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ ва ташкилотҳои дигари ғайридавлатӣ 

дар роҳи расидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар мусоидат намуда истодаанд. 

Дар ин ҷараён ниҳодҳои бахши хусусӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба 

сифати субъектҳои амаликунандаи ҳадафҳои сиёсӣ баромад мекунанд, яъне 

амалан ба субъекти сиёсӣ мубаддал мешаванд. 

16. Яке аз омилҳои муҳимми таъмини идоракунии сиёсии самаранок ин 

риояи фарҳанги идоракунӣ мебошад. Фарҳанги идоракунӣ дар ин масъала ба 
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дастовардҳо, арзишҳо, анъана ва меъёрҳои умумипазируфта такя менамояд. 

Фарҳанги идоракунӣ имконият медиҳад, ки мушкилтарин ва мураккабтарин 

лаҳзаҳо аз нуктаи назари самаранокии сиёсӣ ҳаллу фасл карда шаванд. 

17. Фарҳанги идоракунӣ дар идоракунии сиёсӣ ин истифода ва риояи 

қоидаҳои муайяншуда, аз қабили дарки воқеият ва моҳияти масъала, шинохти 

тамоюлҳои арзишии иштирокчиёни раванди идоракунӣ, қобилияти идора 

намудани эҳсосоти худ, маҳорати баҳодиҳӣ ба имкониятҳои  субъекти дигар 

мебошад. 

18. Давлатмеҳварӣ ва эҳтироми сарвар ҳамчун арзишҳои сиёсӣ 

заминаҳои амиқи таърихию сиёсӣ дошта, ба сифати рукнҳои таркибии 

фарҳанги сиёсии ҷомеаи муосири мо баромад мекунанд. Шинохти мавқеи 

давлат ва эътимод ба неруи он заминаи ҳамаи он тадбирҳое ба амал меояд, 

ки давлат ҳамчун ташкилоти сиёсӣ тавонистааст барои мардуми худ анҷом 

диҳад. Дар ин замина дар Тоҷикистон давлат тавонист тавассути 

механизмҳои зарурӣ ваҳдат ва тамомияти арзии худро нигоҳ дошта, шароити 

мусоиди зиндагиро барои шаҳрвандон муҳайё созад. Эҳтироми сарвар ва 

садоқат ба он натиҷаи талошҳо ва кӯшишҳои бесобиқат Президенти 

мамлакат, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Маҳз дар 

ҳамин замина ин шахсияти таърихӣ тавонист ба унвони баланди Пешвои 

миллат соҳиб шавад; 

19. Лозим ба ёдоварист, ки таҳлили нақши арзишҳо дар раванди 

идоракунии сиёсӣ яке аз кӯшишҳои нахустин дар илми ватанӣ мебошад. То 

ин вақт дар доираи мақолаҳо ва рисолаҳои илмии соҳаи сиёсатшиносӣ ва 

пажуҳишҳои таърихию ҳуқуқӣ ҷанбаи мазкури идоракунӣ мавриди таҳлилу 

баррасӣ қарор нагирифтааст. Аз ин рӯ, мо кӯшиш намудем, ки дар доираи 

таҳқиқоти худ ҷанбаи мазкурро мавриди таҳлилу омӯзиши хос қарор диҳем. 

Тавсияҳо оид ба истифодаи натиҷаҳои бадастомада: 

- бо мақсади ба талаботи рӯзафзуни ҷомеа мутобиқат намудани ҷанбаҳои 

сиёсию ҳуқуқии низоми идоракунии давлатӣ дар Тоҷикистон пайваста 

такмил дода, ба талаботи замон мувофиқ гардонида шавад. Зеро рушди 
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муносибатҳои идоракунӣ дар заминаи тақвияти муносибатҳои ҷамъиятӣ зери 

таъсири равандҳои иттилоотӣ тағйирпазир гашта истодаанд; 

-  меъёрҳои конститутсионӣ дар бораи моҳияти давлат, шаклҳои 

идоракунӣ ва сохтори он мавриди омӯзишу таҳқиқот қарор дода шуда, 

моҳияти онҳо ба доираи васеи аҳолӣ фаҳмонида дода шавад; 

- ниҳодҳои давлатӣ ҳамчун татбиқкунандаи идоракунии давлатию сиёсӣ 

аз диди функсионалӣ фаъолияти худро пайваста сайқал дода, дар ин самт ба 

мутахассисони касбии соҳаи идоракунӣ такя намоянд; 

- усулҳои идоракунии сиёсии дар замони соҳибистиқлолӣ 

истифодашаванда ҳамчун васила ва принсипҳои таъмини сафарбарии ҷомеа 

баҳри ба даст овардани мақсадҳои гузошташуда бояд мавриди омӯзиш ва 

таҳқиқи ҳамаҷониба қарор дода шуда, хусусияти сирф миллии он, ки бо 

назардошти анъана ва арзишҳои сиёсии ҷомеаи мо ташаккул ёфтаанд, ҳарчи 

бештар тарғиб карда шаванд; 

 - дар илми сиёсии ҷаҳонӣ равияи махсуси сарваршиносӣ маъмул аст. 

Вақти он расидааст, ки дар заминаи таҳқиқот ва пажуҳишҳои анҷомдодашуда 

вобаста ба ниҳоди сарварӣ ва пешвоӣ  дар илми сиёсии ватанӣ ҳам марказҳои 

махсусгардонидашуда дар ин самт таъсис дода шаванд; 

- зарур аст, ки дар минбаъда таҷрибаи қарори қабули сиёсиро  аз нигоҳи 

менеҷменти сиёсӣ дар таҷрибаи идоракунии Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун равияи мустақили таҳқиқотӣ мавриди омӯзиш қарор 

дода, услуб ва усулу василаҳои дар ин раванд истифодашударо дар таҷрибаи 

идоракунии равандҳои сиёсӣ истифода барем. Зеро таҳлили гузаронидашуда 

самаранокии онро собит намуд. 

- арзёбии самарабахшии онҳоро аз диди сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодию 

фарҳангӣ баррасӣ намуда, дар ин замина таҳқиқоти байнифанниро ба роҳ 

монем, то ин ки вижагиҳои истифодаи менеҷменти сиёсиро дар идоракунии 

равандҳои сиёсӣ вобаста ба воқеияти Тоҷикистон муайян намоем. 

Мутаассифона, то имрӯз дар илми ватанӣ дар ин самт таҳқиқотҳои бунёдӣ 
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анҷом дода нашудаанд. Воқеияти ҳамони муосир иҷрои ин амалро тақозо 

менамояд. 

- аз нигоҳи менеҷменти сиёсӣ азхудкунии малакаҳои кор бо компютер ва 

дигар василаҳои технологию коммуникатисионӣ барои нафарони дар сатҳи 

қабули қарор буда зарур мебошад. Барои ин тайёр намудани мутахассисон аз 

рӯйи ихтисосҳои замони нав, аз қабили имиҷмейкерҳо, таъминоти таҳлилии 

маъракаҳои сиёсӣ, рекламистикаи сиёсӣ, банақшагирии иттилоотӣ, 

спичрайтерҳо, ташкил ва гузаронидани маъракаҳои оммавии сиёсӣ зарур 

мебошанд; 

-  ҷиҳати татбиқи самараноки ҳукумати электронӣ “Консепсияи 

ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012 

– 2020” барои давраи нав қабул шуда,  то давраи муайян идома дода шавад;  

- мазмуну мундариҷаи хизматрасониҳо тариқи электронӣ ба таври сода 

ва оммафаҳм таҳрезӣ шуда, ба мардум фаҳмонида шуда, тафаккури техникӣ-

иттилоотӣ ва савияи донишҳои комютерии аҳолии кишвар баланд бардошта 

шавад; 

- ҷиҳати шинохт ва тақвияти чунин арзишҳои сиёсӣ, аз қабили 

мардумсолорӣ ва дунявият таҳқиқотҳои бунёдӣ анҷом дода шаванд. Зеро 

мавҷудияти каҷфаҳмиҳо дар дарки арзишҳои номбаршуда, аз он ҷумла 

мутлақгардонии демократия ё худ мардумсолорӣ метавонад ба ташаккули 

фаҳмишҳои анархӣ оварда расонанд. Тафсири нодурусти мафҳуми 

«дунявият» ҳам  метавонад ба тафриқаандозӣ ва муқобилгузории дин ва 

давлат мусоидат намояд; 

-  бо мақсади ташаккули ҷаҳонбинии васеъ ва рушди фарҳанги сиёсии 

комил, ки дар идоракунии сиёсӣ аҳамияти калидӣ доранд, тарғиби бештари 

арзишҳои зикргардида бо василаҳои муосири иттилоърасон амалӣ карда 

шавад; 

- ҷиҳати солим нигоҳ доштани фазои мафкуравии ҷомеа дар шароити 

рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ тарғиби ҳарчи бештари 
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арзишҳои миллӣ зарур мебошад. Иҷрои ин амал имкон медиҳад ҳуввияти 

миллӣ ва худшиносии милли беосеб рушд кунанд; 

-  бо мақсади тақвияти фарҳанги идоракунӣ бо истифода аз маҷмуи 

арзишҳои миллӣ ташкили курсҳои омӯзишӣ дар доираи барномаҳои такмили 

ихтисоси хизматчиёни давлатӣ амри зарурӣ мебошад. 

Натиҷа ва тавсияҳои пешниҳодшуда дар навбати худ метавонанд, 

заминаи таҳқиқотҳои нав дар ин самт гарданд. 
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Замимаи 1 

Маълумоти 

муқоисавӣ оид ба саҳми ҷавонони то 35-сола   

дар хизмати давлатии шаҳрвандӣ 

Р/т Солҳои 

ҳисоботӣ 

Шумораи 

ҷавонони то 35-

сола 

Фоизи ҷавонони 

то 35-сола аз шумораи 

умумии хизматчиёни 

давлатӣ 

Эзоҳ 

1 То 

31.12.2009 

6586 35,3  

2 То 

31.12.2010 

7179 40,6  

3 То 

31.12.2011 

7695 40,6  

4 То 

31.12.2012 

7620 41,2  

5 То 

31.12.2013 

7588 41,4  

6 То 

31.12.2014 

7885 42,4  

7 То 

31.12.2015 

8205 43,4  

8 То 

31.12.2016 

8525 44,8  

9 То 

31.12.2017 

8962 46,2  

10 То 

31.12.2018 

8725 45,6  

11 То 

31.12.2019 

8437 45,5  
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12 То 

31.12.2020 

9095 47,3  

13 То 

01.10.2021 

9124  48,2  

Замимаи 2. 

Маълумоти 

муқоисавӣ оид ба саҳми ҷавонони то 35-сола дар  

мансабҳои роҳбарикунандаи хизмати давлатии шаҳрвандӣ 

 

Р/т Солҳои 

ҳисоботӣ 

Шумораи 

ҷавонони то 

35-сола дар 

мансабҳои 

роҳбарикунанда 

Фоизи ҷавонони 

то 35-сола дар 

мансабҳои 

роҳбарикунандаи 

хизмати давлатӣ 

Эзоҳ 

1 То 

31.12.2009 

1056 18,0  

2 То 

31.12.2010 

1071 18,8  

3 То 

31.12.2011 

1024 17,9  

4 То 

31.12.2012 

1129 19,7  

5 То 

31.12.2013 

1222 22,1  

6 То 

31.12.2014 

1107 19,9  

7 То 

31.12.2015 

1312 23,1  

8 То 

31.12.2016 

1345 23,7  
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9 То 

31.12.2017 

1496 25,6  

10 То 

31.12.2018 

1374 23,9  

11 То 

31.12.2019 

1279 22,6  

12 То 

31.12.2020 

1441 25,2  

13 То 

01.10.2021 

1765 29,3  

 


