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МУҚАДДИМА  

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқи диссертатсионӣ. Тағйирёбии фазои 

сиёсию геополитикӣ, нооромии вазъи ҷаҳони муосир, муташанниҷ 

шудани вазъият дар як қатор давлатҳои Шарқи наздик (минбаъд ШН) 

ва Шарқи Миёна (минбаъд ШМ) кишварҳои тозаистиқлолро ба он 

водор месозад, ки баҳри таъмини амният ва ҳифзи манфиатҳои миллии 

хеш дар самти сиёсати ҳарбӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ намояд. Таъсири 

чунин омилҳоро дар фазои кишварҳои Осиёи Марказӣ (минбаъд ОМ) 

низ метавон мушоҳида намуд. Баъд аз ба даст овардани истиқлоли 

давлатӣ ба ҷанги шаҳрвандӣ гирифтор шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар баробари дигар омилҳо заифии неруи мудофиавии кишварро 

нишон дода, зарурати таҳкими сиёсати ҳарбии марказиятнок ва 

таъсиси Қувваҳои Мусаллаҳи миллиро пеш овард.  

Аз ин рӯ, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити боз ҳам мураккаб 

гардидани вазъияти ҷаҳон ва минтақа таъмини амнияту субот, сулҳу 

оромӣ, мудофиаи кишвар, таҳкими сиёсати ҳарбӣ ва таъсиси артиши 

миллиро ҳадафи афзалиятноки хеш қарор дод. Зеро омили ягонаи 

таъмини субот ва ҳифз намудани марзу ҳудуди кишвар аз артиши 

миллии ҷавобгӯи талаботи замони муосир вобастагӣ дошт.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуда буданд, ки 

“Масъалаи мудофиаи манфиатҳои миллӣ-давлатӣ, таҳкими устувории 

пояҳои он, хусусан дар шароити душвори солҳои аввали истиқлолият 

ва зери фазои мушкили геополитикӣ ва рақобатҳои шадиди кишварҳои 

абарқудрат қарор гирифтани кишварро мавриди баррасӣ бояд қарор 

дод, чунки зери таъсири хатари равандҳои ҷаҳонишавӣ мондани 

истиқлолияти давлатӣ хеле омили муҳим ба шумор меравад. Мақсади 
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ягонаи сиёсат дар ин раванд мустаҳкамнамоии иқтидори мудофиавии 

соҳаи низомӣ ба ҳисоб рафта, дар шароити тағйир ёфтани шаклҳои 

мухолифат ва намудҳои нави таҳдидҳо ба амният бояд мавриди 

назорат қарор дода шаванд”1.  

Воқеан, самти асосии сиёсати ҳарбӣ дар он давраи вазнин танҳо 

ба ҳимояи истиқлолият ва мудофиаи марзу бум равона гардида, 

ҳадафи асосии онро ҳар чӣ зудтар пешгирӣ намудани фоҷиаи сиёсии 

кишвар хотима бахшидан ба ҷанги шаҳрвандӣ ташкил медод. Баъд аз 

сипарӣ гардидани марҳилаҳои гузариши сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, зарурати таҳкими асосҳои илмӣ-методологӣ ва таълимӣ-

касбии он ба миён омад. 

Бо дарназардошти ҷанбаҳои зикргардида, мубрамияти мавзӯи 

интихобшударо омилҳои зерин муайян менамояд: 

 дар замони муосир ҳар як давлати соҳибистиқлол сиёсати 

ҳарбиро ҳамчун яке аз соҳаҳои муҳимми мудофиавӣ ва воситаи 

таъмини амнияти кишвар мепазирад; 

 омӯзиши мафҳум, моҳият ва ҷанбаҳои мудофиавии сиёсати 

ҳарбӣ аз нигоҳи илмӣ аҳамияти назариявӣ ва амалӣ пайдо намудааст; 

 зарурати таҳлили илмии марҳилаҳо ва самтҳои асосии рушди 

сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мактаби илмии 

сиёсатшиносии кишвар ба миён омадааст; 

 аҳамияти илмии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки омӯзиши 

сиёсати ҳарбӣ дар заминаи сарчашмаҳои ҳуқуқии ин соҳа - Доктринаи 

ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон2, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

                                                           
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. – Душанбе: 26.12.2019. [Манбаи электронӣ]. URL: http://www.president.tj/node/19088 

(санаи муроҷиат: 20.01.2020.)  
2 Доктринаи њарбии Љумњурии Тољикистон. //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 
Душанбе: 03.10.2005. №103. – С. 6. 

http://www.president.tj/node/19088
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бораи мудофиа”1, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Қувваҳои 

Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон”2 ва ғайра, баррасӣ карда шудаанд. 

Санадҳои меъёрӣ дар ин самт амри зарурӣ буд. Зеро Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ба 

мушкилоти шадиде рӯ ба рӯ гардида, зарурати дар ин замина таҳия ва 

мустаҳкам намудани асосҳои ҳуқуқии  сиёсати ҳарбиро пеш овард. Аз 

ин рӯ, омӯзиши сарчашмаҳои ҳуқуқии сиёсати ҳарбӣ ҳамчун заминаи 

рушди ин соҳа маҳсуб ёфта, таҳлили илмиро тақозо менамояд; 

 ба вуқӯъ пайвастани тағйироти ҷиддии сиёсӣ дар охири асри 

XX - пошхӯрии Итифоқи Саветӣ (минбаъд ИС), ба даст овардани 

истиқлоли сиёсӣ коршиносони соҳаи сиёсати ҳарбии кишварро водор 

ба он менамуд, ки роҳҳо ва усулҳои муосиру дастраси сиёсати ҳарбиро 

барои таъмини амнияти кишвар ҷустуҷӯ намояд; 

 дигаргуниҳои геополитикии олам, нооромиҳои ҷаҳон ва 

афзудани низоъҳо дар аксар кишварҳои ШН ва ШМ ҳар кишвари 

мустақилро водор ба он мекунад, ки сиёсати  ҳарбии  худро тақвият 

бахшад;  

 сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кафили сиёсию 

ҳуқуқии мудофиаи миллӣ то кунун дар доираи созмонҳои ҳарбӣ-

амниятӣ муносибатҳои ҳарбиро идома дода, дар чаҳорчӯбаи рисолаи 

илмӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст;  

 баробари фаъол гардидани падидаҳои номатлуби ҷаҳонӣ, аз 

қабили экстремизм ва терроризми байналмилалӣ, пуршиддат 

гардидани рақобати байни давлатҳо барои захираҳои табиӣ ва 

иқтисодӣ мустаҳками ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти 

сиёсати ҳарбӣ тақозо менамояд; 

                                                           
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа». //Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – Душанбе: 4.11.1993. №14. – С. 28.  
2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон». //Ахбори 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: 14. 12.1993. №316. – С. 45.  
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  моҳияти сиёсати ҳарбии кишварро на танҳо воситаи 

пешгирикунандаи ҷангҳо, балки ҳамчун бахши сиёсие фаҳмидан 

мумкин аст, ки бевосита ба таъмини манфиатҳои миллӣ ва ҳимояи 

истиқлолияти давлатӣ равона гардидааст.  

Сатҳи омӯзиши илмии мавзӯъ. Мавзӯи сиёсати ҳарбии давлат, 

таҳкими Қувваҳои Мусаллаҳ ва имкони истифодаи он дар маркази 

таваҷҷуҳи донишмандону коршиносони мактабҳои илмии гуногун 

қарор гирифтааст. Муҳаққиқон бештар таърихи ташаккули сиёсати 

ҳарбӣ ва давраҳои таҳаввули онро мавриди баррасӣ қарор додаанд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, мутаассифона, дар бораи сиёсати ҳарбӣ 

дар даврони истиқлолият рисолаи илмӣ дифоъ нагардида ва маводи 

мукаммале ба нашр нарасидааст. Донишмандони мактаби илмии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷанбаҳои гуногуни сиёсати ҳарбӣ, рушди 

сохторҳои мудофиавӣ, ҳифзи ҳуқуқ, хадамоти махсуси кишварро дар 

маводҳои иттилоотӣ ва мақолаҳои ҷудогона мавриди баррасӣ қарор 

додаанд. 

Бо мақсади осон гардидани таҳлил адабиёти истифодагардида ва 

омӯхташударо мо шартан чунин гурӯҳбандӣ намудем:  

Ба гурӯҳи аввали адабиёт таҳқиқоти илмие дохил мешаванд, ки 

ҷанбаҳои назариявӣ, методологӣ ва таърихии сиёсати ҳарбиро фаро 

мегиранд. Гурӯҳи мазкурро қабл аз ҳама, осори мутафаккирони Юнон, 

Рим ва Чини Қадим, инчунин давраи Эҳёи Европа ташкил медиҳанд. 

Осори мутафаккирони антиқа ба таҳлили назария ва амалияи ҳарбӣ 

бахшида шудааст. Афлотун, Арасту, Фалес, Ситсерон, Сун Тсзи, Н. 

Макиавелли ва дигарон оид ба сиёсати ҳарбӣ андешаҳои ҷолиб 

доранд. 
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Афлотун1 дар осори хеш доир ба масъалаҳои таносуби ҷанг ва 

сиёсат таваҷҷуҳ намуда, ба он ҳамчун неруи ҳимоякунандаи ватану 

давлат муносибат намудааст. Ба ақидаи Афлотун амнияти ҷомеа ва 

давлат аз тавоноии сарварону ходимони ҳарбӣ, инчунин аз неруи 

бузурги лашкар вобастагӣ дорад. 

Дар таҳқиқоти Арасту2 низ соҳаи ҳарбӣ ҷойи махсус дошт. 

Мутафаккир ба рушди соҳаи ҳарбӣ назар намуда, тамоми нишонаҳои 

рушди давлатҳои замонаш, хусусан пешравиҳои империяи Юнонро аз 

сатҳу сифати низомиён ва нерумандии сипоҳиёни он вобаста медонист. 

Фалес3 низ ба соҳаи ҳарбӣ-мудофиавии давлат таваҷҷуҳи хосса 

зоҳир намуда, борҳо кишварҳои ҳамшафати Юнонро даъват бар он 

менамуд, ки онҳо бояд муттаҳид гарданд, то ҳудуди хешро аз ҳуҷуми 

ногаҳонии империяи Форсҳо ҳимоя намоянд.  

Ситсерон4 дар осори хеш низоми давлатдориро таҳлил намуда, 

дар пойдории он нақши қувваҳои ҳарбӣ дар ҷойи аввал гузошта 

шудааст. Ба назари ӯ, давлатро зарур аст тамоми неруи хешро баҳри 

беҳтар намудани сифат ва зиёд намудани миқдори Қувваҳои Мусаллаҳ 

равона намояд. Мутафаккир бузургии идораи ҳарбии давлатро дар 

шумораи зиёди лашкар медонист.  

Дар ин радиф, Сун Тсзи5 оиди сиёсати ҳарбӣ андешаҳои ҷолиб 

таълиф намудааст. Ба назари ӯ, низоъҳо, ҷангҳо ва муҳорибаҳои ҳарбӣ 

ҳазорсолаҳост, ки тамаддуни инсониро ҳамроҳӣ менамоянд. Сун Тсзи 

оиди вижагиҳои хоси санъати муҳорибавӣ - нозукиҳои таълими ҳарбӣ, 

маҳорати ҷангӣ ва нақши сарлашкарони низомӣ дар мудофиаи ватан 

                                                           
1 Платон. Законы. [Текст] / Платон. Соч.: в 3 т. – М.: 1983. – С. 224-234. 
2 Аристотель. Политика. [Текст] /Аристотель. – Соч.: В 4 т. – М.: 1983. – С. 509. 
3 Thucydides, A. History of the Peloponnesian War with an English translation by. [Text]. / Ch. F. Smith. 
Harvard, 1956. Vol. I, Book 1.  
4 Цицерон, М.Т. Избранные сочинения. [Текст] /М.Т. Цицерон; под ред. М.Л. Гаспарова, С.А. 
Ошерова, В.М. Смирина. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 454. 
5 Сунь-Цзы. Искусство войны. [Текст] /Сунь Цзы. Семь военных канонов Древнего Китая. - СПб.: 
Евразия, 1998. – С. 234., Сунь Цзы. Трактат о военном искусстве. [Текст] / Сунь Цзы. – М.: 
Воениздат, 1955. – С. 267. URL: http://chugreev.ru/st-sun-czi.html. 
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нигаронии зиёд намудааст. Ба ақидаи ӯ, дар сиёсати ҳарбӣ масъалаи 

асосӣ хуб ба роҳ мондани мудофиа буда, аз омодагии ҷангии Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва дар ҳолати омодагии доимӣ қарор доштани он вобастагӣ 

дорад. Ӯ ҳамчун  назариётчии низомии замони хеш (асрҳои V- IV пеш 

аз мелод) ҷанбаҳои мусбӣ ва манфии ҷанг, мудофиа ва вобастагии он 

бо сиёсатро ба таври муфассал тасвир намудааст. Мутфаккир дар 

эҷоди назарияҳои низомии хеш масъалаҳоеро мавриди таҳқиқ қарор 

додааст, ки мундариҷаи он мавзӯи илми муосири сиёсати ҳарбиро дар 

бар мегиранд.  

Таҳлили мафҳум, моҳият ва назарияи сиёсати ҳарбӣ ҳамчун 

бахши муҳимми фаъолияти давлатдорӣ дар эҷодиёти Н. Макиавелли1 

мазмуни хосса дорад. Мутафаккир дар офаридаҳои хеш оиди вазъи 

низомии замонаш, ёддоштҳо аз санъати муҳорибавии Юлий Сезар ва 

рисолаи ҳарбии Сун Тсзи фарзияҳои беназир овардааст. Ба назари 

мутафаккир қудрати сиёсати ҳарбии давлатро Қувваҳои Мусаллаҳ 

ташкил менамоянд. Ба андешаи Н. Макиавели истифодаи Қувваҳои 

Мусаллаҳ воситаи расидан ба ҳадафҳои стратегӣ мебошад. Ӯ дар 

сиёсати ҳарбӣ нақши ҳалкунандаро ба омилҳои субъективӣ – 

сарфармондеҳони ҳарбӣ, пешвоёни бузурги низомӣ ва қаҳрамонони 

ҳарбӣ додааст. Н. Макиавелли итминон дошт, ки дар сиёсати ҳарбӣ 

масъулияти асосӣ ба души подшоҳон вогузор аст. Онҳо дар таҳияи ва 

қабули қарорҳои ҳарбӣ, тақдири ватан ва шаҳрвандони ба сафи артиш 

даъватшаванда, ҷавобгӯ мебошанд. 

Ба гурӯҳи дуюм осори намояндагони илмии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дохил гардидааст. Новобаста аз он ки сиёсати ҳарбӣ дар 
                                                           
1 Дельбрюк, Г. Макиавелли и его время. [Текст] /Г. Дельбрюк, О военном искусстве. –М. 1939. – С. 
155., Зубков, И. Искусство войны Никколо Макиавелли [Текст] //И. Зубков, Военно-исторический 
журнал. – М.: 1940. – С. 235. №7., Дживелегов, А.К. Никколо Макиавелли Макиавелли. [Текст] 
/А.К. Дживелегов, -М.: Мысль, 1996. – С. 345., Макиавелли, Н. Государь. Рассуждения о первой 
декаде Тита Ливия. О военном искусстве. [Текст] /Н. Макиавелли. – М.: Мысль, 1996. – С. 287., 
Малярчик, Я. Политическое учение Никколо Макиавелли: Дис... канд. истор. наук. – Л. 1956. 
Максимовский В. Идеи диктатуры у Макиавелли. [Текст] /В. Максимовский, - СПб.: РСХИ, 2002. – 
С. 265.   
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мактаби илмии Тоҷикистон дар сатҳи зарурӣ то ба имрӯз омӯхта 

нашуда бошад ҳам, оид ба паҳлуҳои гуногуни соҳаи ҳарбӣ коркардҳои 

муайяни илмӣ-таҳқиқотӣ вуҷуд доранд. Масъалаҳои таҳия ва татбиқи 

сиёсати ҳарбӣ ва рушди Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

дар осори донишмандони тоҷик А.Ҳ. Самиев, Г.Н. Зокиров, А.Н 

Муҳаммад (Маҳмадов А.Н.), С.С. Ятимов, Р.Ш. Нуриддинов, Х.А. 

Холов,  К.О. Кабутов ва дигарон инъикос ёфтаанд. 

Дар таҳқиқоти А.Ҳ. Самиев1 идораи ҳарбӣ чун ҷузъи 

ҷудонопазири сиёсати давлатӣ таҳлил гардидааст. Ӯ яке аз 

поягузорони назария ва методологияи таҳқиқи сиёсати ҳарбӣ дар 

шароити Тоҷикистони соҳибистиқлол аст. Тибқи иттилои ӯ, дар 

замони муосир нишондиҳандаи асосии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро таҳкими мунтазами Қувваҳои Мусаллаҳ ташкил 

медиҳад. Дар таҳқиқоти А.Ҳ. Самиев марҳилаҳои ташаккул ва самтҳои 

инкишофи сиёсати ҳарбии Тоҷикистон таҳлили хуро пайдо намудааст.  

Дар осори профессор Г.Н. Зокиров2 масъалаи ҳарбӣ мавқеи 

махсус касб кардааст. Дар таҳқиқоти ӯ, пеш аз ҳама, таҳлили мафҳум, 

моҳият ва хусусиятҳои сиёсати ҳарбӣ аз лиҳози илмӣ-назариявӣ 

мушоҳида карда мешавад.  

Дар корҳои илмии Муҳаммад А.Н.3 (Маҳмадов А.Н.) сиёсати 

ҳарбӣ мазмуни муайян дошта, муаллиф идораи ҳарбиро омили асосии 

сулҳу субот дар шароити истиқлолияти давлатии Тоҷикистон медонад. 

Ӯ доир ба санадҳои муҳимми ҳарбӣ-амниятии кишвар, аз ҷумла 
                                                           
1 Самиев, А.Х. Военная архитектура будущего Таджикистан. [Текст] /А.Х. Самиев, // 
Миротворческие процессы в Таджикистане: материалы 5-й Междунар. науч. Прак. Конф. – 
Душанбе: 1999. – С. 123-127., боз ҳамон. Военная доктрина Республика Таджикистан и проблемы 
национальной безопасности. [Текст] /Народная газета. 1999. 3 дек. – С. 5.   
2 Зокиров, Г.Н. Истиқлолияти сиёсӣ. [Текст] /Г.Н. Зокиров. – Душанбе: Деваштич, 2006. – С. 158., 

боз ҳамон. Сиёсати ҳарбӣ. [Текст] //Донишномаи сиёсӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: 2015. – 
С. 112-113, боз ҳамон. Сиёсатшиносӣ. [Текст] / – Душанбе: 2019. – С. 53-54.   
3 Муҳаммад, А.Н. Консепсияи амнияти миллӣ ва баъзе хусусиятҳои хоси он. [Текст] / А.Н. 

Муҳаммад. //Ахбороти АН ҶТ. Силсилаи: фалсафа ва ҳуқуқшиносӣ. –Душанбе: 2007. №2. – С. 87., 
Раҷабов, Ш.А. Маҳмадов, А .Н. Амният ҳамчун падидаи системан ичтимоӣ [Текст] /А.Н. 
Маҳмадов., Ш.А. Раҷабов. – Душанбе:  Ирфон, 2007. – С. 104., боз ҳамон. Истиқлолияти сиёсӣ ва 

таҳкими давлтдории миллӣ: моногорафия. [Текст] /Г. Зокиров. – Душанбе: Рграф. 2016. – С. 264.  
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Консепсияи амнияти миллӣ ва аҳамияти он дар рушди соҳаи ҳарбии 

кишвар таҳлили мукамал анҷом додааст. 

Тарҳи илмии сиёсати ҳарбӣ дар таҳқиқоти сиёсатшинос С.С. 

Ятимов1 низ ба мушоҳида расида, муҳаққиқ оид ба паҳлуҳои гуногуни 

ин соҳаи мудофиавии кишвар дар даврони истиқлолият андешаронӣ 

намудааст. Ӯ аҳаммияти мудофиавии соҳаи ҳарбӣ ва саҳми онро дар 

таъмини амнияти солҳои аввали истиқлолият омили зарурӣ дониста, 

оид ба ҳифзу нигоҳдории арзишҳои миллӣ пешниҳодҳои назарраси 

илмӣ намудааст. 

Дар таҳқиқи мавзӯи сиёсати ҳарбии кишвар саҳми Р.Ш. 

Нуриддинов2 назаррас буда, вобаста ба самтҳои соҳаи ҳарбӣ, хусусан 

амнияти ҳарбӣ андешаронӣ намудааст. Дар асарҳои ӯ манфиатҳои 

геополитикии Тоҷикистон, таъмини мудофиаи марзҳои ҷанубии 

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, аҳамияти стратегӣ доштани 

Тоҷикистон барои кишварҳои минтақа: Ҷумҳурии Халқии Хитой ва 

Федератсия Россия баррасӣ карда шудааст.  

Дар таҳқиқоти Х.А. Холов3 сиёсати ҳарбӣ ҳамчун неруи 

ҳимоякунандаи иҷтимоӣ баррасӣ шудааст. Ӯ ба меъёрҳои гуногуни 

сиёсати ҳарбӣ, хусусан ҷанбаҳои ватандӯстии он таваҷҷуҳ намуда, дар 

мақолаҳои худ роҳу воситаҳои баланд бардоштани шуури 

худмудофиавии ҷавононро дар шароити истиқлолият таҳлил 

намудааст. 

                                                           
1 Ятимов, С.С. Илм ва амният. [Текст] /С.С. Ятимов. – Душанбе: «Ганч», 2019. – С. 192., боз ҳамон. 
Общественное сознание и общественная безопасность. [Текст] //  Таджикистан и современный мир. 
2017. №2 (57). – С. 24-37., боз ҳамон. Политический субъект и национальная безопасность. [Текст] 
//Вестник Таджикского национального университета. 2018. №5. – С. 261-271. 
2 Нуриддинов, Р.Ш. Что такое национальное безопасность для современной России. [Текст] /Р.Ш. 
Нуриддинов //Общество и этнополитика. Новосибирск: СибАГС, 2008. – С. 169., боз ҳамон. 
Некоторие аспект военно-технического сотрудничество стран СНГ в рамках ОДКБ. [Текст] /Р.Ш. 
Нуриддинов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Серия гуманитарных наук. 2016. №3/1 (94). – 
С. 78. 
3 Холов, А.Х. Шуури худмудофиавӣ омили асосии сиёсати ҳарбӣ. [Текст] /А.Х. Холов // Паёми 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, силсилаи фалсафа ва сиёсатшиносӣ. 2006. №4 (8).  – С. 116-122. 
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Таҳлилу омӯзиши сиёсати ҳарбӣ дар осори К.О. Кабутов1  низ 

мақоми махсус дорад. Ӯ оид ба сатҳу сифати таълими низомӣ ва 

мақоми Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар андешаронӣ намуда, нақши онро 

дар рушди сиёсати ҳарбии Тоҷикистон дар замони истиқлолият дар 

ҷойи аввал мегузорад. Ба андешаи ӯ, ба натиҷаҳои назаррас муваффақ 

гардидани сиёсати ҳарбии Тоҷикистон аз заминаҳои илмӣ-назариявӣ 

ва таълимӣ-технологии Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар вобастагӣ 

доранд.  

Ба гурӯҳи сеюми адабиёт, тадқиқоти олимони мактаби илмии 

Федератсияи Россия ворид мегарданд. Ба ин гурӯҳ осори 

мутафаккирон - О.А. Белков, В.И. Жукова, Б.И. Краснова, В.И. 

Волошков, В.И. Лутовинов, А.В. Соколов, С.А. Мелко, В.Е. Макаров 

ва дигарон дохил мешаванд. 

О.А. Белков2 дар тадқиқотҳояш сиёсати ҳарбиро бахши асосии 

фаъолияти давлат бо маќсади ҳимояи арзишњои миллӣ ва ҳифзи 

манфиатҳои ҳаётан муҳимми кишвар ба қалам додааст. Ба назари ӯ, 

ҳадафи аслии сиёсати ҳарбиро имкониятҳои мудофиавии он ташкил 

менамояд.  

В.И. Жукова ва Б.И. Краснова3 ба ин назаранд, ки яке аз 

ҳадафҳои сиёсати њарбӣ аҳамияти мудофиавии он мебошад, ки он ба 

ҳифзи марзу бум ва тамомияти арзии ин кишварҳо равона карда 

шудааст.  

Дар таҳқиқоти В.И. Волошко ва В.И. Лутовинов4  сиёсати ҳарбии 

давлат яке аз соҳаҳои муҳимми давлат ба хотири пешгирӣ ва 

                                                           
1 Кабутов, К.О. О научно-технической и технологической базе вооруженных сил Республики 
Таджикистан. [Текст] /К.О. Кабутов // Миротворческие процессы в Таджикистане: материалы 5-й 
Междунар. науч. прак. конф. – Душанбе: 1999. – С. 133.  
2 Бельков, О.А. Проблемы и пути военного обеспечения национальных интересов России. [Текст] / 
О.А. Бельков // Полис. 1994. – С. 161-165.  
3 Жукова, В.И., Краснова, Б.И. Общая и прикладная политология: учебное пособие. [Текст] /под 
общ. ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова, – М.: МГСУ, 1997. – С. 134. 
4 Волошко, В.С. Основы военной политики и обеспечения военной безопасности Российской 
Федерации. [Текст] /В.С. Волошко, В.И. Лутовинов, Ю.Н. Мотин. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – С. 
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бартарафсозии хатару таҳдидҳо шуморида мешавад. Ба ақидаи онҳо 

неру ва қудрати сиёсати ҳарбӣ пеш аз ҳама, аз имкониятҳои Қувваҳои 

Мусаллаҳ вобаста мебошад.  

Тибқи таҳқиқоти А.В. Соколов1 дар ду садаи охир суръати 

баландшавии хатару таҳдидҳои сиёсӣ давлатҳои миллиро вазифадор 

намудааст, ки сатҳу сифати сиёсати ҳарбӣ ва амнияти стратегиро ба 

талаботи ҷомеа ҷавобгӯ созанд. Равандҳои таҳдидомези ҳарбӣ-сиёсӣ 

давлатҳои миллиро водор ба он мекунад, ки ба масъалаҳои 

мудофиавии  кишварҳояшон таваҷҷуҳи хосса намоянд. Бо назардошти 

ин, давлатҳои миллиро зарур аст, ки аз дастовардҳои бузурги илмӣ 

доир ба сиёсати ҳарбӣ дар самти фаъолияти мудофиавиро мустаҳкам 

созанд.  

С.А. Мелков2 дар таҳлилҳои хеш сиёсати ҳарбиро бахши 

ҷудонопазири сиёсати давлатӣ меҳисобад, ки бевосита ба ташкили 

Қувваҳои Мусаллаҳ ва истифодаи он дар ҳифзу посдории амнияти 

дохилӣ ва берунии кишвар алоқаманд аст.  

В.Е Макаров3 дар тадқиқоти худ сиёсати ҳарбиро бахши 

амниятие медонад, ки маќсади он танҳо ҳимояи арзишњои миллӣ ва 

манфиатҳои дохилию берунии кишвар аст. Ба назари ӯ, ҳадафи 

стратегии сиёсати ҳарбиро танҳо имкониятҳои мудофиавии давлат 

ташкил менамояд. 

Донишмандони рус - А.А Борисенко, В.С. Пуско, В.В. Илин, В.Н 

Коновалов, Б.М. Ковевский, Г. Жомини, П.И. Пестел, О.К. Рогозин, 

В.И. Захирова ва дигарон гарчанде ба омӯзиши масъалаҳои гуногуни 

                                                                                                                                                                                     
182., Волошко, В.С. Военная политика и военная безопасность Российской Федерации в условиях 
глобализации. [Текст] /В.С. Волошко, В.И. Лутовинов. – М.: Воениздат, 2007. – С. 398. 
1 Соколов, А.В. Политический риск: от теории к практике. [Текст] /А.В. Соколов. – М.: Поколение, 
2009. – С. 144.   
2 Мельков, С.А. Актуальные проблемы военной политики и военной безопасности России: 
материалы науч. теорет. конф. [Текст] /С.А. Мельков, А.Н. Мешин /. – М.: июнь 2004 г. 2005. – С. 
112. 
3 Макаров, В.Е. Актуальные проблемы и основные направления совершенствования системы 
обеспечения безопасности Российской Федерации: Монография. [Текст] /В.Е. Макаров //. – 
Таганрог: Издатель Ступин А.Н., 2009. – С. 181. 
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сиёсӣ машғул бошанд ҳам, сиёсати ҳарбиро ҳамчун бахши мудофиавии 

давлат мавриди таҳлил қарор додаанд.  

А.А Борисенко1 дар таҳқиқоти хеш доир ба тағйирёбии ҷаҳони 

муосир ва ба шаклҳои гуногуни хатарҳои сиёсии замони муосир 

таваҷҷуҳ намудааст. Ӯ ба миён омадани хатарҳои геополитикӣ, ҷангњо 

ва бархӯрди манфиатҳои кишварҳои абарқудратро аз ҷумлаи хатарҳое 

медонад, ки дар шароити муосир мустаҳкам намудани сиёсати ҳарбии 

кишварҳои миллиро талаб менамояд.  

В.И. Захирова2 дар таълифоти хеш ба хулосае меояд, ки аз як 

тараф, мураккабгардии фазои геополитикӣ, рушди илму техника, аз 

ҷониби дигар, дастрасӣ ба техникаи нави ҳарбӣ кишварҳои 

мустақилро ба таҳкими сиёсати ҳарбӣ ҳамчун неруи мудофиавии 

давлат водор месозад.  

Мутафаккири рус В.С. Пуско3 дар таҳқиқоти хеш паҳлуҳои 

гуногуни сиёсати хориҷӣ, иқтисодӣ ва амниятии давлатро омӯхта, ба 

бахши ҳарбии фаъолияти он таваҷҷуҳ зоҳир намудааст. Ӯ бахши 

ҳарбии фаъолияти давлатро омили зарурии дифои марзу бум медонад, 

ки рушди дигар соҳаҳо аз имкониятҳои он вобастагӣ дорад.  

В.В. Илин4 дар таҳлилҳои хеш равандҳои сиёсии олами муосирро 

таҳқиқ намуда, сиёсати ҳарбиро аз бахши муҳофизатии давлат иборат 

медонад, ки имконияти дар ҳама ҳолат ҳимояи манфиатҳои дохилӣ ва 

хориҷии кишварро дорад.  

                                                           
1 Борисенков, А.А. О политике, её сущности и видах. [Текст] /А.А. Борисенков // NB: Проблемы 
общества и политики. 2013. №4. – С. 82-110.  
2 Захирова, В.И. Военная безопасность и внешняя политика государства. [Текст] / В.И. Захирова 
//Вестник Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава 
Мудрого. Серия: Фыософия, философия права, политология, социология. 2014. №1. – С. 19. 
3 Пусько, В.С. Военная политика России в условиях глобализации. [Текст] /В.С. Пусько // Вопросы 
политологии. 2014. №1. – С. 8.  
4 Ильин, В.В. Политология. [Текст] /В.В. Ильин. - М.: Книжный дом «Университет», 2009.  – С. 29. 
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В.Н Коновалов1 дар луғати сиёсии хеш сиёсати њарбиро ќисми 

махсуси сиёсати давлатӣ тасвир намудааст, ки дар асоси ќонунҳои 

муайянгаштаи ҳарбӣ ба роҳ монда мешавад. Ба андешаи ӯ, ҳадафи он 

таҳкими Қувваҳои Мусаллаҳ ва дифои арзишҳои миллии кишвар 

мебошад.  

Б.М. Коневский2 моҳият, сохтор ва вазифаҳои сиёсати ҳарбиро 

чун фаъолияти доимии давлат медонад, ки бевосита ба ҳимояи 

арзишҳои миллии он равона карда шудааст. Муҳаққиқ таъкид 

менамояд, ки сиёсати ҳарбӣ аз ҷониби мақомоти олии давлатӣ дар 

шакли доктринаи ҳарбӣ таҳия ва татбиқ карда мешавад.  

Г. Жомини3 сиёсати ҳарбиро аз бахши махсуси фаъолияти 

давлатӣ иборат медонад, ки ба таъмини суботу оромӣ ва мудофиаи 

кишвар равона карда шудааст. Дар ин ҷода вазифаи асоси сиёсати 

ҳарбиро дар тарбияи маънавии одамон, ҳиссӣ ватандӯстӣ ва шуури 

худмудофиавии онҳо мебинад. 

П.И. Пестел4 амнияти њарбии давлатро таҳлил намуда, онро на 

танҳо ба хотири такмили артиш, балки баҳри ҳимояи арзишҳои миллӣ 

ва иҷтимоӣ омили зарурӣ меҳисобад.  

Тибқи андешаи О.К. Рогозин5 амнияти ҳарбӣ яке аз ҷузъҳои 

муҳими сиёсати ҳарбӣ буда, ҳадафи аслии он посдории манфиатҳои 

иҷтимоии ҷомеа мебошад.  

Ба гурӯҳи чоруми адабиёт осори илмии донишмандони Ғарб 

дохил мешаванд. Омӯзиши осори онҳо ба мо дар таҳлили паҳлуҳои 

гуногуни сиёсати ҳарбӣ кӯмак намудааст. 

                                                           
1 Коновалов, В.Н. Словарь по политологии. [Текст] /отв. Ред. В.Н. Коновалов. – Ростов-на-Дону: 
РГУ, 2001. – С. 285. 
2 Каневский, Б.М. Военная политика государства: сущность, структура и функции. [Текст] / Б.М. 
Каневский //Военная мысль. 1992. №1. – С. 61-64. 
3 Жомини, Г. Очерки военного искусства. [Текст] /Г. Жомини. – М.: Воениздат 1939. – С. 224.  
4 Пестель, П.И. О русской армии. [Текст] / П.И. Пестель //Российский военный сборник / Ред. А.Е. 
Савинкин. – М.: ГА ВС, 1992. – С. 11. 
5 Рогозин, О.К. Международная безопасность и обороноспособность государств. [Текст] / О. К. 
Рогозин. – М.: ТОО «Интерстамо», 1998. – С. 167. 
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Мутафаккирони давраи Эҳёи Европа бевосита ба таҳқиқи соҳаи 

ҳарбӣ, усули ҳимояи манфиатҳои миллӣ, арзишҳои ҳаётан муҳими 

давлату ҷомеа машғул буданд. Дар ин самт, асарҳои илмии К. фон 

Клаузевитс, Т. Гоббс, Ф. Нитсше ва дигаронро метавонем ёдовар 

шавем. 

Самти таҳқиқотии мутафаккир К. Клаузевитс1 омили ҳарбӣ 

ҳамчун воситаи ниҳоии ноил гаштан  ба ҳадафҳои сиёсӣ мебошад. Ба 

андешаи ӯ, аз замони таъсисёбии давлат соҳаи ҳарбӣ бахши асосии он 

маҳсуб ёфта, танҳо ба мудофиа ва ғалаба алоқамандӣ дорад.  

Т. Гобс2 бошад, таъмини амнияти ҳарбиро бахши асосии соҳаи 

низомии давлат меҳисобид, ки мақсадаш пешгирии хатарҳо ва 

таъмини субот дар ҷомеа аст. Ба ин мазмун, Т. Гобсс навишта буд, ки 

«шуғли давлат, ин таъмини амнияти ҳарбии он аст». 

Дар ин радиф, сиёсати ҳарбӣ аз ҷониби файласуфи немис Ф. 

Нитсше3 ба ин мазмун хос мебошад. Ба мисли таҳлилгарони дигар ӯ 

амнияти ҳарбиро њамчун воситаи мустаҳкамшавии мудофиаи кишвар 

медонад, ки танҳо ба пешгирии манфиатҳои ҳаётан муҳимми шахс, 

ҷомеа ва давлат равона карда шудаст.  

Таҳқиқоти донишмандони Ғарб моҳияти геополитикӣ низ дошта, 

тамоюлҳо ва хатарҳои низомии ба ҷомеаи башарӣ таъсиррасонандаро 

фаро мегиранд. Дар асарҳои Г. Моргентау, З. Бжезинский, Л.Ж. 

Спайкмен, С. Хантингтон ва Б. Бузан таваҷҷуҳи асосӣ ба масъалаҳои 

гуногуни соҳаи ҳарбӣ, аз ҷумала тарҳи илмии он ба миён омадааст.  

                                                           
1 Клаузевиц, К.О войне. [Текст] /К. Клаузевиц; пер. с нем. А. Рачинского. – М.: Логос: Наука, 1997. 
– С. 17.   
2 Гоббс, Т. Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского (1651). 
[Текст] /Т. Гоббс. – М.: 1936. – С. 51.  
3 Ницше, Ф. Собрание сочинений. [Текст] /Ф. Ницше, под ред. К.А. Свасьяна. – М.: Мысль, 1990. – 
С. 326. 
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Г. Моргентау1 дар таҳқиқоти хеш собит менамояд, ки дар олами 

муосир сиёсати њарбӣ ба яке аз ҳадафҳои стратегии кишварҳои 

абарқудрат табдил ёфтааст. Чунин раванди ҳарбигароӣ боиси 

мусаллаҳшавии кишварҳои бузург гардида, метавонад ба амнияти 

башар, хусусан ба кишварҳои хурд, таҳдиду хатар эҷод намоянд.  

Ба ин мазмун, дар таҳқиқоти З. Бзежинский2 оид ба самту 

паҳлуҳои гуногуни сиёсати ҳарбӣ ва муборизаҳои абарқудратҳо 

андешаҳои назаррас мавҷуданд. Мутафаккир бар он андеша аст, ки 

соҳаҳои ҳарбии кишварҳои абарқудрати олам то охири қарни XX ба 

технологияи ҳарбии пешқадам муҷаҳҳаз гардидаанд. Манзури ӯ 

муборизаҳои ҳарбӣ-сиёсии Федератсияи Россия ва Иёлоти Муттаҳидаи 

Америка дар фазои геополитикии ҷаҳонӣ мебошад.  

Л.Ж. Спайкмен3 дар таҳқиқоти хеш чунин изҳор менамояд, ки 

мураккабгардии сиёсати ҳарбии кишварҳои абарқудрат хатар ва 

таҳдид ба дигар кишварҳои мустақил аст. Новобаста аз рушди соҳаи 

ҳарбии давлатҳои абарқудрат кишварҳои мустақили хурд 

вазифадоранд, ки вобаста ба имкониятҳои моддии хеш самтҳои 

сиёсати ҳарбиашонро тақвият диҳанд, то марзу буми ватани худро 

нигоҳ доранд. 

С. Хантинтон4 дар асарҳояш оид ба аҳамияти мудофиавии 

сиёсати ҳарбӣ изҳори нигаронӣ намуда, иброз менамояд, ки низоъҳои 

ояндаи инсониятро на муборизаҳои сиёсӣ ва ё иқтисодӣ, балки 

бархурдҳои тамаддунӣ ташкил медиҳанд. Дар ин самт, вазифаи 

                                                           
1 Ниг. ба: Morghentau G. Politics Among Nations. [Text]. /G. Morghentau.  The Struggle for Power and 
Peace. – Р. 703. 
2 Zbigniew B. The Grand Chessboard. [Text]. /B. Zbigniew American Primacy and Its Geostrategic 
Imperatives, United States, Basic Books, 1998. – Р. 240.  
3 Spykman, N.J. America's Strategy in World Politics: [Text] / N.J. Spykman, The United States and the 
Balance of Power /N.J. Spykman. – N.Y.: Transaction Publishers, 1942. – P. 498. 
4 Samuel, P. Huntington The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster. 
[Text] /P. Samuel, 1998. – Р. 368. 
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сиёсати ҳарбии кишварҳои мустақилро нигоҳ доштани арзишҳои 

миллӣ ва дифои марзу буми кишвар бояд ташкил намояд. 

Дар таҳқиқоти Б. Бузан1 сиёсати ҳарбӣ мазмуни хосса дорад. 

Мутафаккир ба идораи њарбӣ ҳамчун бахши ҳимоякунандаи давлат 

назар менамояд, ки вазифаи асосии онро таҳияи қарорҳои ҳарбӣ, 

пешгирӣ аз таҳдидҳои мусаллањона, азбайнбарии хатари љангу 

муборизањо ва таъмини мудофиаи марзу ҳудуди кишварҳо ташкил 

менамояд.  

Таҳқиқи масъалаҳои сиёсати ҳарбӣ аз рӯйи мазмун ва моҳияти 

худ истифодаи сарчашмаҳоро тақозо менамояд. Аз ин рӯ, ҳангоми 

таҳлили сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон муаллиф аз 

сарчашмаҳои гуногун истифода намуда, онҳоро ба таври зерин 

гуруҳбандӣ намудааст:  

Ба гурӯҳи якум санадҳои меъёрӣ доир ба сиёсати ҳарбӣ  ҳамчун 

заминаи асосии фаъолияти қонунии ин соҳа дохил мешаванд.  

Мусаллам аст, ки тамоми санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи 

ҳарбии кишвар  аз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма 

мегиранд. Тавре дар моддаи 11-уми Конститутсия2 омадааст, 

“Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро дар амал татбиқ намуда, 

соҳибихтиёрӣ ва истиқлолияти дигар давлатҳои ҷаҳонро эҳтиром 

менамояд. Дар ҳама ҳолат ташвиқоти ҷанг манъ аст”. Дар моддаи 13-

уми Конститутсия сабт шудааст, ки замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, 

фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ 

моликияти истисноии давлат мебошанд. Тибқи Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мудофиаи тамоми арзишҳои миллӣ мансуб ба 

сиёсати ҳарбии давлат мебошад.  

                                                           
1 Buzan, B. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War 
Era. ECPR Press, Rowman & Littlefield International. [Text] /B. Buzan,  2nd edition, 2007. – Р. 318. 
2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 6-уми ноябри соли 1994. Фасли аввал, моддаи 11-13.  – С. 3. 
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Сарчашмаи дигари меъёрии ҳуқуқиро Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа»1 ташкил менамояд. Қонуни мазкур 

асосҳо ва ташкили мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ваколатҳои 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ, корхонаҳо, 

муассисаҳо, ташкилотҳо, шахсони мансабдор ва шаҳрвандонро дар 

соҳаи мудофиа муайян мекунад. Дар сиёсати ҳарбӣ мавқеи аввалин ба 

мудофиа вогузор аст. Мудофиа яке аз вазифаҳои муҳимтарини сиёсати 

ҳарбии давлат буда, кори тамоми халқ ба ҳисоб меравад.  

Манбаи дигари илмиро, ки муаллиф дар раванди таҳқиқи мавзӯи 

мазкур васеъ истифода намудааст, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи Қувваҳои Мусаллаҳ»2 ташкил менамояд. Ин санади ҳарбӣ 

давлати мустаќил ва субъекти њуќуќии байналмилалӣ ва дорои 

Қуввањои Мусаллањи худ будани Тоҷикистонро ифода месозад. 

Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, таъинот, вазифањо, њайат, усулњои 

ташкил ва фаъолияти Қуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистонро 

муайян менамояд. Дар сиёсати ҳарбии давлат Қувваҳои Мусаллаҳ 

ҳамчун субъекти асосӣ маҳсуб ёфта, поягузори фаъолияти мудофиавӣ 

ва амниятии кишвар ба ҳисоб мераванд. 

Санади дигари меъёрии ҳуқуқӣ - Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”3 буда, асноди 

ҳуқуқӣ-ҳарбиест, ки тақсимнашаванда будани  қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дахлнопазирии онро асоснок менамояд. 

Ҳамзамон, ба ин гуруҳи сарчашмаҳо Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ”4 

                                                           
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа».  //Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. – Душанбе:  25-уми июни соли 1993, №14. 4.11.1993. – С. 28.  
  
2Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон» . //Ахбори 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: 14 декабри соли 1996. №316. 2007. – С. 45.  
3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”. //Ахбори 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: 1-уми августи соли 1997. №481. – С. 24.  
4  Қонуни  Ҷумҳурии  Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ. //Ахбори 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: 10 ноябри соли 2000, №11. – С. 34.  
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дохил мешавад. Ин санади ҳуқуқӣ-ҳарбӣ муносибатҳои аз тарафи 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро гардидани уҳдадориҳои 

умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбии онро ба танзим медарорад.  

Дар ин радиф, доктринаи ҳарбии Тоҷикистонро1 бояд махсус 

таъкид намуд, ки дар рушди асосҳои ҳуқуқии сиёсати ҳарбии кишвар 

нақши калидӣ дорад. Доктринаи њарбии Љумњурии Тољикистон 

маљмўи нишондодњои расмиест, ки асосњои сиёсати ҳарбӣ, дурнамо ва 

заминаҳои моддии сиёсати ҳарбии Љумњурии Тољикистонро муайян 

мекунад. Аз ин рӯ, асоси њуќуќии доктринаи њарбиро Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрию њуќуќии 

Љумњурии Тољикистон, инчунин шартномањои байналмилалии 

Љумњурии Тољикистон дар соњаи таъмини амнияти њарбӣ ташкил 

менамояд. 

Ба гуруҳи дувуми сарчашмаҳо асарҳо, маърӯзаҳо, суханрониҳо ва 

мусоҳибаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дохил 

мешаванд2. Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар асарҳо ва 

баромадҳои хеш мақоми назаррас доштани сиёсати ҳарбиро таъкид 

намуда, изҳор менамоянд, ки дар ҳимояи марзу хок ва мудофиаи 

қаламрави Ватан Қувваҳои Мусаллаҳ нақши таъсирбахш доранд.  

                                                           
1 Доктринаи њарбии Љумњурии Тољикистон. //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар 
бораи тасдиқи Доктринаи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе: 3 октябри соли 2005 №103. – 
С. 16. 
2 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – Душанбе: 26.12.2019. [Манбаи электронӣ]. URL: http://www.president.tj/node/19088 
(санаи муроҷиат: 20.01.2020)., Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 26.12.2018. (Санаи муроҷиат: 17.12.2018). [Манбаи электронӣ]. 

URL: http://www.president.tj/node/19088., Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмон Э ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 26.04.2013. – Душанбе: [Сарчашмаи электронӣ]. URL: 
http://president.tj/node/4318, 30.04.2004.  Раҳмон Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи милат [Матн] / 

Э. Раҳмон. Ҷилди ҳафтум. – Душанбе: Ирфон. 2007. – С. 480., Раҳмон Э. Истиқлолияти Тоҷикистон 
ва эҳёи миллат. [Матн] / Э. Раҳмон. Ҷилди ҳаштум. – Душанбе: Ирфон. 2009. – С. 576.,  Раҳмон Э. 
Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. [Матн] / Э. Раҳмон. Ҷилди ёздаҳум. – Душанбе: Ирфон, 

2011. – С. 576., Раҳмон Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эхёи миллат. [Матн] / Э. Раҳмон. Ҷилди 
дувоздаҳум. – Душанбе: Ирфон. 2016. – С. 560., Раҳмон Э. Таджики в зеркале истории. От Арийцев 

до Саманидов. [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Ирфон. 2012. – С. 676., Раҳмон Э. О современном 
мире и основных аспкетах внешней политики Республики Таджикистан. [Матн] / Э. Раҳмон. – 
Душанбе: Контраст. 2019. – С. 222. 

http://www.president.tj/node/19088
http://www.president.tj/node/19088
http://president.tj/node/4318
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Робитаи кор бо барномаҳои (лоиҳа) мавзӯи илмӣ. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар чаҳорчӯбаи татбиқи нақшаи дурнамои корҳои 

илмӣ-таҳқиқотӣ дар кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишгоњи 

техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар мавзӯи 

“Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон: моҳият ва хусусиятҳои асосӣ” 

барои солҳои 2017-2021 иҷро шудааст. 

Ҳадафи таҳқиқот омӯзиши раванди таҳия ва татбиқи сиёсати 

ҳарбӣ дар шароити муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.  

Барои ноил гардидан ба ҳадафи мазкур ҳалли вазифаҳои зерин 

аҳамият ва арзиши хосаро касб менамояд:  

 таҳқиқи асосҳои илмӣ-назариявии сиёсати ҳарбӣ;  

 омӯзиши нақши амнияти ҳарбӣ ва ҷанбаҳои мудофиавии он дар 

низоми давлатдорӣ;  

 баррасии раванди ташаккул ва таҳкими сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолияти давлатӣ;  

 тавсифи асосҳои ҳуқуқии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва хусусиятҳои хоси он; 

 таҳлили ҳамкориҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои дигар дар доираи созмонҳои минтақавӣ ва глобалӣ;  

 муайян намудани масъалаҳо ва пешомадҳои рушди ҳарбию 

саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 пешниҳоди тавсияҳо ҷиҳати такмили сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

 Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлили сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон: моҳият ва хусусиятҳои он ташкил менамояд. 
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Мавзӯи тадқиқотро омӯзиши назарияи сиёсати ҳарбӣ дар 

фаъолияти бевоситаи мақомотҳои мудофиавии давлатӣ ва амалӣ 

намудани сиёсати ҳарбӣ дар муҳити нави истиқлолияти сиёсӣ 

мебошад. 

Заминаҳои методологии таҳқиқотро усулҳои таҳлилӣ, муқоисавӣ, 

пешгӯинамоӣ ташкил медиҳанд.  

Бо истифода аз усули таҳлилӣ сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун яке аз бахшҳои асосии фаъолияти давлатӣ бо 

мақсади мудофиа ва таъмини амнияти марзу буми ҷомеа муайян карда 

шуд.  

Усули муқоисавӣ имкон дод, ки таҳияву татбиқи сиёсати ҳарбии 

Тоҷикистон ва марҳилаҳои гуногуни давлатдорӣ баррасӣ гардад.  

Истифодаи усули пешгӯинамоӣ имкон дод, ки дурнамои сиёсати 

ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имкониятҳои Қувваҳои Мусаллаҳи 

онро муайян намоем. 

Усулҳои гуногуни таҳқиқотӣ, ки дар раванди омӯзиш ба таври 

васеъ истифода гардиданд, имкон доданд, ки сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар раванди таҳаввул баррасӣ карда шаванд.  

Соҳаи таҳқиқот. Диссертатсия дар мавзӯи “Сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон: моҳият ва хусусиятҳои асосӣ” барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ ба шиносномаи ихтисосҳои 

Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 23. 00. 02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва 

технологияи сиёсӣ мувофиқат менамояд 

Марҳилаҳои таҳқиқот. Давраи иҷроиши мавзӯи диссертатсионӣ 

тайи солҳои 2017-2021 – ро фаро мегирад. 

Пойгоҳи асосии иттилоотии таҳқиқотро Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Қувваҳои 

Мусаллаҳ”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мудофиа”, 
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Доктринаи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, созишномаҳои ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои Вазорати мудофиа ва дигар санаду 

меъёрҳои ҳуқуқӣ-ҳарбӣ ташкил медиҳанд.  

Диссертатсия дар кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишгоњи 

техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимӣ анҷом дода 

шудааст.  

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки 

хулосаҳои муаллиф дар заминаи таҳлили адабиёти илмӣ ва назарияҳои 

сиёсӣ таҳия гардидаанд. Дар натиҷаи таҳлили илмӣ хулосаву 

тавсияҳои зарурӣ ва самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешниҳод шудааст.  

Навгонии илмии таҳқиқот аз он иборат аст, ки сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун фаъолияти мудофиавии давлат бори 

нахуст мавриди таҳқиқи илмӣ қарор гирифта, дар шакли диссертатсия 

пешниҳод мегардад. Навоварии илмии диссертатсия ба таври зайл 

муайян мегардад: 

 асосҳои илмӣ-назариявии сиёсати ҳарбӣ мавриди омӯзиш 

қарор гирифтааст; 

 нақши амнияти ҳарбӣ дар низоми давлатдорӣ таҳлил 

гардидаанд;  

 раванди ташаккул ва таҳкими сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар давраи истиқлолияти давлати баррасӣ гардиданд; 

 хусусиятҳо ва заминаҳои инкишофи ҳарбию саноатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳогузорӣ гардидаанд;  

 ҳакориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои дигар дар 

доираи созмонҳои минтақавӣ ва глобалӣ таҳқиқи карда шуданд;  

 масъалаҳо ва пешомадҳои рушди ҳамкориҳои ҳарбию 

саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешгӯи карда шудаанд; 
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 ҷиҳати такмили сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тавсияҳо пешниҳод карда шуданд.  

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он аст, ки натиҷаҳои 

диссертатсия барои олимон, мутахассисон ва шахсоне, ки бевосита ба 

омӯзиши сиёсати ҳарбӣ машғуланд, муфид мебошад. Инчунин 

натиҷаҳои таҳқиқоти ҳамчун маводи таълимӣ дар муассисаҳои махсуси 

низомӣ ва донишкадаҳои ҳарбӣ метавонанд мавриди истифода қарор 

гиранд. Ғайр аз ин, натиҷаи таҳқиқ вобаста ба имконот дар таълими 

фанҳои ҷомеашиносӣ, аз ҷумла ҳангоми хондани курсҳои махсус дар 

соҳаи илмҳоии ҳарбӣ-сиёсӣ, амнияти ҳарбӣ, сиёсатшиносӣ, сиёсати 

ҷаҳонӣ, геополитика ва муносибатҳои байналмилалӣ метавонанд 

мавриди баҳрабардорӣ қарор гиранд. Маводи дар рисола 

таҳқиқгардидаро метавон ҳамчун дастурамал дар омӯзиши фанҳои 

ҳарбӣ-мудофиавӣ ба таври васеъ истифода намуд. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки натиҷаҳо ва 

хулосаҳои бадастомада метавонанд барои такмили минбаъдаи сиёсати 

ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шаванд. Натиҷаҳои 

бадастомадаро, инчунин метавон ҷиҳати беҳтар намудани усулҳои 

самараноки таълими ҳарбӣ ва фаъолияти касбии низомиёни кишвар 

мавриди истифода қарор дод. Дар баробари ин, натиҷаҳои таҳқиқоти 

илмӣ метавонанд дар раванди баланд бардоштани фаъолияти 

Қувваҳои Мусаллаҳ, амнияти ҳарбӣ ва рушди минбаъдаи самти 

дохилию берунии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода 

намоянд.  

Асосҳои назариявии таҳқиқотро корҳои илмии олимон ва 

муаллифон, ки дар шакли монографияҳо, дастурҳои таълимӣ, 

мақолаҳои илмии дар маҷалаҳои тақризшавандаи байналмилалӣ, 

Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат – 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҳхазҳои электронии интернетӣ, сомонаҳои 

расмии вазорату идораҳои дахлдори соҳавӣ ташкил менамоянд. 

Инчунин, эъломия ва баёнияҳои созмонҳои байнлмилалӣ, аҳднома ва 

созишномаҳои байнидавлатӣ, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва ҳарбиро ба 

ин гурӯҳ метавон дохил намуд. 

Муқаррароти асосии таҳқиқот, ки барои дифоъ пешниҳод 

мегарданд:  

1. Таҳқиқи илмии сиёсати ҳарбӣ чун ҷузъи муҳимми сиёсати 

давлатӣ аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дорад. Намояндагони 

мактабҳои илмии гуногун доир ба сиёсати ҳарбӣ нуқтаи назари 

мухталиф доранд. Донишмандон ва коршиносон бо дарназардошти 

омилҳои гуногун манфиатҳои миллии давлат, ҳадафҳои стратегии он, 

имкониятҳои молӣ-иқтисодӣ, технологӣ ва иттилоотии сатҳу сифати 

омода намудани мутахассисони соҳаи ҳарбиро баррасӣ менамоянд. 

Ҳадафи сиёсати ҳарбиро мусаллаҳ намудани артиши миллӣ, пешгирии 

низоъҳои мусаллаҳона, мудофиаи истиқлолият, ҳифзи тамомияти 

арзию ҳудудии давлат ва дар умум манфиатҳои миллии кишвар 

ташкил менамояд. Барои амалишавии ҳадафҳои стратегии сиёсати 

ҳарбӣ омода намудани низомиён ба мудофиаи Ватан, такмили артиши 

миллӣ ва ҳамаҷониба баланд бардоштани неруи мудофиавии онҳо аз 

таҷовузњои ногаҳонӣ зарур мебошад. Муайян намудани самтҳои 

муҳими сиёсати ҳарбӣ аз қобилияти субъектҳои олии низомӣ сарчашма 

гирифта, дар ҳама ҳолат кафили сулҳу суботи кишвар баромад 

менамоянд.  

2. Дар сиёсати ҳарбии давлат амнияти њарбї ҳамчун таркиби 

асосӣ нақши назаррас дошта, ба таъмини мудофиаи самаранок дар ин 

соҳа нигаронида шудааст. Дар низоми давлатдорӣ таъмини амнияту 

суботи ҷомеаро бе таҳкими амнияти ҳарбӣ тасаввур намудан ғайри 

имкон аст. Амнияти ҳарбӣ ба пешгирии хатару таҳдидҳои ҳарбӣ-сиёсӣ, 
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ҳифзи Қувваҳои Мусаллаҳ, баланд бардоштани қудрати дифои давлат 

ва самтҳои махсуси соҳаи низомӣ нигаронида шудааст. Амнияти ҳарбӣ 

хатару таҳдидҳои ҳарбии эҳтимолиро пешгӯӣ намуда, имкониятҳои 

мудофиавии давлатро ҳам дар замони осоишта ва ҳам дар замони ҷанг 

баланд мебардорад. Таҳкими амнияти ҳарбӣ дар низоми давлатдорӣ 

ба шууру психологияи ҳарбиёну шаҳрвандон таъсир расонида, онҳоро 

дар рӯҳияи ҳифзи Ватан тарбия менамояд. Қобилияти касбии 

субъектҳои роҳбарикунандаи низомиро дар фаъолияти ин соҳа 

самаранок менамоянд. 

3. Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли рушд қарор 

дошта, ҳадафи асосии онро таҳкими Қувваҳои Мусаллаҳ ва 

муњофизати сохти конститутсионї ташкил медиҳад. Қувваҳои 

Мусаллаҳ яке аз иштирокчиёни асосии сиёсати ҳарбии Тоҷикистон 

буда, ҳамчун неруи мудофиавӣ дар таҳкими сулҳу субот ва ободии 

кишвар маҳсуб меёбанд. Самти пешгирифтаи сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самаронокгардии кормандони низомӣ ва 

Қувваҳои Мусаллаҳ равона гардидааст. Дар ин замина, ҳарбиёни 

кишвар аз гузаштаи пурифтихору ибратомӯзи миллати фарҳангиву 

сулҳдӯст, соҳибмаърифату тамаддунсоз ва ободгару созандаи тоҷик 

бояд сабақи мардонагӣ гирифта, ба Ватани аҷдодии худ – давлати 

соҳибистиқлоли тоҷикон ва миллати тоҷик содиқона хизмат намоянд. 

Дар ҳама маврид барои таҳкиму устувории ваҳдату суботи Ҷумҳурии 

Тољикистон нақши асосию пешбар ба зиммаи сиёсати ҳарбии кишвар 

вогузор гардидааст. 

4. Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти стратегӣ 

дошта, дар заминаи санаду меъёрҳои қонунӣ фаъолияти низомиёни 

кишварро ба роҳ мондааст. Мавҷудияти санаду меъёрҳои қонунӣ 

омили асосии рушди фаъолияти низомиён ва Қувваҳои Мусаллаҳ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Сарчашмаҳои меъёрию ҳуқуқии 
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сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон воситаи ҳал ва азбайнбарии 

мушкилоти ҳуқуқии соҳаи ҳарбиён мебошад. Баланд бардоштани 

заминаҳои ҳуқуқӣ яке аз ҳадафҳои муосири сиёсати ҳарбии 

Тоҷикистони соҳибистиқлол аст. Рушду инкишофи самти мудофиавии 

давлатро бе мустањкамнамоии асосҳои ҳуқуқӣ ва дар ин замина тарбия 

намудани ҷузъу томи Қувваҳои Мусаллаҳи он имконнопазир аст. 

5. Яке аз имкониятҳои босамари мудофиавӣ дар ин раванд вусъат 

додан ва тавсеа бахшидани ҳамкориҳои ҳарбӣ бо кишварҳои дигари 

минтақавӣ ва глобалӣ мебошад. Ҳадафи сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тољикистон на танҳо таъмини суботу оромии дохилӣ, балки 

ҳамкориҳои ҳарбӣ баҳри таъмини амнияти кишварҳои минтақа 

мебошад. Тоҷикистон њамчун узв ва ќисми људонопазири ин 

созмонҳои ҳарбӣ буда, аз марҳилаи аввал ҳамкориро бо СААД ва 

СҲШ идомаи рушди муносибатҳои ҳарбӣ-мудофиавии хеш 

пазируфтааст. Ҳузури Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи СААД ва 

СҲШ ањамияти стратегию амниятиро дар худ касб намудааст. 

Ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ин созмонҳои бузурги 

њарбї ҳам ба манфиати кишвар ва ҳам ба манфиати дигар аъзоёни он 

мебошад. Самти берунии сиёсати ҳарбии Тоҷикистон дар њамоњангӣ 

бо созмонҳои ҳарбии минтақавӣ СААД ва СҲШ доираи васеи 

масъалаҳоро дар бар мегирад. 

6. Дар замони муосир ба Тоҷикистон соҳибистиқлол масъала ва 

пешомади  ҳамкориҳои ҳарбию саноатӣ ва дар ин доира таҳким 

додани муносибатҳо, ба ҳадафи асосии сиёсати ҳарбӣ он табдил 

ёфтааст. Дар ин замина, шароити муосир аз сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳкими ҳамкориҳои судмади ҳарбӣ-саноатиро талаб 

менамояд, ки ба таъмиини мудофиаи дохилӣ ва субботу оромии 

кишварҳои минтақа равона карда мешавад. Мустаҳкамнамоии 

ҳамкориҳои ҳарбӣ-саноатии Тоҷикистон бо кишварҳои минтақа, на ба 



28 
 

хотири таҷовуз ва ё ҳуҷуми ногаҳонӣ ба дигар кишварҳо, балки танҳо 

ба хотири дифои марзу буми дохилӣ ва саҳмгузорӣ дар пойдории 

суботи кишварҳои минтақа мебошад. Рушду нумуи ҳамкориҳои ҳарбӣ-

саноатӣ бо дастгирии бевоситаи кишварҳои бузурги минтақа сурат 

мегирад. Дар ин самт, яке аз ҳадафҳои стратегии сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тољикистонро такмил додани масъалаҳо ва пешомади 

ҳамкориҳои ҳарбию саноатӣ бо кишвари абарқудрати минтақа 

Федератсияи Россия ташкил менамояд. Вусъат додани муносибатҳои 

ҳарбӣ-саноатӣ бо кишвари шарик ба танзими масъалаҳои сарҳадӣ ва 

рушди ҳамкориҳои ҳарбӣ-техникӣ равона гардидааст. Пешомади ин 

муносибатҳо боиси баланд гардидани иқтидори техникӣ-ҳарбӣ, сатҳи 

илмию техникии соҳаи ҳарбӣ ва рушди захираҳои мудофиавии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда шуда метавонад.  

Саҳми шахсии довталаб. Таҳия, коркард ва таҳлили ҳамаҷонибаи 

мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ маҳсули чандинсолаи фаъолияти 

муаллиф мебошад. Ҳамаи давраи иҷроиши нақшаи кории илмӣ-

таҳқиқотии пешбинишуда бо иштирок ва пешниҳоди бевоситаи 

муаллиф роҳандозӣ карда шудаанд. Саҳми шахсии муаллиф 

пешниҳодҳо ҷиҳати рушду таҳкими сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва моҳияту хусусиятҳои он, роҳҳои баланд бардоштани 

эҳсоси ватандӯстӣ ва шуури худмудофиавии шаҳрвандон ҳамчун 

омилҳои сиёсати ҳарбии кишвар инъикос меёбад.  

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои 

он. Натиҷа ва дастовардҳои таҳқиқот аз тарафи муаллиф тайи солҳои 

2017-2021 дар як қатор мақола ва маводҳои илмӣ, амалӣ ва назариявии 

сатҳи донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва хориҷӣ ба нашр расонида шудаанд.  

Интишори натиҷаҳои диссертатсионӣ. Мазмун ва муҳтавои 

рисола дар шаш мақолаи илмии тақризшавандаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ 
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расонида, пешниҳод гардидааст. 

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз мундариҷа, номгӯйи 

ихтисораҳо, муқаддима, се боб, зербобҳо, хулоса ва рӯйхати адабиёти 

истифодашуда иборат буда, дар ҳаҷми 170 саҳифа иҷро шудааст. 
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БОБИ 1. МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ 

ОМӮЗИШИ СИЁСАТИ ҲАРБӢ 

1.1. Асосҳои илмӣ-назариявии таҳқиқи сиёсати ҳарбӣ  

Сиёсати ҳарбӣ ҳамчун фаъолияти низомӣ-мудофиавии давлат яке 

аз мавзӯҳои муҳимми илми муосир буда, мавриди омӯзиши мактабҳои 

назариявӣ қарор дорад. Ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар низоми 

геополитикӣ ба шароиту вазъи ҳарбӣ-сиёсии давлатҳои мустақил 

алоқаманд мебошад. Ба раванди инкишофи кишварҳои ҷаҳон 

муборизаҳои шадиди сиёсӣ, иқтисодӣ ва низоъҳои мухталиф таъсири 

ҷиддӣ расонида, ба суботи дохилии кишварҳои миллӣ хатар эҷод 

менамоянд1. Мураккаб гардидани вазъияти сиёсӣ, молиявӣ, иқтисодӣ, 

этникӣ ва демографӣ татбиқи сиёсати ҳарбии давлатро њамчун бахши 

стратегӣ талаб менамояд.   

Ба андешаи В.В. Илин таъсири равандҳои хатарноки глобалӣ ба 

манфиатҳои дохилӣ ва хориҷии кишварҳо таҳким бахшидани сиёсати 

њарбии онҳоро талаб менамояд. Сиёсати њарбї ќисми људонашавандаи 

фаъолияти таркибии давлат буда, ҳадафи онро мудофиаи марзу ҳудуд, 

нигоҳдории сулҳу субот ва танзими масъалаҳои ҳарбие ташкил 

менамоянд, ки бевосита ба дифои кишвар равона гардидааст2.  

Бояд тазаккур дод, ки тањлили илмӣ-назариявии мафҳуми 

сиёсати њарбї аз ҷониби муҳаққиқони мактабҳои гуногун њамчун 

падидаи зарурї ва мудофиавии давлат анҷом дода шудааст. Пойдории 

суботи кишвар аз сатҳи сиёсати њарбї вобастагии аввалиндараља 

дошта, ин мавзуъ мавриди таҳқиқи илмии донишмандони соҳа қарор 

дорад. Таваҷҷуҳ ба сиёсати ҳарбӣ дар муқоиса бо давраҳои қаблӣ дар 

замони муосир бештар ба назар мерасад.  

                                                           
1 Авцинова, Г.И. Глобализация: понятие, тенденции развития, модели управления миром и 
политическая стратегия России. [Текст] /Г.И. Авцинова – М.: Красновские чтения, 2009. – С. 29-42. 
2 Ильин, В.В. Политология. [Текст] /В.В. Ильин. – М.: Книжный дом «Университет», 2009. – С. 29. 
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А.А. Барисенко собит менамояд, ки хатари љиддии бенизомї, 

љангњо ва бархӯрди манфиатҳои кишварҳои абарқудрат аз ҷумлаи 

масъалаҳоест, ки дар шароити муосир тақвияти сиёсати ҳарбии 

давлатҳои миллиро талаб менамояд1. Ба андешаи мо, ба миён омадани 

низоъҳои миқёсан васеъ баҳри бадаст овардани захирањои бузурги 

табиӣ ва инсонӣ хатар ба кишварҳои мустақили заиф ба ҳисоб 

меравад. Зеро вазъи ҳарбӣ-сиёсии баамаломадаи ҷаҳони муосир 

хатарнок буда, ба таври назаррас дар сиёсати дохилию хориҷии 

кишварҳои миллӣ таъсири манфӣ расонида, тамоюлҳои мухталифро ба 

миён меорад. Аз ин рӯ, мутафаккир дар ин раванд такмили сиёсати 

ҳарбии кишварҳои миллиро талаб менамояд.  

Тавадов собит менамояд, ки тамоюлҳои ҳарбии аввали асри XX, 

сиёсати ҳарбиро ба бахши муҳим ва соҳаи зарурии давлатҳо табдил 

дод. Фазои номусоиди ҷаҳони муосир кишварҳоро ба он водор намуд, 

то барои бақои худ ва дифоъ аз марзу бум сиёсати ҳарбии хешро 

таҳким бахшанд2. Зеро кишварҳои абарқудрат ҳанӯз аз нимаи дувуми 

асри ХХ бањри мустаҳкам намудани мудофиаи хеш ба бузургтарин 

технологияи њарбї (яроқи њастаӣ) мушарраф гардидаанд. 

Муборизаҳои ҳарбӣ-сиёсӣ миёни кишварҳои пешрафта боиси 

таъсисёбии иттиҳоду ташкилотҳои ҳарбӣ гардида буданд. 

Ба ақидаи А.В. Соколов мусаллаҳшавии бошитоби давлатҳои 

мутараққӣ сабабгори рақобати ҳарбӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ 

гардида, ба фазои амниятии кишварҳои олам таъсири манфӣ расонид. 

Аз ин рӯ, вазъияти баамаломада таҳкими сиёсати ҳарбӣ ва амнияти 

стратегии давлатҳоро талаб менамояд. Аз ҷониби дигар, равандҳои 

                                                           
1 Борисенков, А.А. О политике, её сущности и видах. [Текст] /А.А. Борисенков // NB: Проблемы 
общества и политики. 2013. №4. – С. 82-110. 
2 Тавадов, Г.Т. Политология. [Текст] /Г.Т. Тавадов. – М.: 2011. – С. 371. 
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хатарноки сиёсӣ омӯзиши назария ва методологияи илмии сиёсати 

ҳарбиро пеш меорад1.  

Дар илми муосир назария ва аќидаҳои гуногун рољеъ ба сиёсати 

ҳарбї маҷуд мебошад. Хусусан, дар рушду таҳкими фаъолияти ҳарбии 

давлатҳо вусъат додани маорифи ҳарбӣ, таълими ҳарбии ҷузъу томи 

низомӣ ва маҳорати касбии Қувваҳои Мусаллаҳ ҳамчун дастоварди 

асосии ин соҳа маҳсуб меёбанд.  

Донишмандони рус В.И. Жукова ва Б.И. Краснова менависанд, 

ки сиёсати њарбии давлат аҳамияти мудофиавӣ дошта, дорои асосҳо, 

таркибҳо ва самтҳои гуногуни идоракунӣ мебошад. Таҳлили 

фаъолияти давлат дар самти сиёсати њарбӣ њамчун омили асосии 

мудофиавӣ таваҷҷуҳи муҳаққиқони мактабҳои гуногуни илмиро ба худ 

ҷалб намудааст. Омӯзиши мавзӯи мазкур исбот менамояд, ки масъалаи 

ҳарбӣ ва мушкилоти он дар љомеаи инсонӣ аз замонҳои қадим арзи 

вуҷуд дошта, дифои кишвар ва марзу бум яке аз бахшҳои асосии 

фаъолияти нахустин давлатҳо ба шумор мерафт2.  

В.Е. Макаров таъкид менамояд, ки ҷанбаҳои назариявии ин 

падидаи сиёсӣ дар давраҳои гуногуни таърихӣ аз љониби файласуфону 

муаррихон, олимону сиёсатмадорон мавриди омӯзиш қарор 

гирифтааст. Дар аксари таълифоти мутафаккирон сиёсати ҳарбӣ 

аҳамияти мудофиавӣ дошта, баҳри таъмини вазифаи давлат ба қалам 

дода шудааст3. Дар њама давру замон давлатҳо кӯшиши мустаҳкам 

намудани иқтидори њарбии худро ҳамчун омили асосии мудофиаи 

кишвар истифода намудаанд. 

                                                           
1 Соколов, А.В. Политический риск: от теории к практике. [Текст] / А.В. Соколов. – М.: Поколение, 
2009. – С. 144. 
2 Жукова, В.И., Краснова, Б.И. Общая и прикладная политология. [Текст] / под общ. ред. В.И. 
Жукова, Б.И. Краснова. – М.: МГСУ, 1997. – С. 134. 
3 Макаров, В.Е. Актуальные проблемы и основные направления совершенствования системы 
обеспечения безопасности Российской Федерации: Монография. [Текст] / В.Е. Макаров. – 
Таганрог: Издатель Ступин А.Н., 2009. – С. 181. 
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Таҳлили назарияҳои гуногуни илмӣ оид ба сиёсати ҳарбӣ 

шаҳодат медиҳанд, ки қисмати бештари онҳо ба даҳсолаҳои охир рост 

меоянд. Тибқи андешаи М.Н. Ишук сабаби таваҷҷуҳи мутафаккирони 

соҳа ба ин бахши сиёсат нисбат ба асрҳои қаблӣ, шиддат гирифтани 

муносибатҳои байналхалқӣ дар замони муосир ва мураккаб гардидани 

муборизаҳои сиёсӣ-ҳарбии абарқудратҳо мебошад1.  

Аксари таҳлилгарон сиёсати ҳарбиро ҳамчун омили 

таъминкунандаи амнияту субот ба таври гуногун таъриф менамоянд. 

Дар фарҳанги ҳарбӣ омадааст: “сиёсати ҳарбӣ низоми муайяни 

муносибатҳои ҳарбӣ ва фаъолияти муштараки дигар мақомоти низомӣ 

буда, ба танзими бевоситаи Қувваҳои Мусаллаҳ ва мудофиаи кишвар 

равона гардидааст”2. 

Дар фарњанги сиёсї сиёсати њарбӣ чун чузъи таркибии сиёсати 

давлат нишон дода шудааст, ки бевосита ба таҳияи қарорҳои ҳарбӣ, 

пешгирии таҳдидҳои мусаллањона, аз байн бурдани ҳамагуна хатари 

љангу низоъҳо, таъмини амнияти марзу буми давлат равона 

гардидааст3. Аз таҳлили мафҳумии сиёсати ҳарбӣ бармеояд, ки он 

бахши таркибии фаъолияти давлат буда, ба таври мустаќим ба 

танзими идораи њарбї ва омодасозии Қувваҳои Мусаллаҳ ва кадрҳои 

низомии кишвар равона карда шудааст.   

Бояд зикр кард, ки сиёсати ҳарбӣ дар адабиёти илмии муосир ба 

таври васеъ шарҳу эзоҳ ёфтааст. Тибқи андешаи А.А. Арустамян 

сиёсати ҳарбӣ бахши мураккабу муҳимми давлатӣ буда, ба ҳимояи 

марзу бум, ҳифзу таъмини амнияти дохилӣ ва нигоҳдории манфиатҳои 

миллии кишвар равона гардидааст4. Дар ин маврид ҳадаф аз сиёсати 

                                                           
1 Ищук, М.Н. Военно-политические отношения в системе военной политики: дисс... канд. филос. 
Наук. [Текст] /М.Н. Ищук. – М.: 1982. – С. 198.   
2 Военная Энциклопедия. [Текст] /  – М.: Воениздат, 2002. – С. 639. 
3 Коновалов, В.Н. Словарь по политологии. [Текст] /отв. ред. В.Н. Коновалов. – Ростов-на-Дону: 
РГУ, 2001. – С. 285.  
4 Арустамян, А.А. Военная политика Республики Армения и влияние на безопасность в Закавказье: 
дисс... канд. полит. Наук. [Текст] /Армен Арамаисович Арустамян. – М.: 2008. – С. 201. 
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ҳарбӣ пеш аз ҳама дастрасӣ ба ҳимояи сохти мавҷудаи ҷомеа, таъмини 

манфиатҳои миллӣ ва рушди устувории давлат фаҳмида мешавад.  

Муҳаққиқи рус В.Н. Коновалов сиёсати њарбиро ќисми 

људонашавандаи сиёсати давлатӣ ва мақомоти махсуси мудофиавие 

мепиндорад, ки фаъолияти он дар асоси ќонунҳои муайянгаштаи 

ҳарбӣ ба роҳ монда шуда, ҳадафаш таҳкими Қувваҳои Мусаллаҳ ва 

дифои арзишҳои миллии давлат мебошад. Ба андешаи ӯ, нақши 

муњимро дар сиёсати ҳарбии давлат масъалаҳои ҳарбие ташкил 

менамуданд, ки дар Конститутсия ва доктринаи њарбӣ сабт 

гардидаанд, мебозанд. Доктринаи ҳарбии давлат чун санади меъёрию 

њуќуќӣ ва сиёсию ҳарбӣ буда, дар асоси талаботи меъёрҳои ҳуқуқии 

байналхалқӣ ва оинномаи СММ таҳия карда мешавад.1 

Қобили қайд аст, ки заминаҳои ҳуқуқии сиёсати ҳарбиро 

Конститутсияи давлатҳо ва қонуну низомномаҳо оид ба мудофиаи 

ҳарбӣ ташкил намуда, дар алоқамандӣ ба усулу меъёрҳои ҳуқуқи 

башарӣ, хусусан оинномаи СММ таҳия карда мешаванд. Доктринаи 

ҳарбии давлат дорои се ҷанбаи асосӣ – њуқуқӣ, сиёсӣ ва ҳарбӣ буда, 

тибқи манфиатҳои миллии он таҳия мегардад. Воқеан, рушду таҳкими 

сиёсати ҳарбӣ ва баланд бардоштани иқтидори Қувваҳои Мусаллаҳи 

давлатҳо на ба хотири ҳуҷуму таҳдид ба кишварҳои дигар, балки ба 

хотири дифои марзу бум ва ҳимояи ҳудуди хеш ба тасвиб расонида 

мешаванд. Аз ин сабаб, дар шароити муосир назария ва амалияи 

сиёсати ҳарбии давлатҳо ба меъёрҳои демократӣ ҷавобгӯ бояд бошанд. 

Аз ҷумла, тайёрии ҳарбӣ – стратегӣ, омода будани кишвар ба ҳамлаи 

душман, тартиби истифодаи неруҳои ҳарбӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ 

масъалаҳои асосии сиёсати ҳарбӣ ба ҳисоб мераванд. 

                                                           
1 Коновалов, В.Н. Словарь по политологии. [Текст] /отв. Ред. В.Н. Коновалов. – Ростов-на-Дону: 
РГУ, 2001. – С. 285. 
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Сиёсати ҳарбиро профессор Б.М. Коневский аз фаъолияти 

доимии субъектҳои ҳарбие иборат медонад, ки бевосита ба ҳимояи 

арзишҳои миллӣ ва муайян намудани стратегияи ҳарбии давлат равона 

карда шудааст. Ба андешаи ӯ, ин бахши сиёсат аз ҷониби мақомоти 

олии давлатӣ дар шакли доктринаи ҳарбӣ таҳия гардида, дар он 

тамоми самтҳои сиёсати ҳарбӣ, азбайнбарии зӯроварии мусаллаҳона 

ва пешгирии ҷангу мухолифатҳои ҳарбӣ ҷой дода шудааст1.  

Аҳамияти назариявии доктринаи ҳарбиро таҳкими усулҳои 

муҳорибавӣ, таҳлили вазъият, муайян намудани дурнамои ҳарбӣ ва 

баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбияи њарбӣ ташкил менамоянд. 

Ҷињати амалии сиёсати њарбиро таъсису нигоҳдории Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва омодаю сафарбарнамоии он ба ҷанг, ташкили истеҳсоли 

силоҳ ва техникаи њарбии зарурӣ, баланд бардоштани маърифати 

худмудофиавии шаҳрвандон дар муҳофизати кишвар, ҳамкории 

байналмилалии ҳарбӣ ва дигар бахшҳои ба самтҳои дохилию берунии 

сиёсати њарбии давлат алоқаманд фаро мегиранд. Аммо ҳам аз ҷиҳати 

назариявӣ ва ҳам ҷиҳати амалӣ моҳияти сиёсати ҳарбиро мудофиаи 

манфиатҳои дохилию хориҷии давлатҳо ташкил менамоянд.  

Муҳаққиқ Г. Жомини сиёсати ҳарбиро яке аз бахшҳои махсуси 

фаъолияти низомӣ-сиёсии давлат мепиндорад, ки ба таъмини суботу 

оромии дохилӣ ва хориҷии он равона гардидааст2. Сиёсати ҳарбиро 

доктори илмҳои сиёсӣ С.А. Мелков воситаи зарурӣ ва қисми 

ҷудонопазири сиёсати давлатӣ, ки бевосита ба таъсиси Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва таҳкими мудофиаи дохилию берунии он равона 

гардидааст, зарур мешуморад3.  

                                                           
1 Каневский, Б.М. Военная политика государства: сущность, структура и функции. [Текст] /Б.М. 
Каневский // Военная мысль. 1992. №1. – С. 61-64. 
2 Жомини,  Г. Очерки военного искусства: в 2 т. пер. сфр. [Текст] /Г. Жомини. – М.: Воениздат 1939. 
– С. 224. 
3 Мельков, С.А. Актуальные проблемы военной политики и военной безопасности России: 
материалы науч. теорет. конф., июнь 2004 г. [Текст] /отв. ред. С.А. Мельков, А.Н. Мешин,– М.: 
2005. – С. 246. 
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Тибқи ин андеша, сиёсати ҳарбӣ тамоми самтҳои асосии таъмини 

амнияти ҷомеа, инсон, бахусус манфиатҳои дохилию хориҷии 

давлатро фаро гирифта, дар заминаи арзишҳои бунёдии он таҳия ва 

татбиқ мегардад. Аз ин рӯ, афзалиятнокии имкониятҳои ҳарбии 

давлатҳоро на танҳо низоми дохилии соҳаи ҳарбӣ, балки таҳкими 

ҳамкориҳои берунии бахши ҳарбӣ ташкил менамояд. Дар рушду 

инкишофи сиёсати ҳарбии кишварҳо ҳамоҳангии муносибатҳои 

берунии он аҳамияти махсус пайдо намудааст.  

Ба андешаи В.И. Жукова ва Б.И. Краснова бахши берунии 

сиёсати ҳарбӣ вобаста ба хусусияти хеш гуногунљабња буда, асоси ин 

навъи фаъолияти давлатҳо танзими муносибатњои дӯстӣ, эътирофи 

сиёсати ҳарбии ҳамдигарӣ, ҳамкориҳои њарбї-техникӣ, рушди 

сохтории Қувваҳои Мусаллаҳ, густариши робитаҳо дар самти омода 

намудани кадрҳои низомӣ ва идоракунӣ, инчунин амалиётҳои 

мушаххаси ҳарбӣ фарогир аст1.  

Бинобар ин, дар шароити муосир яке аз самтҳои асосии сиёсати 

ҳарбии давлатҳоро бахши хориҷии он ташкил менамояд, ки он дар 

заминаи ҳамоҳангии муносибатҳои ҳарбии кишварҳо сурат мегирад. 

Раванди ҳодисаҳои ҷаҳонӣ гувоҳи онанд, ки олам зери таъсири 

омилҳои гуногун қарор дошта, эҳтимолияти сар задани низоъҳои 

миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ боқӣ мондааст. Омили ягона дар ин самт 

рушди ҳамкориҳои ҳарбии давлатҳо буда, он дар заминаи ташкилёбии 

созмону иттиҳодияҳои гуногуни њарбї-сиёсӣ ба роҳ монда мешавад.  

Тибқи таҳлилҳои С.А. Глотов мақсад аз таъсиси созмонҳои 

ҳарбӣ-амниятӣ дар замони муосир ин танзими масъалаҳои сарҳадӣ, 

таъмини амнияти њудудӣ, назорати кам кардани яроќ ва таҳкими 

                                                           
1 Жукова, В.И., Краснова, Б.И. Общая и прикладная политология. [Текст] /под общ. ред. В.И. 
Жукова, – М.: МГСУ, 1997. – С. 155-157. 
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суботу оромии узвҳои иттиҳод мебошад1. Қобили зикр аст, ки дар 

шароити муосир иқдоми таъсиси созмонҳои низомӣ ва туфайли онҳо 

ҳифзи бехатарӣ, пешгирии таҳдиду хатарҳо ба анъанаи сиёсии 

абарқудратҳо табдил ёфтааст. Миёни коршиносон дар ин бора як фикр 

вуҷуд надорад. Ба ақидаи як гуруҳи донишмандон агар таъсиси 

созмонҳои низомӣ аз як тараф боиси бехатарӣ ва таъмини амнияти 

кишварҳои узви он гардида бошад, аз ҷониби дигар, боиси вусъат 

ёфтани хатару таҳдидҳо ба давлатҳои дигар гардидааст.  

В.С. Руссо моҳияти сиёсати њарбиро дар мафњуми васеъ аз 

идораи ҳарбии фаъолияти давлат, ки ба танзими муносибатҳои 

дохилию хориљии соҳаи ҳарбӣ равона гардидааст, вобаста медонанд. 

Ба андешаи ӯ, сиёсати ҳарбӣ бо мақсади таъмини амнияти дохилӣ ва 

хориҷии давлатҳо роҳандозӣ мешавад2. Бинобар ин, давлат ҳамчун 

ташкилоти сиёсӣ муайянкунанда ва татбиқкунандаи самтҳои дохилию 

хориҷии сиёсати ҳарбӣ буда, мавќеи хешро дар ин ҷода нигоњ медорад. 

Чунин ба назар мерасад, ки сиёсати њарбӣ ҷузъи ҷудонопазири сиёсати 

дохилии давлат ва таъминкунандаи амнияти берунии ба ҳисоб 

меравад3. Дар ин раванд ҳам ҳадафи дохилӣ ва ҳам хориҷии сиёсати 

ҳарбии тамоми кишварҳо ба мустаҳкамнамоии Қуввањои Мусаллаҳ ва 

ҷузъу томи низомии он равона карда шудааст.  

Ба андешаи В.Н Кузнетсов идораи њарбї бахши махсуси сиёсати 

давлатиест, ки бевосита ба танзими фаъолияти субъектҳои низомӣ ва 

омодаю муҷаҳҳаз намудани онҳо дар ин самт равона карда мешавад4. 

Субъектҳои асосии сиёсати њарбии давлатро Президент ҳамчун 

роҳбари олии мақомоти ҳарбӣ-мудофиавӣ ташкил менамоянд. Он 

                                                           
1 Глотов, С.А. Политология: курс лекций. [Текст] /С.А. Глотов. – М.: 2015. – С. 276. 
2 Пусько, В.С. Московский государственный технический университет Политология краткий 
словарь основный терминов и понятий. [Текст] /Под редакцией В.С. Пусько. – М.: Издательство 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – С. 110.  
3 Военная Энциклопедия. [Текст] /в 8 т. – М.: Воениздат, 2002. – С. 476.  
4 Кузнецов, В.Н. Культура развития через культуру безопасности. [Текст] /В.Н. Кузнецов. – М.: 
Книга и бизнес, 2009. – С. 67.  
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ҳамчун субъекти олӣ бевосита ба таҳия ва татбиқи қарорҳои ҳарбӣ, 

ташкили идораи ҳарбӣ ва рушди Қувваҳои Мусаллаҳ муаззаф 

гардидааст. Аслан субъектҳои асосии сиёсати ҳарбӣ  муайянкунанда ва 

масъулони ин бахши сиёсати давлат ба ҳисоб мераванд.  

Н.И. Резник зери мафҳуми сиёсати ҳарбӣ фаъолияти бевоситаи 

субъектҳои низомӣ ва масъулони қувваҳои низомиеро мефаҳмад, ки ба 

ҳифзи марзу буми кишвар ва ҳимояи ҷомеа сафарбар гардидаанд. Дар 

шароити муосир рушду нумӯи сиёсати њарбии давлат аз омилҳои 

иҷтимоӣ низ вобастагии зиёд дошта, чун он заминаи таҳкими 

Қувваҳои Мусаллаҳи давлат ба ҳисоб меравад1. Зеро яке аз ҳадафҳои 

асосии сиёсати њарбии давлатро баланд бардоштани иқтидори 

Қувваҳои Мусаллаҳ ва омодагии онҳо ба ҳимояи кишвар ташкил 

менамояд. 

Вобаста ба ин профессор О.А. Белков сиёсати ҳарбиро аз низоми 

соҳавии фаъолияти ҳарбӣ иборат медонад, ки на танҳо ба ҳимояи 

давлат, балки ба таъмину ҳифзи соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ 

равона карда шудааст2. Маврид ба ёдоварист, ки рушди ҳаёти солими 

иҷтимоӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеа аз мудофиаи марзу бум, 

амнияту субот ва дахлнопазирии давлат сарчашма мегиранд. 

Суботи комили ҳар кишвар дар асоси сиёсати ҳарбии мутамарказ 

ба роҳ монда шуда, дорои асосҳои ҳуқуқӣ, сиёсї ва стратегӣ мебошад. 

Амалияи сиёсати ҳарбии кишварҳои олам нишон медиҳанд, ки рушд 

ва мустаҳкам гардидани сиёсати ҳарбӣ дар низоми давлатдорӣ аз 

тавоноии Қувваҳои Мусаллаҳ ва омодагии онҳо дар ҳифзи Ватан 

маншаъ мегирад. Қудрати сиёсати ҳарбии давлат аз омодагии 

                                                           
1 Резник, Н.И. Военно-силовые аспекты обеспечения национальной безопасности. [Текст] /Н.И. 
Резник. – М.: Норма, 2001. – С. 34. 
2 Белоконев, О. Военная безопасность государства. Современные вызовы и пути их нейтрализации. 
[Текст] /О. Белоконев // Армия. 2016. №1. – С. 2 – 6. 



39 
 

маънавию равонии ҳарбиён ва маҳорати техникии низомиён низ 

вобастагӣ дорад. 

Яке аз роҳҳои самарабахши беҳтар намудани сиёсати ҳарбиро 

баланд бардоштани тарбияи ватандӯстии низомиён дар бар мегирад. 

Амалишавии ин ҳадаф вазифаи дигари сиёсати ҳарбии давлат буда, аз 

баландшавии шуури мудофиавӣ ва дар рӯҳияи ҳимояи ватан тарбия 

намудани насли ҷавон сарчашма мегирад. Намояндагони мактабҳои 

гуногуни илмӣ бар он ақидаанд, ки сатҳи ҳиссӣ ватандӯстии низомиён 

ва аъзоёни ҷомеа дар маҷмуъ аз сатҳи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии 

давлат вобастагӣ дорад. Зеро тањияву татбиќи самти ғоявии сиёсати 

њарбї дар он сурат хислати оммавӣ гирифта, дар рӯҳияи мудофиаи 

ватан тарбия намудани шаҳрвандонро ба ҳадафи стратегии хеш 

табдил медиҳад, ки онҳо нерумандии иқтисодии худро эҳсос намоянд. 

Аз ин бармеояд, ки дар рушду инкишофи сиёсати ҳарбии давлат 

баланд бардоштани маърифати меҳанпарастӣ мақоми махсус дошта, 

он аз ибораҳои “муҳофизати Ватан”, “ватандӯстӣ ҳамчун ќарзи 

шањрвандї”, “шуури худмудофиавӣ” метавонад сарчашма гиранд. 

Воқеан, маќсади асосии давлат мудофиаи ҷомеа буда, дар ин ҷода ба 

ҳисси ватандӯстии шаҳрвандон ва шуури худмудофиавии онҳо 

зарурати зиёд дорад. Ин яке аз усулҳои стратегии сиёсати ҳарбӣ 

ҳисобида мешавад. Дар ин ҳолат, давлат ҳамчун таҳиягари сиёсати 

ҳарбӣ њамаи он муносибатҳои ҳарбиеро, ки дар натиҷаи фаъолияти 

хеш ба вуќӯъ мепайвандад, бояд ба танзим дарорад.  

Муҳаққиқи рус И.К. Варченко сиёсати ҳарбиро қисми махсуси 

сиёсати давлатӣ медонад, ки ба ҳаллу бартарафнамоии мушкилоти 

ҳарбӣ равона карда шудааст. Ба назари ӯ, яке аз воситаҳои 

азбайнбарии мушкилоти соҳаи ҳарбиро асосҳои ғоявии он ташкил 
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менамояд1. Бинобар ин, фаъолияти доимии соҳаи ҳарбии давлатро 

кӯшиши бевосита мустаҳкам намудани асосҳои ғоявии он ташкил 

медиҳад, ки ба шуури меҳанпарастии ҷузъу томи Қувваҳои Мусаллаҳ 

таъсир расонида, ба пешгирии низоъҳо ва бартарафсозии таҳдиду 

хатарҳо мусоидат менамояд. Воқеъан, фаъолияти њарбии давлат ба 

шуури мудофиавӣ ва тарбияи ватандӯстии ҳарбиён дар ҳимояи Ватан 

алоқамандии зич дорад. Дар бисёр мавридҳо рушду нумӯи меъёрҳои 

ғоявӣ аз иродаи субъектҳои сиёсати ҳарбӣ вобастагӣ дорад. Мавқеи 

махсусро дар ин ҷода роҳбарияти олии ҳарбӣ ва субъектҳои асосии 

низомӣ бар уҳда дошта, вазифадоранд, ки дар роҳи хизмат ба Ватан аз 

худ намунаи ватанпарастӣ ва ҷонфидоӣ нишон диҳанд.  

Ба ин зуҳуроти сиёсӣ М. Василик таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, 

сиёсати њарбиро бахши муњиме аз сиёсати давлатӣ медонад, ки ба 

танзими мақомоти ҳарбӣ, неруњои мусаллаҳ ва ниҳодҳои дигари 

низомӣ вобаста буда, маќсади посдории амнияти миллии кишварро 

дорад. Тибқи андешаи ӯ, вазифаи аслии сиёсати њарбиро таъмини 

амнияти миллї, садоќатмандї ба қаламрав ва њифзи суботи 

шањрвандон аз тањдидњои гуногуни берунӣ ташкил менамояд2. 

Мавриди зикр аст, ки донишманд дар ин самт мавќеи субъектҳои 

сиёсати њарбї ва маќомоти баландтарини он - роҳбарияти олии 

ҳарбиро дар ҷойи аввал мегузорад, ки бевосита ба қабули қарорҳои 

ҳарбӣ ва иҷрои он равона мебошанд.  

Ҳамзамон, ҳадафи доимии сиёсати ҳарбиро дар ин самт тайёрӣ 

ба мудофиаи кишвар ташкил медиҳад. Дар ин асос, сиёсати ҳарбиро 

коршиносон В.С. Волошко, В.И. Лутовинов, Ю.Н. Мотин ҳамчун 

бахши мудофиавии фаъолияти давлатӣ, ки бевосита ба таъсиси 

                                                           
1 Варченко, И.Б. Военная политика России в переходный период: автореф. дисс… канд. филос. 
наук. [Текст] /Варченко Игорь Борисович. – М.: 1994. – С. 14. 
2 Пусько, В.С. Московский государственный технический университет Политология краткий 
словарь основный терминов и понятий. [Текст] /Под редакцией В.С. Пусько. – М.: Издательство 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – С. 25.  
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мақомоти ҳарбӣ, омоданамоии Қувваҳои Мусаллаҳ ва масъалаҳои ба 

ин муносиби низомӣ таркиб медонанд1. Чунин мавқеи донишмандон 

моро ба он водор месозад, ки сиёсати ҳарбиро аз фаъолияти доимии 

мақомоти низомӣ ва Қувваҳои Мусаллаҳи он иборат донем, ки танҳо 

бо мақсади таъмин намудани фазои ороми ҷомеа офарида шудааст. Ба 

ақидаи мо, чунин арзёбии сиёсати ҳарбӣ мантиқӣ буда, ба мазмуни 

муосири он, ки ба омоданамоии Қувваҳои Мусаллаҳ ва таъмини 

амнияти миллии мамлакат равона аст, мувофиқ мебошад. 

Дар замони муосир суботу оромии кишварҳо бевосита аз идораи 

ҳарбӣ, ҷузъу томи низомӣ ва таълими кадрии Қувваҳои Мусаллаҳ дар 

алоқа бо таҳдидҳои беруна ба роҳ монда мешавад2. Бинобар ин, 

ҷиҳати асосии масъаларо идораи мақомоти низомии давлатӣ ташкил 

медиҳад. Низоми ҳарбӣ дар заминаи ҳадафу самтҳо ва фаъолияти 

сиёсии давлат рушд намуда, асоси онро санаду меъёрҳо ва қарорҳои 

њукумат оид ба рушди Қувваҳои Мусаллаҳ муқарар менамояд.  

Аз ин рӯ, доктори илмҳои сиёсӣ С.А. Мелков сиёсати ҳарбиро 

қисми ҷудонопазири сиёсати давлатӣ медонад, ки бевосита ба 

омодасозии Қувваҳои Мусаллаҳ ва истифодаи он ба ҳифзу посдории 

арзишҳо ва таъмини амнияти дохилии кишвар равона карда шудааст3. 

Дар воқеъ, рушди сиёсати ҳарбии ҳар кишвари мустақил, аслан ба 

сиёсати дохилии он вобастагӣ дорад. Ҳадафи асосии сиёсати ҳарбии 

давлати миллиро неруманд намудани Қувваҳои Мусаллаҳ дар дохили 

кишвар ташкил медиҳанд. Ин аст, ки дар шароити муосир кишварҳо 

вобаста ба имкониятҳои молиявӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, техникӣ ва ғайра ба 

таҳкими Қувваҳои Мусаллаҳи миллӣ таваҷҷуҳ менамоянд. 

                                                           
1 Волошко, В.С. Основы военной политики и обеспечения военной безопасности Российской 
Федерации. [Текст] /В.С. Волошко Л.Л. Прохожева. – М.: Изд-во Рос. акад. гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации, 2005. – С. 67.  
2 Халипов, В.Ф. Военная политика КПСС. [Текст] /В.Ф. Халипов. – М.: 1988. – С. 114. 
3 Мельков, С.А. Актуальные проблемы военной политики и военной безопасности России: 
материалы науч.-теорет. конф., июнь 2004 г. [Текст] /отв. ред. С.А. Мельков, А.Н. Мешин. – М.: 
2005. – С. 112. 
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Аммо таҳлилҳои илмӣ дар баъзе мавридҳо рушди барзиёди 

Қувваҳои Мусаллаҳи давлатҳо ва хароҷотҳои беасоси молиявию 

иқтисодии онро ҳамчун амали манфии қарни XX-XXI нишон медиҳад. 

Тибқи таҳқиқ аз таҷрибаи ҳарбии бисёре аз кишварҳо ба мо равшан 

гардид, ки онҳо хоҳиши зиёд намудани Қувваҳои Мусаллаҳро ба 

хотири таъсири ҳарбӣ расонидан ба дигар кишварҳо ба роҳ мондаанд1. 

Ба назари мо, чунин сиёсати пешгирифтаи онҳо боиси хароҷоти зиёди 

молиявӣ, паст гардидани сатҳи иқтисодӣ ва коста гардидани вазъи 

иҷтимоии аҳолии ин кишварҳо гардида, таъсири манфии он метавонад 

оқибат ба азбайнравии низоми давлатдории онҳо оварда расонад. 

Мавриди зикр аст, ки дар ҷомеаи ҳуқуқӣ ҳадаф аз таҳкими 

сиёсати ҳарбӣ ва Қувваҳои Мусаллаҳи давлатро на танҳо ҳуҷуму 

таҳдид ба дигар кишварҳо, балки таъмини амнияти миллӣ-давлатӣ 

бояд ташкил диҳад. Аз ин рӯ, бояд тамоми самтҳои рушди сиёсати 

ҳарбии кишварҳои миллиро натиҷаҳои назариявӣ ва амалии омӯзиши 

асосҳои илмӣ, таълимӣ ва касбии соҳаи низомӣ ташкил намояд. Дар ин 

раванд давлат аз амалҳои ҳарбигароии дигар давлатҳо бархурдор ва 

аз иқдомҳои манфии он ҷилавгирӣ намоянд2.  

Дар олами муосир сиёсати ҳарбии кишварҳо ба 

мустаҳкамнамоии асосҳои илмї-назариявӣ ва таълимию касбӣ чун 

заминаи рушду нумуъи Қувваҳои Мусаллаҳ ниёз доранд. Доштани 

заковати баланди сиёсӣ ва маҳорати касбии ҳарбӣ аз як тараф ба 

баланд гардидани садоқат ба ватани хешро устувор гардонад ва аз 

ҷониби дигар дахолат накардан ба корҳои дохилии дигар кишварҳоро 

ҳамчун сабақи ҳарбӣ-сиёсӣ дар худ тарбия менамояд. Ба ин мазмун, 

яке аз воситаҳои рушди сиёсати ҳарбии давлатро таҳкими пояҳои 

илмӣ-назариявӣ ва таълимӣ-касбии идораи ҳарбии давлат ташкил 

                                                           
1 Каневский, Б.М. Военная политика государства: сущность, структура и функции. [Текст] /Б.М. 
Каневский // Военная мысль. 1992. №1. – С. 61. 
2 Тюшкевич, С.А. Новый передел мира. [Текст] /С.А. Тюшкевич. – М.: Проспект, 2003. – С. 263.  
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дода, нишондиҳандаи олии фаъолияти Қувваҳои Мусаллаҳ ба ҳисоб 

меравад1. Дар ин раванд сиёсати ҳарбии давлат ба мутахассисони 

ҳарбӣ ва назарияпардозони низомӣ ниёз дорад. Онҳо ҳамчун ниҳодҳои 

таҳлилӣ, эҷодӣ ва пешгӯикунанда буда, боиси пешравии маърифату 

заковат ва маҳорати ҳарбиён дар кишвар мегардад. Воситаҳои мусбии 

рушди ин соҳаро бо нишондиҳандаҳои зерин тавсиф намуда 

метавонем:  

1. Таҳия ва татбиқи консепсияҳои илмӣ-назариявии омӯзишу 

таҳқиқи соҳаи ҳарбии давлат ва самтҳои инкишофи он. Дар ин раванд 

бояд таваҷҷуҳи асосӣ ба асосҳои ғоявии сиёсати ҳарбӣ дода шавад, ки 

самтҳои рушди он аз сатҳи раванди таълим ва таҳияи консепсияҳои 

тарбияи ҳарбӣ иборат мебошад.  

2. Ташкили марказҳои таҳлилие, ки бевосита ба таҳқиқ, пешгӯии 

хатари эҳтимолии ҷанг машғул буда, сиёсати ҳарбии давлатро дар ин 

замина роҳандозӣ менамояд. Чунин ҳолат метавонад ҳам ҷавобгуи 

манфиати миллӣ бошад, ҳам имкониятҳои аз нав дида баромадани 

сиёсати ҳарбиро ба хотири пешгирӣ аз хатарҳо муҳайё созад2.  

Дар замони муосир афзалиятҳои мудофиаи марзу буми кишвар 

бо назардошти хатарҳои дохилию берунӣ ба роҳ монда шуда, беҳтар 

намудани заминаҳои илмию назариявӣ, таълиму тарбияи ҳарбиро 

талаб менамояд. Дар таҳқиқи асосҳои илмии сиёсати ҳарбӣ бояд ба 

чунин тавсияҳои стратегӣ диққати ҷиддӣ дода шавад: 

 пешгирии ҷангҳо ва низоъҳои мусаллаҳона; 

 таъмини ҳифзи боэътимоди соҳибихтиёрӣ ва тамомияти арзии 

кишвар; 

 таҳкими иқтидори иқтисодӣ-ҳарбии давлат; 

                                                           
1 Аверьянов, Ю.Т. Военный энциклопедический словарь. [Текст] /авт. и сост. Ю.Т. Аверьянов. – М.: 
ОНИКС 21 век: ЭССАК, 2002. 1431 – С. 137. 
2 Дмитриев, А.П. Актуальные проблемы современной военной политики. [Текст] /А.П. Дмитриев // 
– М.: 1998. – С. 27. 
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 рушду таҳкими Қувваҳои Мусаллаҳи давлат; 

 такмили ҳамаҷонибаи таълими касбии низомиёни давлат ва ғ.  

Ба андешаи Г. Жомини дар  рушди соҳаи ҳарбии давлат нақши 

имкониятҳои  иқтисодӣ назаррас аст. Воқеан, фаъолияти ҳарбӣ аз 

қудрати иқтисодии давлатҳо вобастагӣ дошта, яке аз нишондиҳандаи 

асосии сиёсати ҳарбӣ ба ҳисоб меравад. Самти иқтисодии сиёсати 

ҳарбии  давлатро субъектњои олии он муқаррар ва тасдиқ менамоянд. 

Аз ин рӯ, яке аз воситаҳои рушди сиёсати ҳарбиро имкониятҳои 

молиявию иќтисодии давлатҳо ташкил дода, воситаи самараноки ин 

соҳа маҳсуб меёбад1. Имкониятҳои сиёсати ҳарбӣ аз маҷмӯи маҳсулоти 

дохилии кишварҳо вобаста буда, ба он миқдори аҳолӣ, сатҳи 

дастовардҳои илмӣ-техникӣ ва нишондиҳандаҳои миқдорию сифатии 

Қувваҳои Мусаллаҳ дохил мешаванд. Сарчашмаҳои иқтисодӣ омили 

муайянкунандаи сиёсати ҳарбӣ буда, ҳамчун неруи моддӣ ва қудрати 

асосии давлатҳо ба ҳисоб меравад.  

Тибқи ақидаи П.В. Соколов ва В.М. Наумов давлатҳои миллиро 

зарур аст, ки ба омӯзиши асосҳои илмӣ-назариявии нишондиҳандаҳои 

иқтисодии давлат ҳамчун воситаи рушди соҳаи  ҳарбии хеш дуруст 

таваҷҷуҳ намоянд. Иқтидори иқтисодии давлат маҷмӯи 

нишондиҳандаҳои асосии сиёсати ҳарбӣ буда, омӯзишу таҳлили он дар 

таҳкими Қуввањои Мусаллањ амри зарурӣ ба ҳисоб меравад2. Дақиқан, 

нишондиҳандаҳои иқтисодии сиёсати ҳарбӣ ин маҷмӯи њастии моддӣ 

ва дигар имкониятҳои мавҷудаи давлат, қобилияти молиявии 

сафарбар кардан ва истифода бурдани имкониятҳо дар таъмини 

мудофиаи кишвар ва ҳифзи он мебошад. Дар олами муосир ҳар як 

давлат сатҳу сифати миқдори Қувваҳои Мусаллаҳ ва қудрату тавоноии 

                                                           
1 Жомини, Г. Аналитический обзор главных соображений военного искусства и об отношении 
оных с политикою государств. [Текст] /Г. Жомини. – СПб, 1833. – С. 47. 
2 Соколова, П.В. Военная экономика. [Текст] /П.В. Соколова, В.М. Наумова. – М.: Военный 
университет, 1997. – С. 107.  
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ҳарбии хешро дар асоси имкониятҳои иқтисодӣ муайян менамояд. 

Афзоиши имкониятҳои молиявӣ ва иқтисодии давлат нишондиҳандаи 

мусбат дар фаъолияти низомиёни он ба ҳисоб меравад. 

Б.Н. Кузик менависад, ки чӣ дар гузашта ва чӣ дар замони 

муосир вазъӣ Қувваҳои Мусаллаҳ ва малакаю маҳорати ҷангии он 

пойбанди имкониятҳои молиявии давлат буданд ва мебошад. Дар 

замони муосир ба рушду инкишофи сиёсати ҳарбии давлатҳо 

имкониятҳои саноати ҳарбӣ ва истеҳсолкунандаи техникаи ҳарбӣ 

будани кишварҳо мақоми махсус дорад1. Таҳлилҳои илмӣ бартарии 

нишондиҳандаҳои иқтисодии соҳаи ҳарбиро ба давлатҳое мансуб 

медонанд, ки имкониятҳои бузурги молиявӣ ва саноати ҳарбӣ-техникӣ 

мебошанд. Боло рафтани неруи иқтисодӣ-ҳарбии давлат ҳамчун омили 

беҳтаргардии хизмати низомиён ва мудофиаи кишвар аз таҳдиду 

хатарҳо ба ҳисоб меравад.  

Тавре С.А. Тюшкевич иброз медорад, зери мафҳуми пояҳои 

иқтисодии сиёсати ҳарбӣ усули истеҳсолот, навъи молу маҳсулот, 

заминаҳои саноатӣ ва моддию техникии давлат фаҳмида мешаванд, ки 

дар навбати худ ба рушди сиёсати ҳарбии давлат низ таъсир 

мерасонад2. Дар ин самт давлат барои амалӣ намудани ҳадафҳои 

ҳарбӣ-стратегии хеш аз захираҳои иқтисодӣ ва молиявии хеш истифода 

намуда, дар таъмини ҳимояи саривақтии кишвар шароит фароҳам 

меоварад. Ҳадаф аз таҳким бахшидани имкониятҳои иқтисодии соҳаи 

ҳарбии давлат танҳо пешгирии низоъҳои мусаллаҳона, таъмини ҳифзи 

боэътимоди соҳибихтиёрӣ ва тамомияти арзии кишвар фаҳмида 

мешавад. Давлат танҳо дар заминаи таъминоти пурраи моддӣ 

метавонад ҳадафҳои худро амалӣ намояд. Аз ин рӯ, асосҳои моддии 

идораи ҳарбии давлатро амали хирадмандона ва банақшагирифтаи 

                                                           
1 Кузык, Б.Н. Экономика военной сферы. [Текст] /Б.Н. Кузык. – М.: Знание, 2006. – С. 68. 
2 Тюшкевич, С.А. Новый передел мира. [Текст] /С.А. Тюшкевич. – М.: Проспект, 2003. – С. 263. 
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роҳбарияти олии ҳарбӣ ташкил менамояд, ки бо мақсади таъмини 

суботу оромии ҷомеа ва ҳимояи комили Ватан роҳандозӣ карда 

шудааст.  

Таҳқиқоти Н. Рутской дар ин самт нишон медиҳад, ки 

банақшагирии стратегии асосҳои иқтисодии сиёсати ҳарбии давлатро 

на танҳо таъмини мудофиаи кишвар, балки чораҳои пеш аз вуқуъ 

баамалоии тањдиду ҳуҷумҳои ногаҳонӣ  ташкил менамоянд. Раванди 

банақшагирии имкониятҳои иқтисодӣ дар сиёсати муосири ҳарбӣ 

бештар ба кишварҳои абарқудрат хос мебошад1. Ба назари мо, дар 

замони муосир ҳам кишварҳои хурд ва ҳам давлатҳои бузурги олам 

дар фаъолияти дохилии хеш дар қиёс ба дигар соҳаҳо ба соҳаи  ҳарбӣ 

бештар маблағгузорӣ менамоянд. Имрӯз чунин сиёсат ба амали 

доимии кишварҳои мустақил табдил ёфтааст. 

Амалияи ҷомеаи башарӣ исбот менамояд, ки кишварҳои заиф 

доимо зери таъсиру фишори ҳарбии кишварҳои абарқудрат қарор 

гирифта, баҳри ҳимоя аз он чораҷӯӣ менамоянд2. Зеро садсолаи охир 

абарқудратҳои олам зӯроварии мусаллаҳонаро ҳамчун воситаи 

муҳимми таъсиррасонӣ ба кишварҳои хурд истифода намуда, ба 

ташкили созмону иттиҳодияҳои ҳарбӣ рӯ овардаанд. Аслан, таъсиси 

созмони ҳарбӣ дар раванди муносибатҳои байналхалқиро мураккаб ва 

таваҷҷуҳи кишварҳои заифро бештар ба худ ҷалб менамояд. Вазъи 

ногувори сиёсӣ-ҳарбии муосир хатарҳои ногаҳонӣ дошта, дар ҳар 

маврид метавонад ба амнияти кишварҳои тозаистиқлол таҳдид 

намояд. Аз дигар тараф, мураккаб гардидани муносибатњои иттиҳодӣ- 

ҳарбӣ ва неруманд гардиданиии Қувваҳои Мусаллаҳи давлатҳои 

мутамаддин, аз кишварҳои миллӣ талаб менамояд, ки ба сиёсати 

                                                           
1 Руцкой, Н. Военная реформа и военная политика. [Текст] //Н. Руцкой: политический портрет. – 
М.: 1994. – С. 16. 
2 Арустамян, А.А. Военная политика Республики Армения и влияние на безопасность в Закавказье: 
дисс... канд. полит. Наук. [Текст] /Арустамян Армен Арамаисович. – М.: 2008. – С. 67. 
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ҳарбии хеш ҳамчун омили мудофиавӣ назар намуда, сатҳу сифати 

асосҳои молиявии онро боло бардоранд. 

Ҳамин тариқ, таҳқиқи илмӣ-назариявии сиёсати ҳарбӣ имкон 

медиҳад, ки ба чунин хулосаҳо расем: 

 таҳқиқи илмии сиёсати ҳарбӣ чун ҷузъи муҳимми сиёсати 

давлатӣ аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дорад; 

  намояндагони мактабҳои илмии гуногун доир ба сиёсати 

ҳарбӣ нуқтаи назари мухталиф доранд;  

 донишмандон ва коршиносон бо дарназардошти омилҳои 

гуногун манфиатҳои миллии давлат, ҳадафҳои стратегии он 

имкониятҳои молӣ-иқтисодӣ, технологӣ ва иттилоотӣ, сатҳу сифати 

омода намудани мутахассисони соҳаи ҳарбиро баррасӣ менамоянд;  

 дар таҳкиму рушди сиёсати ҳарбӣ, хусусан артиши миллии 

кишварҳо саҳми роҳбарияти олӣ ва дигар низомиёни касбӣ назаррас 

мебошад;  

 муайян намудани самтҳои муҳими сиёсати ҳарбӣ аз қобилияти 

субъектҳои олии низомӣ сарчашма гирифта, дар ҳама ҳолат кафили 

сулҳу суботи кишвар баромад менамоянд;  

 њадафи сиёсати ҳарбиро мусаллаҳ намудани артиши миллӣ 

пешгирии низоъҳои мусаллаҳона, мудофиаи истиқлолият, ҳифзи 

тамомияти арзию ҳудудии давлат ва дар умум манфиатҳои миллии 

кишвар ташкил менамояд; 

 барои амалишавии ҳадафҳои стратегии сиёсати ҳарбӣ омода 

намудани низомиён ба мудофиаи Ватан, такмили артиши миллӣ ва 

ҳамаҷониба баланд бардоштани неруи мудофиавии онҳо аз таҷовузњои 

ногаҳонӣ зарур мебошад; 

 сиёсати ҳарбӣ аз вазъи ҳолати таълиму тадриси низомиён дар 

давраи осоишта ва замони ҷанг иборат мебошад. Дар давраи осоишта 
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дараҷаи таҳқиқи илмҳое зарур мебошад, ки бевосита ба омӯзиши 

сиёсати ҳарбӣ сафарбар гардидаанд ва аз замони ҷанг мазмунан фарқ 

менамоянд1; 

 таҳкими сиёсати ҳарбии давлат дар давраи осоишта ба 

таъмини мудофиаи ҷомеа ва рушди сохтории соҳаи ҳарбии кишвар 

равона гардидааст. Ҷиҳати муҳими масъаларо дар давраи осоишта 

муҷаҳҳазу омодасозии Қуввањои Мусаллањ, таъмини сулҳ, таҳкими 

ризоият ва дифои марзу буми давлатҳо ташкил менамояд; 

 сиёсати ҳарбиро зарур аст дар давраи осоишта бояд бо сатҳи 

кунунии хавфу хатарҳои ҳарбӣ мутобиқ амал намуда, ба манфиатҳои 

иҷтимоиву иқтисодии давлат ҳамоҳанг офарида шаванд2. Дар ин самт 

меъёри аз ҳама муҳим барои самаранок будани сиёсати ҳарбӣ ин 

баланд бардоштани қобилияти мудофиавии Қувваҳои Мусаллаҳ ва 

сафарбарнамудани онҳо ба омӯзишу азхудкунии донишҳои пешрафтаи 

ҳарбӣ-сиёсӣ ва илмӣ-техникии низомӣ ташкил менамояд;  

 таҳкиму рушди сиёсати ҳарбӣ дар замони ҷанг дар заминаи 

ҳадафҳои мушаххаси нақшаҳои ҷангӣ, муайян намудани вазъи ҳарбӣ-

сиёсӣ, натиҷаҳои амалиёти ҳарбӣ ва натиҷаи муҳорибаи ҳарбӣ-сиёсии 

давлат ба роҳ монда мешавад3. Омӯзиши сиёсати ҳарбӣ дар замони 

ҷанг танҳо аз муқаррар намудани ҳадафҳои ҳарбӣ-сиёсии душман ва 

аҳамияти стратегии хатари он ба кишвар иборат мебошад. Дар ин 

раванд, аз як тараф, ошкор намудани ҳадафи Қуввањои Мусаллањи 

давлати ҳуҷумкунанда масъалаи асосӣ буда, ҷониби дигари масъаларо 

ҷорӣ намудани муносибати тарафайну дӯстӣ бо давлатҳои бетараф ва 

                                                           
1 Матвийчук, С.Б. Организационные и правовые основы государственного управления в 
Республике Беларусь в области обороны. [Текст] /С.Б. Матвийчук // Сборник научных статей. – 
Минск, 2013. №25. – С. 31.  
2 Даниленко, И.С. Военная политология: учеб, пособие. [Текст] /под ред. И.С. Даниленко, А.И. 
Позднякова. – М.: Воен. акад. Генер. штаба Вооруж. сил, 1993. – С. 145.  
3 Ксенофонтов, В.А. Военная безопасность как важнейшая часть национальной безопасности 
государства. [Текст] /В.А. Ксенофонтов // Научные труды. – Минск, 2014. Вып.13. – С. 45. 
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ба роҳ мондани муносибатҳои иқтисодию дипломатӣ бо кишварҳои 

дигари минтақа ташкил медиҳад; 

 давлатҳои миллиро зарур аст, новобаста аз мушкилоти 

соҳавии хеш доир ба самтҳои гуногуни ҳарбӣ таҳқиқоти илмӣ анҷом 

диҳанд. Зеро дар замони муосир таҳқиқи илмии сиёсати њарбї ба 

омили асосии пешгӯикунанда аз хатарҳо ва мудофиаи миллии 

кишварҳо табдил ёфтааст. 

 сиёсати ҳарбӣ бахши асосӣ ва қисми ҷудонопазири сиёсати 

давлатӣ буда, бевосита ба ҳимояи кишвар ва дифои марзу буми он 

равона карда шудааст. Анҷом додани таҳқиқотҳо дар ин самт яке аз 

воситаҳои муфиди сиёсати ҳарбӣ мебошад; 

 яке аз воситаи муассири ҳаллу фасл ва бартараф намудани 

хатарҳоро нерумандии Қувваҳои Мусаллаҳ ташкил намуда, ҳамчун 

объекти асосии сиёсати ҳарбӣ ва неруи мудофиавӣ дар низоми 

давлатдорӣ ба ҳисоб меравад1.  

 Ҳадафи аслии сиёсати ҳарбиро тайёр намудани Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва доимо дар ҳолати омодабош қарор доштани он ифода 

менамояд. Воқеан, дар сиёсати ҳарбӣ мудофиа мантиқӣ хосса дошта, аз 

масъулияти бевоситаи Қувваҳои Мусаллаҳ ва тайёрии онҳо дар 

таъмини амнияти кишвар вобастагии зиёд дорад; 

 ҳама гуна тайёрии ҳарбӣ танҳо то оғози ҳуҷуми ногаҳонии 

душман бояд эътибори қонунӣ дошта бошад. Агар ҳуҷум содир шуда 

бошад, он гоҳ кишвар дар интихоби мудофиаи хеш озод мебошад. 

Таҷрибаи амалиётҳо ҳарбии солҳои охир нишон медиҳад, ки дар 

шароити муосир ҳуҷуми ногаҳонӣ алайҳи дигар кишварҳо муқобили 

талаботи ҳуқуқҳои башар мебошад. Дар ин замина бахши ҳарбии 

давлатҳои миллиро танҳо мудофиаи пеш аз вуқӯи онҳо ташкил 

                                                           
1 Волошко, В.И. Военная политика - инструмент обеспечения национальной безопасности РФ О 
Фонде. [Текст] / В.И. Волошко, В.И. Лутовинов // Вестник Академии военных наук. 2008. №2. – С. 
34. 
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менамояд. Аз нуқтаи назари илмӣ мақсади аслии сиёсати њарбии 

кишварро механизми пешгирӣ ва чораҳои зарурии мудофиаи давлат 

дар ин раванд ташкил менамояд; 

 таҳлилу омӯзиши ҳамаҷонибаи сиёсати ҳарбӣ ҳамчун воситаи 

рушди заминаҳои илмию методологии ҳарбиён гардида, ба 

баландгардии шуури худмудофиавии онҳо мусоидат менамояд. 

 Фароҳам овардани заминаҳои назариявӣ-методологии 

омӯзиши мафҳуму хусусиятҳои сиёсати ҳарбӣ аҳамияти стратегӣ 

дошта, дар ҳифзи ҷомеа ва якпорчагии марзу бум, инчунин суботу 

оромии Ватан заминаҳои таълимӣ-касбӣ мегузорад; 

 омӯзиши сиёсати ҳарбӣ, мафҳум, моҳият ва вижагиҳои он 

имкон медиҳад, ки самаранокии фаъолияти низомиён ва хизмат ба 

Ватан баланд бардошта шавад. 

  

1.2. Нақши амнияти ҳарбӣ дар низоми давлатдорӣ 

 

Дар замони муосир ҳар давлати соҳибихтиёр бо мақсади 

таъмини амният, мудофиаи марзу бум ва дахлнопазирии сарҳадот, 

инчунин ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ ба сиёсати ҳарбӣ таваҷҷуҳи 

хосса зоҳир менамояд. Сиёсати њарбӣ воситаи муассири таҳкими сулҳу 

субот, қобилияти кофии њифзу нигоњдории истиќлолият ва тамомияти 

арзии давлат аз хатару таҳдидҳои эҳтимолӣ ва ногаҳонӣ ба ҳисоб 

меравад. Воқеан, дар замони муосир густариши низоъҳо, хатару 

таҳдидҳо, истеҳсол ва фуруши босуръати аслиња ба њаёти башарї 

таҳдид менамояд. Дар ин замина, зарурати воќеї баҳри дарку 
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омӯзиши асосҳои сиёсати ҳарбӣ ва ҷанбаҳои мудофиавии он дар 

низоми давлатдорӣ пеш омадааст1. 

Сиёсати ҳарбӣ ҷузъи таркибии сиёсати давлат буда, ҳадафи он 

таъмини амнияти ҳарбии кишвар ва тақвияту нерумандии Қувваҳои 

Мусаллаҳ мебошад. Тавре, ки В.С. Пуско мефармояд назар ба асрњои 

гузашта дар замони муосир муборизаи абарќудратњо бањри 

мусаллаҳшавӣ ва бадастории бартарии њарбї бештар намудор аст. 

Баъд аз пошхӯрии низоми дуқутбӣ низ рақобати ҳарбии давлатҳо дар 

муносибатҳои байналмилалӣ ҳамчун низоми куҳнаи муносибатҳо 

ҳукмфармоӣ менамояд2. 

Ба назари мо, олами муосир марказиятноку муттаҳид набуда, 

дар он муборизаҳои ҳарбӣ-сиёсии бисёрқутбии давлатҳо арзи вуҷуд 

доранд. Чунин ба назар мерасад, ки ин раванди муносибатҳо ба 

фаъолияти дохилию хориҷии давлатҳои мустақил таҳдид намуда, 

боиси ба миён омадани мушкилиҳои зиёди соҳавӣ мегардад. Аз 

рақобати босуръати ҳарбӣ-сиёсии абарқудратҳо амнияти дохилии 

кишварҳои заиф осеб мебинад. Аз ин рӯ, ягона омили ҳимоякунандаи 

кишварҳои мустақил дар ин самт такмили сиёсати ҳарбии кишвар ва 

омӯзиши асосҳои илмии он ҳамчун воситаи рушди мудофиа дар 

низоми давлатдорӣ маҳсуб меёбад.  

Сиёсати ҳарбӣ менависад А.Ж. Пожаров бахши таркибии 

сиёсати дохилии давлат буда, ба таъсиси Қувваҳои Мусаллаҳ, таълиму 

тарбияи ҳарбӣ ва имконияти истифодаи он дар мудофиаи кишвар 

равона карда шудааст3. Сиёсати ҳарбӣ дар раванди ташаккул ва рушди 

худ марҳилаҳои гуногунро тай намуда, ҳамчун бахши мудофиавии 

                                                           
1 Пузиков, В.В. Основы теории обеспечения национальной безопасности: курс лекций. [Текст] /В.В. 
Пузиков., З.М. Ильина., О.С. Шимова. – Минск: Гос. ин-т упр. и соц. технологий Белорус, гос. ун-
та, 2013. – С. 48.  
2 Пусько, В.С. Военная политика России в условиях глобализации. [Текст] /В.С. Пусько // Вопросы 
политологии. 2014. №1. – С. 6.  
3 Пожаров, А.Ж. Военно-экономическая политика России. [Текст] /А.Ж. Пожаров // Воен. мысль. 
1999. № 6. – С. 13.   
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низоми давлатдорӣ ҷойи муносиби хешро пайдо намудааст. Доир ба 

сиёсати ҳарбӣ ва ҷанбаҳои мудофиавии он дар низоми давлатдорӣ 

олимону коршиносон рисолаҳои зиёд офаридаанд. Бешубҳа 

таҳқиқотҳои онҳо дар инкишофи сиёсати ҳарбии давлати муосир 

саҳми назаррас дошта, ҳамчун асоси илмӣ-методологии рушди ин 

падидаи сиёсӣ маҳсуб меёбанд. Аз ин рӯ, омӯзиши он бо истифода аз 

усулу равишҳои нави тањќиќотӣ дар алоқамандӣ бо назария ва 

андешаи ҷолиби олимони машҳури олам, зарурат ва моҳияти илмии 

хешро пайдо намудааст. Таваҷҷуҳи бештари тањлилгарони соҳа ба 

сиёсати ҳарбӣ ҳамчун ҷузъи таркибии сиёсати давлатӣ, ба аввали асри 

XX рост омада, оид ба асосҳои илмии ин бахши сиёсати давлатӣ 

андешаҳои ҷолиб иброз намудаанд. Чунки дар саддаи охир нигаронии 

кишварҳои олам ба сиёсати ҳарбӣ ҳамчун бахши мудофиавӣ бештар 

гардида, омили ҳарбӣ ба яке аз масъалаҳои асосии муносибатҳои 

байнидавлатӣ табдил ёфтааст. 

Моҳияти сиёсати ҳарбии давлатҳо дар таҳқиқотҳои илмӣ-

назариявӣ муфассал таҳқиқ гардидаанд. Чун қоида бархе аз 

муҳаққиқон сиёсати ҳарбиро чун бахши муҳими фаъолияти давлат, ки 

он танҳо бо мақсади таъмини амният ва мудофиаи миллии кишвар 

роҳандозӣ карда шудааст, ба қалам додаанд1. Қобили зикр аст, ки 

вазифаи сиёсати ҳарбии давлатро дар замони муосир на танҳо 

мудофиаи кишвар, балки тайёр намудани кадрҳои баланихтисоси 

ҳарбӣ, мутахассисони низомӣ ташкил медиҳад.  

Мутафаккири англис Э.К. Макклори нисбат ба сиёсати ҳарбӣ 

чунин андеша дорад: "Сиёсати миллӣ аз қолаби секунҷа - сиёсати 

хориҷӣ, сиёсати иқтисодӣ ва сиёсати ҳарбӣ иборат аст. Аз ин рӯ, 

стратегияи назаррас дар ҳамаи самтҳои сиёсат ва пеш аз ҳама, дар 

                                                           
1 Варченко, И.Б. Военная политика России в переходный период: автореф. дисс… канд. филос. 
наук. [Текст] /И.Б. Варченко. – М.: 1994. – С. 15. 
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самти сиёсати њарбї ба мушоҳида мерасад, ки нисбат ба дигар 

бахшҳои сиёсати давлат аҳамияти мудофиавиро ба худ касб намудааст, 

зеро сиёсати ҳарбӣ ба танзими фаъолияти ҳарбиён ва Қувваҳои 

Мусаллаҳе, ки бевосита ба ҳифзи арзишҳои миллии кишвар 

нигаронида шудааст, равона гардидааст”1.  

Бояд қайд намуд, ки аз замони пайдоиши давлат инҷониб сиёсати 

ҳарбӣ ҳамчун бахши таркибии сиёсат ба хотири ҳифзу посдории 

арзишҳои миллӣ аз таҳдидҳои беруна баромад намуда, дорои 

вижагиҳои ба худ хоси идоракунӣ аст. Тибқи иттилои А.А. Арустамян 

сиёсати ҳарбӣ санъати идоракунӣ дар соҳаи ҳарбӣ мебошад. Ба назари 

ӯ, ҳадафи сиёсати ҳарбиро танзими мақомоти ҳарбӣ, банақшагирии 

амалиётҳои низоми, пешгирии  муборизаҳои мусаллаҳона, инчунин 

ҳимояи арзишҳои умумимиллӣ ташкил медиҳад2. Дар воқеъ, сиёсати 

ҳарбӣ аз фаъолияти доимии мақомоти низомӣ иборат буда, ҳадафи он 

нигоҳ доштани амнияту суботи кишвар ва ҳимояи он аз ҷангу 

таҳдидҳои ногаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Сиёсати ҳарбӣ қисмати 

таркибии сиёсати давлатӣ буда, бевосита ба таҳияи қарорҳои низомӣ, 

таъмини устувории асосҳои сиёсати ҳарбӣ, хусусан амнияти ҳарбӣ дар 

низоми давлатдорӣ мебошад. Дар сиёсати ҳарбӣ амнияти ҳарбӣ яке аз 

асосҳои муайянкунандаи мудофиа ба шумор рафта, дар низоми 

давлатдорӣ мақоми махсусро ишғол намудааст. 

Мутафаккирон дар самти инкишофи сиёсати ҳарбӣ бештар ба 

амнияти ҳарбӣ ҳамчун асоси ин соҳа таваҷҷуҳи беандоза намудаанд. 

Аз ин рӯ, яке аз қисматҳои муҳимми таҳлилҳои илмӣ оид ба сиёсати 

ҳарбиро дар низоми давлатдорӣ омӯзиши асосҳои назариявии амнияти 

ҳарбӣ ташкил менамояд. Амнияти ҳарбӣ асоси таҳия ва татбиқи 

                                                           
1 Пусько, В.С. Военная политика России в условиях глобализации. [Текст] /В.С. Пусько // Вопросы 
политологии. 2014. №1. – С. 8.  
2 Арустамян, А.А. Военная политика Республики Армения и влияние на безопасность в Закавказье: 
дисс... канд. полит. наук. [Текст] /Арустамян Армен Арамаисович. – М.: 2008. – С. 67-70.  
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сиёсати ҳарбӣ ба ҳисоб меравад. Ба ақидаи В.А. Ксенофонтов сиёсати 

ҳарбии давлат тибқи усули анъанавӣ неру ва иқтидори мудофиавии 

хешро дар заминаи амнияти ҳарбӣ таъмин менамояд1. Воқеан, давлат 

туфайли устувории амнияти ҳарбии хеш метавонад имкониятҳои 

мудофиавиашро нигоҳ дорад.  

Мураккабгардии фазои геополитикӣ, рушди илму техника ва 

дастрасӣ ба технологияи нави ҳарбӣ таҳқиқу омӯзиши амнияти 

ҳарбиро дар ин самт мушкил намудааст. Тибқи ақидаи В.И. Захирова 

дар шароити муосир сиёсати ҳарбии давлат на танҳо маҳорати идорӣ, 

балки дар маънои васеъи он самтҳои гуногуни амнияти ҳарбиро 

ҳамчун бахши муҳимми низоми давлатдорӣ фаро гирифтааст2. Аз ин 

рӯ, амнияти ҳарбии давлатҳо ҳамчун қисми асосӣ ва омили устувори 

сиёсати ҳарбӣ ба ҳисоб меравад. Амнияти ҳарбӣ чун унсури таркибии 

сиёсати ҳарбӣ ба омодабошии неруҳои низомӣ, пешгирии ҳамлаю 

хатарҳои берунӣ ва мудофиаи манфиатҳои миллии кишварҳо равона 

гардидааст.  

Амнияти ҳарбӣ бо омилҳои зерин асоснок карда мешавад:  

 амнияти ҳарбӣ бахши мукаммал ва таркиби асосии сиёсати 

ҳарбӣ буда, ба ҳимояи манфиатҳои миллии давлат равона гардидааст; 

 амнияти ҳарбӣ ҳамчун омили рушди сиёсати ҳарбии давлат ба 

безарар гардидан ва ё аз байн бурдани хатару таҳдидҳои ҳарбӣ ба 

Қувваҳои Мусаллаҳ дониста мешавад; 

 амнияти ҳарбӣ ҳамчун як қисми таркибии сиёсати ҳарбӣ-

мудофиавии давлат буда, баҳри пешгирӣ, ошкорнамоии ҳуҷумҳои 

ногаҳонӣ, бартараф кардани хатару таҳдидҳо ва ҳамлаҳои 

мусаллаҳона ба давлат равона гардидааст;  

                                                           
1 Ксенофонтов, В.А. Военная безопасность как важнейшая часть национальной безопасности 
государства. [Текст] /В.А. Ксенофонтов // Научные труды. – Минск, 2014. – Вып.13. – С. 249-255. 
2 Захирова, В.И. Военная безопасность и внешняя политика государства. [Текст] /В.И. Захирова // 
Вестник Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава 
Мудрого. Серия: Фыософия, философия права, политология, социология. 2014. №1. – С. 19. 
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 амнияти ҳарбӣ воситаи зарурии аз байн бурдани таҳдидҳои 

ҳарбии дохилӣ, берунӣ ва кафолати амнияти Қуввањои Мусаллањ ба 

ҳисоб меравад.  

Ба назари мо, таҳлили амнияти ҳарбӣ як масъалаи муҳими илмӣ 

ба шумор рафта, аҳамияти назариявии онро инъикоси дурусти 

унсурҳои он ташкил менамояд. Таҳқиқи амнияти ҳарбӣ дар мактабҳои 

гуногуни илмӣ дар доираи илмҳои сиёсӣ, хусусан, сиёсати ҳарбӣ ба роҳ 

монда шуда, миёни олимони соња доир ба ин падида фикру андешаҳои 

гуногун вуҷуд дорад.  

Бояд қайд намуд, ки дар ҳама давраҳо масъалаи амнияти ҳарбӣ 

ҳамчун бахши асосии сиёсати ҳарбӣ дар маркази таваҷҷуҳи  

донишмандон қарор дошт. Новобаста аз он, ки масъалаи мазкур дар 

доираҳои илмии гуногун омӯхта мешавад, баъзе аз пањлуњои он ҳанӯз 

ба пуррагӣ таҳлили илмии хешро пайдо накардааст. А.А. Прохожаев 

таъкид менамояд, ки бо дарназардошти вазъияти мураккаби ҷаҳон ва 

минтақа амнияти ҳарбӣ ба мушкилоти ҷиддии соњавӣ дучор 

гардидааст1. Ҷиҳати муайянкунандаи амнияти ҳарбиро он 

масъалаҳоеро фарогир мебошад, ки хусусиятҳои махфӣ дошта, ба 

таъмини бехатарии давлат, ҷомеа ва шахс равона гардидааст.  

Муҳаққиқи рус П.И. Пестел амнияти њарбии давлатро ҳамчун 

бахши асосии сиёсати ҳарбӣ на танҳо ба хотири таъмини амнияти 

артиш, балки баҳри ҳимояи манфиатҳои иҷтимоӣ омили муҳим 

мешуморад2. Бояд таъкид намуд, ки донишманд дар бораи хислати 

иҷтимоии амнияти ҳарбӣ дар мисоли давлатдории сотсиалистӣ тасвир 

намудааст, ки имрӯз низ аҳамияти худро гум накардааст. Воқеан, дар 

ҷомеаи сотсиалистӣ ба моҳияти мудофиавӣ ва иҷтимоии амнияти 

                                                           
1 Прохожева, А.А. Общая теория национальной безопасности. [Текст] /под. общ. ред. А.А. 
Прохожева. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – С. 338. 
2 Пестель, П.И. О русской армии. [Текст] /П.И. Пестель // Российский военный сборник / Ред. А.Е. 
Савинкин. – М.: ГА ВС, 1992. – С. 11.  
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ҳарбӣ таваҷҷуҳи бештар дода, баҳри таъмини амнияти Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва мувафақиятҳои он чораҳои зарурӣ меандешиданд. Баъзе 

донишмандони соҳа амнияти ҳарбиро ҳамчун нишондиҳандаи асосии 

соҳаи ҳарбӣ, ки дар таҳкими ҷанбаҳои сифатию миқдории Қувваҳои 

Мусаллаҳи давлат воситаи асосӣ мебошад, баҳо медиҳанд.  

Таҳлилгарон дар рушди сиёсати ҳарбии давлат амнияти ҳарбиро 

њамчун усули муҳофизатие зарур мешуморанд, ки ба пешгирии 

манфиатҳои ҳаётан муҳими шахс, ҷомеа ва давлат аз ҷангу хатарҳои 

дохилию берунӣ равона карда шудааст1. Аз ин рӯ, сиёсати ҳарбӣ баҳри 

пешгирии чунин хатарҳо иҷрои як қатор чораҳоеро зарур мешуморад, 

ки онҳо аз назария ва амалияи амнияти ҳарбӣ замина мегирад.  

Ба ақидаи О.К. Рогозин амнияти ҳарбӣ яке аз ҷузъҳои муҳими 

сиёсати ҳарбӣ буда, бевосита ба таъмини амнияти дохилӣ, омодагию 

тавоноии Қувваҳои Мусаллаҳ дар ҳифзи истиқлол, соҳибихтиёрӣ, 

манфиатҳои сиёсӣ, иқтисодии давлат равона гардидааст2. Мавриди 

зикр аст, ки яке аз ҳадафҳои муҳимми амнияти ҳарбиро пешгирии 

хатару таҷовузҳои хусусияти низомидошта ба Қувваҳои Мусаллаҳ ва 

ҳифзи кишвар аз ҷангу низоъҳои ногаҳонӣ ташкил менамояд.  

Ба андешаи В.А. Алешин бошад, амнияти ҳарбӣ ба таъмини 

мудофиаи миллӣ, пешгирӣ аз таҷовузи ногаҳонӣ ва бартарафсозии 

ҷангҳои эҳтимолӣ равона гардидааст3.  

Ба назари мо, амалишавии вазифаҳои амнияти ҳарбӣ аз 

чигунагии сиёсати ҳарбӣ ва афзалиятҳои давлат сарчашма мегирад. 

Дар ҳама маврид мақсаду вазифаҳои амнияти ҳарбиро идораи ҳарбии 

                                                           
1 Линдэ, А.О. Международно-правовые основы борьбы государства с угрозами национальной 
безопасности: автореф. дисс... канд. юрид. наук. [Текст] /Альбина Олеговна Линдэ. – М.: 2008. – С. 
29. 
2 Рогозин, О.К. Международная безопасность и обороноспособность государств (понятия, 
определения, термины). [Текст] /О.К. Рогозин. – М.: ТОО «Интерстамо», 1998. – С. 167.  
3 Алешин, В.А. Обеспечение военной безопасности России на геополитическом пространстве 
бывшего СССР: исторический аспект (1991-2004 гг.), автореф. дисс... канд. ист. наук. [Текст] 
/Алешин Вячеслав Алексеевич. – М.: 2010. – С. 12. 
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давлат муайян намуда, онро ба манфиати ҷомеа ва шаҳрвандон 

мутобиқ месозад. 

Ҳамзамон, профессор М.Ф Гатско амнияти њарбиро натиҷагирӣ 

намуда, онро яке аз ҷузъҳои муҳими сиёсати ҳарбӣ дар низоми 

давлатдорӣ ба қалам додааст, ки ҳадафаш танҳо ҳифзи манфиатҳои 

ҳаётан муҳими давлат, ҷамъият ва шахс аз таҳдидҳои берунаю дохилї 

ва наздисарњадӣ аст1.  

Ҳамин тавр, амнияти ҳарбиро Л.Ж. Спайкмен яке аз усулҳои 

мувофиқу махфии сиёсати ҳарбӣ дар низоми муосири давлатдорӣ 

нишон додааст, ки махсусан ба таҳдидҳои беруна, ҳифзи манфиатҳои 

шахс ва бехатарии Қувваҳои Мусаллаҳ равона карда шудааст. Ба 

назари ӯ, амнияти ҳарбӣ бояд ба ошкор намудани таҳдидҳои беруна ва 

пешгӯии хатари ҳарбӣ ба кишвар вобаста карда шавад. Ҳадафи ягона 

дар ин самт ҳифзи боэътимоди ҷомеа, шаҳрвандон ва давлат 

мебошад2.  

Гуруҳи дигари муҳаққиқон амнияти ҳарбиро чун усули низомии 

таъмини амнияти шахс, ҷомеа ва давлат аз таҳдидҳои беруна маънидод 

менамоянд. Аз он ҷумла, муҳаққиқи рус А.В. Данкин дар ин бора 

назари хосса дошта, ба он на танҳо ҳамчун воситаи таъминкунандаи 

сулҳу субот дар ҷомеа, балки як падидаи асосии сиёсати ҳарбӣ, ки ба 

рушди ҳаёти осоиштаи љомеа мусоидат менамояд, муносибат 

намудааст. Аз назари олим, амнияти ҳарбӣ аҳамияти мудофиавӣ 

дошта, ба суботи иҷтимоии дар ҷомеа равона гардидааст3.  

Бояд зикр кард, дар ҳама давру замон давлат эҳтиёҷ ба амнияту 

субот дошта, амнияти ҳарбиро ҳамчун воситаи муҳими сиёсати ҳарбӣ 

                                                           
1 Гацко, М.Ф. Правовое обеспечение военной безопасности России (теоретико-правовое 
исследование). [Текст] /М.Ф. Гацко. – М.: МГУ, 2006. – С. 312.  
2 Spykman, N. J. America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power. [Text] 
/N.J. Spykman. – N.Y.: Transaction Publishers, 1942. – P. 498. 
3 Данько, А.В. Безопасность государства, общества и личности. [Текст] /А.В. Данько, Сборник 
научных трудов кафедры управления и информатики / ДА МИД России. М.: 2002. – С. 80.  
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мепиндоштанд. Г.В. Ивашенко низ амнияти ҳарбиро бахши асосӣ ва 

таркибии сиёсати ҳарбӣ ба қалам дода, чунин мешуморад, ки он 

бевосита ба ҳимояи субъектњои низомӣ ва манфиатҳои онҳо дар ин 

самт равона карда шудааст1. Тибқи ақидаи донишманд амнияти ҳарбӣ 

танҳо манфиатҳои низомиёнро ифода намуда, дар ин сурат 

хусусиятҳои оммавии худро гум менамояд. Ҳадафҳои стратегии 

амнияти ҳарбӣ бояд дар доираи манфиатҳои ҷомеа ва давлат анҷом 

додани вазифаҳои касбии низомиён бошад. Дар низоми давлатдории 

муосир аҳамияти мудофиавии сиёсати ҳарбӣ дар ҳамин зоҳир 

мегардад. 

Дар шароити муосир шумораи раванду ҳодисаҳои манфии сиёсӣ 

зиёд гардиданд, ки пешгирии онҳоро бе татбиқи амнияти ҳарбӣ дар 

низоми давлатдорӣ тасаввур намудан имконнопазир аст. Таҳдиду 

хатарҳо ҷанбаҳои гуногуни зоҳиршавӣ дошта, муқовимат ба онҳо аз 

сатҳи сиёсати давлат дар маҷмуъ бо таъмини амнияти ҳарбӣ вобастагӣ 

дорад. Аз ин рӯ, дар рушди босамари сиёсати ҳарбӣ ва идораи 

марказии он амнияти ҳарбӣ нақши назаррас дошта, таҳия ва татбиқи 

он вобаста ба шароити давлати миллӣ амри зарурӣ мебошад. Амнияти 

ҳарбӣ ба мисли дигар арсаҳои сиёсати ҳарбӣ мавриди таваҷҷуҳи 

њаракатҳои сиёсиву иљтимоӣ қарор гирифтааст. Дар ин замина, зарур 

аст, ки амнияти ҳарбиро дар алоқамандӣ бо самтҳои дигари 

фаъолияти низоми давлатдорӣ мавриди таҳқиқ қарор диҳем.  

Ин масъаларо мактаби илмии Ҷумҳурии Федеративии Германия 

дар доираи назарияи К. фон Клаузевитс баррасї намудааст. 

Мутафаккир омили ҳарбиро воситаи ниҳоии азбайнбарии ҷанг 

медонад. Ба андешаи ӯ амнияти ҳарбӣ ҷузъи асосии сиёсати ҳарбӣ дар 

низоми давлатдорӣ буда, танҳо ба хотири мудофиа ва ғалаба амалӣ 

                                                           
1 Иващенко, Г.В. О понятии "безопасность". [Текст] /Г.В. Иващенко // Теоретический философский 
журнал: №4 (22) – С. 24. http://www.orenburg. ru/culture/credo/24/. 
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карда мешавад. Ӯ таъкид менамояд, ки воситаи ҳарбӣ як ҷузъи амали 

зӯроварӣ дар сиёсат буда, маќсадаш маљбур кардани душман ва иҷро 

кардани иродаи тарафи ѓолиб мебошад1.  

Ба назари мо, новобаста аз мавқеи мутафаккир дар хусуси 

аҳамияти зӯроварона доштани сиёсати ҳарбӣ, он бахши асосии сиёсати 

давлатӣ буда, ба мудофиаи кишвар, пешгирии ҷангҳо ва нигоҳдории 

суботу оромӣ дар ҷомеа равона карда шудааст. Дар шароити муосир 

усули худсарона истифода намудани амали зӯроварии ҳарбии 

кишварҳо, хусусан ба роҳ мондани ҷангҳои беасос мамнуъ буда, 

мухолифи ҳуқуқи байналхалқӣ мебошад. 

Ба андешаи Ф. Гегел, ҷанг муҳаррики пешрафти таърихи буда, 

воситаи рушди рақобатҳои сиёсӣ дар ҷомеаи инсонӣ мебошад2. 

Мавриди қайд аст, ки инсоният новобаста аз мавҷудияти ҷанг дар 

раванди таърих ба он ҳамчун як падидаи манфӣ муносибат намуда, 

баҳри пешгирӣ аз он сиёсати ҳарбиро дуруст ба роҳ мондааст. Воқеан, 

дар ин самт давлат барои таҳкими сиёсати ҳарбӣ, ҳамчун асос амнияти 

ҳарбиро истифода менамояд. Зеро он воситаи ягонаи монеаи ҷангу 

ошубҳо дар ҷомеа гардида, ба суботу оромии кишвар заминагузор аст. 

Дақиқан, ҷанбаи мудофиавии сиёсати ҳарбӣ туфайли таъмини амнияти 

ҳарбӣ ба пешгирии ҷангу хатарҳо ва рушди мунтазами муносибатҳои 

ҳарбӣ дар  кишвар мебошад.  

Ба ин мазмун, аҳамияти амнияти ҳарбиро дар пешгирии 

низоъҳои сиёсӣ намояндагони афкори љамъиятии Россия – Н.Г. 

Чернишевский, назариётчии ҳарбӣ В.Ф. Малиновский, файласуфон 

Н.А. Бердяев, И.А. Илин3 масъалагузорӣ намудаанд.  

                                                           
1 Клаузевиц, К.О войне. [Текст] /К. Клаузевиц; пер. с нем. А. Рачинского. – М.: Логос: Наука, 1997. 
– С. 17.    
2 Гулыга, А.В. Немецкая классическая философия. [Текст] /А.В. Гулыга. – М.: 1986. – С. 56. 
3 Ильин, И.А. Наши задачи [Текст] /И.А. Ильин. – М.: Мысль, 1992. – С. 123.  
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И.А. Илин амнияти ҳарбиро ҷузъи ҷудонопазири сиёсати ҳарбии 

давлат шуморида, низоъҳои сиёсиро маҳкум менамояд. Ӯ орзуи 

оромии абадии ҷомеаи инсониро намуда, чунин мешуморид, ки он аз 

неруи ҳарбии давлат, бахусус аз амнияти ҳарбии он вобастагии зиёд 

дорад1. Мутафаккир мутмаин буд, ки низоъҳои сиёсӣ натиҷаи 

бадахлоқии инсонҳо ва сатҳи пасти шуури меҳанпарастии онҳо 

мебошад. Аз ин рӯ, дар низоми давлатдорӣ сиёсати ҳарбиро ҳамчун 

бахши мудофиавӣ зарур дониста, чунин меҳисобид, ки баҳри 

мустаҳкам намудани неруи зеҳнии ҳарбиёну шаҳрвандон давлат 

ҷиҳати вусъат додани он бояд кӯшиш ба харҷ диҳад.  

Амнияти ҳарбӣ дар тарбияи маънавӣ ва баланд бардоштани 

рӯҳияи ватанпарварӣ, даъват намудани одамон ба вафодорӣ ва 

садоқат ба арзишҳои давлатӣ заминагузор мебошад. Дар таълиму 

тарбияи маънавии низомиён амнияти ҳарбӣ саҳми назаррас дошта, дар 

рушди сиёсати ҳарбӣ ва аҳамияти мудофиавии он дар низоми 

давлатдорӣ мусоидат менамояд. Аз ин лиҳоз, метавонем амнияти 

ҳарбиро на танҳо ҳамчун унсури таркибии сиёсати ҳарбӣ, ки ҳадафаш 

танҳо таъмини заминаҳои мудофиавӣ, ахборотӣ ва иттилоотӣ аст, 

тасвир намоем, балки онро яке аз воситаҳои баланднамоии шуури 

худмудофиавии ҳарбиён дар фаъолияти ҳарбӣ зарур донем2.  

Ҳақ бар ҷониби Т. Гобсс аст, ки ҳанӯз навишта буд «шуғли 

давлат таъмини амнияти ҳарбӣ аст», ки онро сиёсати ҳарбӣ таъмин ва 

махфӣ нигоҳ медорад3. Ин аст, ки на танҳо аз нигоҳи назариявӣ, балки 

аз ҷиҳати амалӣ мустаҳкамии сиёсати ҳарбиро амнияти ҳарбӣ ташкил 

дода, он аз ҷониби мақомоти ҳарбӣ дар асоси низомномаю 

консепсияҳои низомӣ ба танзим дароварда мешавад.  

                                                           
1 Лебедева, М.М. Мировая политика [Текст] /М.М. Лебедева, – М.: Флинта, 2008. – С. 12. 
2 Лебедева, М.М. Мировая политика. [Текст] /М.М. Лебедева,  – М.: 2008. – С. 114. 
3 Гоббс, Т. Левиафан или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. [Текст] 
/Т. Гоббс. – М.: 1936. – С. 51.  
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Дар олами муосир омӯзиши сиёсати ҳарбӣ дар муқоиса бо 

давраҳои қаблӣ дар кишварҳои рӯ ба инкишоф низ ба таври назаррас 

ба роњ монда шудааст. Ҳар як кишвари мустаќил бо дарназардошти 

манфиатҳои миллии хеш вазифадор аст, ки амнияти њарбиро дар амал 

татбиќ намояд. Таҳлил ва тадбиқи амнияти ҳарбӣ дар ин гуруҳи 

кишварҳо нишон медиҳад, ки дар идораи низомӣ он ҳамчун равиши 

махсус дар ошкору муқаррарсозии таҳдидҳои ногаҳонӣ ва 

банақшагирии сохтмони њарбӣ истифода карда мешавад. Инчунин, 

таҳия ва тадбиқи амнияти ҳарбӣ ба хотири банақшагирии барномаҳои 

стратегии Қувваҳои Мусаллаҳи давлатҳо амри зарурӣ мебошад. 

Сиёсати ҳарбӣ ҳамчун самти афзалиятноки фаъолият дар низоми 

давлатдорӣ баҳри таъмини амнияти ҷомеа, ҳифзи манфиатҳои миллӣ 

ва ҷилавгирӣ аз хатарҳои берунӣ таҳия карда мешавад. Дар ин раванд, 

вазифаи асосии сиёсати ҳарбии давлатро пос доштани арзишњои 

миллӣ ва ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳимми дохилию берунӣ ташкил 

медиҳад. Стратегияи сиёсати ҳарбӣ аз имкониятҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, 

маънавӣ, технологӣ, иттилоотӣ ва низомии давлат иборат аст1.  

Ба назари мо, дар шароити муосир низ бахши ҳарбии давлат 

дорои аҳамияти стратегии ба худ хос мебошад. Сиёсати ҳарбӣ ҳамчун 

як ҷузъи сиёсати давлатӣ, ки дар заминаи қарорҳои стратегии лозимаи 

давлат ба миён меояд, ба ҳимояи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ 

равона карда мешавад. Вале воқеияти давлатдории кишварҳои олам ба 

мо шаҳодат медиҳад, ки ҳадафҳои ҳарбӣ-стратегии бахши ҳарбӣ  

хусусиятҳои ба худ хос дошта, дар бисёр мавридҳо норавшану махфӣ 

боқӣ мемонад. Зеро он ба қарори роҳбарияти олии ҳарбӣ ва мақомоти 

қонунгузори кишвар ба тасвиб расида, баъзан ҳамчун қарори махфии 

давлат нигоҳ дошта мешавад. 

                                                           
1 Бельков, О.А. Проблемы и пути военного обеспечения национальных интересов России. [Текст] 
/О.А. Бельков // Полис. 1994. – С. 161-165.  
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Татбиқи қарорҳои ҳарбӣ аз ҷониби роҳбарияти олии низомӣ 

замина мегирад. Бинобар ин, рушди соҳаи ҳарбии давлат дар асоси 

қонуну қарорҳо ва консепсияву доктринаи ҳарбӣ сурат гирифта, 

ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқии қудрат ва тавоноии Қувваҳои Мусаллаҳ ба 

ҳисоб мераванд.  

О.Н. Климов бартарии қонуну қарорҳо ва консепсияҳои ҳарбӣ-

амниятии давлатро омили рушду инкишофи сиёсати ҳарбӣ дар низоми 

давлатдорӣ дониста, ба он аз лиҳози назариявӣ таваҷҷуҳ менамояд. Ба 

андешаи ӯ, мавҷудияти чунин санадҳои ҳарбӣ-сиёсӣ дар рушду 

устувории сиёсати ҳарбӣ ва бехатарии давлат нақши назаррас дошта, 

муайянкунандаи стратегияи амнияти ҳарбӣ ба шумор меравад1. 

Мутафаккир ба сиёсати ҳарбӣ аз лиҳози воқеият ва талаботи замон 

муносибат намуда, мављуд будани чунин сарчашмаҳои ҳуқуқиро дар 

низоми давлатдорӣ зарур мешуморад. Ҳастии чунин асосҳои ҳуқуқӣ 

аҳамияти мудофиавӣ дошта, ба дурнамои сиёсати ҳарбӣ дар дифои 

марзу буми давлат нигаронида шудааст.  

Меъёрҳои ҳуқуқии сиёсати ҳарбӣ вобаста ба манфиатҳои 

иҷтимоии ҷомеа таҳия мегарданд, яъне тамоми санадҳои меъёрию 

ҳуқуқии амалкунанда оид ба сиёсати ҳарбӣ неруи ҳуқуқӣ дошта, 

фаъолияти қонунии низомиён ва ҷузъу томи низомиёнро заминагузорӣ 

менамоянд2. Мавриди зикр аст, ки дар самти рушди сиёсати ҳарбӣ дар 

низоми давлатдорӣ чунин тавсияҳои стратегӣ қобили қабуланд: 

 таҳкими тавоноии Қувваҳои Мусаллаҳ, ки бевосита ба ҳимояи 

манфиатҳои миллии давлат равона гардидааст; 

 ҳамоҳангсозии фаъолияти доимии мақомоти низомии давлатӣ, 

ки ба татбиқи рушди сиёсати ҳарбӣ дар кишвар сафарбар карда 

                                                           
1 Климов, О.Н. Национальная безопасность России в условиях глобализации (политологический 
анализ): автореф. дисс... канд. полит. наук. [Текст] /Климов Олег Николаевич. – М.: 2003. – С. 13. 
2 Бельков, О.А. Проблемы и пути военного обеспечения национальных интересов России. [Текст] / 
О.А. Бельков // Полис. 1994. – С. 163. 
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шудаанд; 

 густариши ҳамкориҳои берунаи ҳарбӣ, ки ба таъмину 

нигоҳдории амнияти дохилӣ ва минтақавӣ равона гардидааст. 

Дар замони муосир дар амал татбиқ намудани чунин 

нишондиҳандаҳо вазифаи асосии сиёсати ҳарбии давлат буда, ба 

таъмини манфиатҳои миллӣ ва ҳифзи якпорчагии марзу буми давлат 

равона карда шудааст. Дар ин миён сиёсати ҳарбӣ метавонад чунин 

самтҳои ташаккулро аз сар гузаронад: 

1. Тақвият додани Қувваҳои Мусаллаҳ ва таҳкими он ҳамчун 

объекти асосии сиёсати ҳарбӣ; 

2. Вусъат додани самти берунии сиёсати ҳарбӣ ва ба амал 

баровардани ҳамкориҳо дар ин самт; 

3. Баланд бардоштани пояҳои иқтисодии соҳаи ҳарбии давлат; 

4. Такмили сатҳи маърифатнокию касбияти низомиён ва дар 

руҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани онҳо.  

Ҳамин тариқ, нақши амнияти ҳарбӣ ва ҷанбаҳои мудофиавии 

онро дар низоми давлатдорӣ таҳқиқ намуда, ба чунин хулосаҳо 

расидем:  

 амнияти ҳарбӣ танҳо ба пешгирии хатару таҳдидҳои ҳарбӣ-

сиёсӣ, ҳифзи Қувваҳои Мусаллаҳ ва балан бардоштани қудрати дифои 

давлат, самтҳои махсус равона гардидааст; 

  амнияти ҳарбӣ хатару таҳдидҳои ҳарбии эҳтимолиро пешгӯӣ 

ва ошкор менамояд; 

 амнияти ҳарбӣ рушди ҳамкориҳои ҳарбиро ба хотири таъмини 

амниятӣ дастаҷамъии кишварҳои минтақа дар низоми давлатдорӣ 

вусъат мебахшад; 

 иқтидори техникӣ-ҳарбии давлатро баланд мебардорад; 

 сатҳи иқтисодӣ, илмию техникии соҳаи ҳарбӣ, рушди 

захираҳои инсониро дар мудофиаи низомӣ боло мебардорад; 
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 амнияти ҳарбӣ ба шууру психологияи ҳарбиёну шаҳрвандон 

таъсир расонида, онҳоро дар рӯҳияи ҳифзи Ватан тарбия менамояд; 

 қобилияти касбии субъектҳои роҳбарикунандаи низомиро, ки 

ба самаранокии соҳаи ҳарбии кишвар мусоидат менамоянд, баланд 

мебардорад; 

 амнияти ҳарбӣ барои дар амал татбиқ намудани тавсияҳои 

муфид баҳои рушди идораи ҳарбии давлат мусоид буда, бо мақсади 

пешгирии хатарҳо ва мудофиаи кишвар роҳандозӣ мегардад; 

 амнияти ҳарбӣ танҳо ба пешгирии таҳдидҳои ногаҳонӣ ва 

таъмини мудофиаи марзу буми кишвар равона карда шудааст.  

 таҳқиқу омӯзиши хатарҳои ҳарбӣ-сиёсӣ ва шаклу намудҳои 

гуногуни он зарурат пеш меорад, ки ба маљмўи тадбирњо оид ба 

пешигирии чунин таҳдидҳо дар ҷомеа ва баланд бардоштани 

имкониятҳои мудофиавии кишвар таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамоем; 

 дар шароити муосир таҳқиқи асосҳои сиёсати њарбї ҳамчун 

бахши таркибии соҳа танҳо ба нигоҳдорию мудофиаи давлат 

нигаронида шуда, он ба яке аз масъалаҳои омӯзишии сиёсати ҳарбӣ 

дар низоми давлатдорӣ табдил ёфтааст; 

 муҳаққиқони соҳа дар таъмини амнияти давлат диққати 

бештарро ба амнияти њарбї дода, онро њамчун бахши таъминкунандаи 

мудофиа дар низоми давлатдорӣ арзёбӣ менамоянд, ки ин боиси 

нигаронии донишмандони зиёди соҳа гардидааст; 

 сиёсати ҳарбӣ дар низоми давлатдорӣ ба дифои марзу ҳудуд ва 

таъмину ҳифзи якпорчагии ҷомеа равона карда шудааст. Дар ҷаҳони 

муосир амнияту суботи дохилии давлатро бе таҳкими сиёсати ҳарбӣ ва 

таъмини амнияти он тасаввур намудан имконнопазир аст.  
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БОБИ 2. АСОСҲО ВА ЗАХИРАҲОИ СИЁСАТИ ҲАРБИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ҲОЗИРА 

2.1. Раванди ташаккул ва таҳкими сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар давраи истиқлолияти давлатӣ 

Дар замони муосир сиёсати ҳарбӣ яке аз бахшҳои асосии 

фаъолияти давлатҳои мустақилро ташкил намуда, ҳамчун воситаи 

мудофиавии онҳо маҳсуб меёбад. Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ яке аз бахшҳои асосии давлат буда, ба омили муҳимми 

дифои марзу бум ва таҳкими сулҳу суботи дохилӣ табдил ёфтааст. Аз 

ин рӯ, омӯзиши марҳилаҳои ташаккул ва самтҳои инкишофи сиёсати 

ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият аҳамияти 

назариявӣ ва амалӣ дорад.  

Афзоиши хатару таҳдидҳои низомии замони гузашта ва нав, 

љангњои мазњабї, таҳдидҳои террористӣ ва васеъшавии доираи 

амалиётҳои ҳарбї ба њаёти башарият тағйиротҳои нав ба навро ба 

миён овардааст. Дар ин самт, такмили сиёсати ҳарбӣ бо мақсади 

таъмини мудофиаи кишвар баҳри бартарафсозии хатару таҳдидҳои 

мусаллањона амри зарурӣ аст. Маҳз мураккаб гардидани вазъи 

низомии сиёсати ҷаҳонӣ, нооромиҳо дар ШН ва ШМ роҳбарияти 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро водор месозад, ки сиёсати ҳарбии худро ба 

замона мутобиқ сохта, онро такмил бахшад.  

Қобили зикр аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ идораи ҳарбии 

хешро баҳри таҳкиму рушди мудофиавии давлат роҳандозӣ намудааст. 

Тибқи он Ҷумҳурии Тољикистон ҷонибдори сиёсати њарбие мебошад, 

ки ба њимояи давлат, тањкими сулҳу субот ва осоиштагӣ равона 

гардидааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон муқобили ҳама гуна амалҳои 

иртиљої дар дохили кишвар ва хориҷ баромад менамояд.  

Пас аз фурӯпошии Итифоқи Саветӣ марҳалаи нави  муносибатҳо 

байни халқу давлатҳои он оғоз ёфт. Дар охири солҳои 90-уми асри ХХ 
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ва аввали асри XXI дар давлатҳои собиқ Шуравӣ  дигаргуниҳои ҷиддӣ 

ба миён омаданд. Мутаасифона Ҷумҳурии Тољикистон баъд аз 

фурӯпошии Итифоқи Саветӣ ба мушкилиҳои дохилидавлатӣ, яъне дар 

шакли ҷанги шаҳрвандӣ рӯ ба рӯ гашт. Ҷумҳурии Тољикистон ба ин 

мушкилиҳо нигоҳ накарда, баҳри таҳкиму рушди сиёсати ҳарбии 

кишвар дар солҳои аввали истиќлолият кӯшишҳои зиёд ба харљ 

додааст1. 

Ба фоҷиаи сиёсӣ рӯ ба рӯ гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

он замон сабабҳои мухталиф дошт. Яке аз он сабабҳо заифу ноустувор 

ва навтаъсис будани идораи ҳарбии он буд.  

Равандњои сиёсї дар фазои пасошўравї дар шаклњои гуногун 

зоњир гардида буданд. Ҷумҳурии Тољикистон онро дар шакли ҷанги 

шаҳрвандӣ аз сар гузаронида бошад ҳам, новобаста аз вазъи 

баамаломада, таҳия ва татбиқи сиёсати ҳарбӣ аз роҳбарияти онвақтаи 

Ҷумҳурии Тољикистон масъулияти зиёдро талаб менамуд.  

Дар раванди таҳия ва татбиқи сиёсати ҳарбӣ масъалаи миллӣ 

намудани моликияти низомии Итифоқи Саветӣ, ки дигар ҷумҳуриҳои 

собиқ хуб истифода намуда буданд, аҳамияти зиёд дошт. Бахусус, 

вақте масъала дар бораи эҳтимолияти милликунонии дивизияи 201– 

уми қӯшуни ҳарбии собиқи Иттиҳоди Советӣ, ки дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошт, бепарвоӣ ва нодурустфаҳмии 

роҳбарияти онвақтаи кишвар ба мушоҳида мерасид. Мухолифони 

милликунонии моликияти низомии двизияи 201-ум тавассути 

воситаҳои ахбори омма роҳбарияти онвақтаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

водор сохтанд, ки барои нигоҳ доштани он гӯё буҷаи зиёди давлатї 

сарф мегашта бошад.  

                                                           
1 Самиев, А.Х. У истоков военной политики Республика Таджикистан. [Текст] /А.Х. Самиев // 
Народная газета. – Дунашбе: 1993. – С. 6.  
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Ба андешаи коршиноси сиёсӣ, профессор Г.Н. Зокиров агар дар 

миллигардонии дивизияи 201-уми ҳарбии собиқ Шӯравӣ саҳланкорӣ 

намекарданд, шояд ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвар ба чунин сатҳ 

намерасид ва кишварро бенизому беқудрат намегардонид1.   

Андешаи мо оид ба ин вазъият чунин аст, ки дар ҷумҳуриҳои 

собиқ шӯравии дар ин давра аллакай миллигардонии артиши Шӯравӣ 

сурат гирифта буд ва он қисмҳои ҳарбие, ки дар ҷумҳуриҳои иттифоқї 

сукунат доштанд, ба нафъи худи ин ҷумҳуриҳо миллї карда шуда 

буданд. Танњо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин вазъ ба амал наомад. 

Чунин сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти онвақта яке аз омилҳои 

тезутунд гаштани вазъият ва авҷ гирифтани ҷанги шаҳрвандӣ дар 

Тоҷикистон гардид. Аз ин рӯ, дар чунин шароити мураккаб 

Тоҷикистони тозаистиқлол таҳти роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон сиёсати 

ҳарбии марказӣ ва ташкили Қувваҳои Мусаллаҳи миллиро ба сифати 

самти афзалиятнок дар назди худ гузошт.  

Ҳаёт дуруст будани сиёсати Эмомалӣ Раҳмонро исбот намуд. Дар 

раванди пешгирӣ намудани ҷанги шањрвандии Ҷумҳурии Тољикистон 

таъсиси Қуввањои Мусаллањи миллӣ сањми беназир гузошт. Артиши 

миллӣ ва ҷузъу томи Қуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон 

зодаи истиќлолият буда, дар шароити вазнини сиёсӣ таъсис ёфтанд. 

Баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї тамоми кишварњои навтаъсиси 

Осиёи Макрказї, аз ҷумла Љумњурии Тољикистон ба таъсиси Қуввањои 

Муссалањи ҷавобгӯи шароити нав зарурат доштанд. Мақсад аз таъсиси 

Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давраи вазнин 

пешгирӣ намудани ҷанги таҳмилӣ дар кишвар буд. Ҳамин тариқ, вазъи 

баамаломадаи њарбї-сиёсии он солњо имкон надод, ки Тољикистон аз 

мероси артиши Иттифоқи Советӣ бархӯрдор гардад. Аммо 

                                                           
1 Зокиров, Г.Н. Истиқлолияти сиёсӣ. [Матн] /Г.Н. Зокиров. – Душанбе: Деваштич, 2006. – С. 104. 
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мутаассифона, дар шароити ҷанги шаҳрвандӣ Тоҷикистон фурсати 

милликунонии техникаҳои њарбии ин ниҳоди низомиро аз даст дод.  

Сар задани фоҷиаи сиёсӣ, ки таъсири манфии худро ба бахшҳои 

дигари ҷомеа расонида буд, зарурати ҳифзу таҳкими давлатдориро ба 

вуҷуд овард. Дар ин марҳила Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷуз аз таҳкими 

сиёсати ҳарбӣ ва таъсиси Қувваҳои Мусаллаҳи миллӣ чораи дигар 

надошт. Аммо дар он вазъи мудҳиш ташкили идораи ҳарбӣ ва 

Қувваҳои Мусаллаҳи аз ҷиҳати касби устувор хеле мушкил буд. Илова 

бар ин, вазъияти ногувори баамаломадаи он давра аз Қувваҳои 

Мусаллаҳи кишвар маҳорати хуби таълими ҷангӣ-низомиро талаб 

менамуд. Дар ин замина, раванди ташаккули Қувваҳои Мусаллаҳи 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро шартан метавон ба марҳилаҳои зерин тақсим 

намуд:  

Марҳалаи аввали ташаккули сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз қабули эъломия “Дар бораи соҳибистиқлолӣ”, оғоз 

мегардад. Дар иптидоӣ марҳила чунин санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ - 

“Дар бораи таъсиси Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 

“Дар бораи таъсиси Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва 

ғайра қарор қабул намуданд1.  

Аҳамияти таърихӣ-сиёсии ин марҳала дар он аст, ки самти 

идораи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳамияти мудофиавии он 

муайян гардида, стратегияи он дар доираи ҳадафҳои Созмони 

аҳдномаи амнияти Дастаҷамъӣ (минбаъд СААД) мувофиқ таҳия 

гардидааст.  

Марҳалаи дуюми инкишофи сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи миллӣ (моҳи феврали 

соли 1993) рост меояд. Дар ин марҳила, дар ҷумҳурӣ таъсисёбии 

                                                           
1 Самиев, А.Х. Военная доктрина Республика Таджикистан и проблемы национальной 
безопасности. [Текст] /А.Х. Самиев / Народная газета. – Душанбе: 1999. 3 дек. – С. 5.  
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низоми маорифи ҳарбӣ, яъне ташкили муассисаҳои таълимии ҳарбию 

касбӣ ва омӯзиши таълиму тарбияи кадрҳои ҳарбӣ низ сурат 

гирифтааст. Тайёр намудани мутахассисони гуногуни ҳарбӣ ва 

омодасозии кадрҳои низомӣ дар донишкадаи ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуд. Ғайр аз ин, дар асоси 

шартнома оиди таҳсил ва тайёр намудани мутахассисони низомии 

Тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии низомии - “Академияи ҳарбӣ” 

ва “Академияи махсуси амният” дар Федератсияи Россия аз рӯйи 

ихтисосҳои гуногун мутахасисони низомиро барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тайёр менамуд1. Дар ин марҳилаи мудҳиш Донишкадаи 

ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби кулли кормандони Қувваҳои 

Мусаллаҳ, афсарону сарбозони эҳтиётӣ ба раванди таълими ҳарбӣ 

ҷалб гардиданд. Моҳияти ин марҳилаи ташаккули сиёсати ҳарбии 

кишварро аз бар намудани донишу малака ва таълими касбии 

Қувваҳои Мусаллаҳ ташкил медод.  

Ҳамзамон, дар ин марҳала ташаккулёбии заминаҳои 

методологии омӯзиш ва таълиму тарбияи касбии Қувваҳои Мусаллаҳ, 

муайян намудани самтҳои асосии рушду инкишофи ниҳодҳои низомӣ 

ба роҳ монда шуд. Ҳадафи сиёсати ҳарбӣ дар ин марҳила ҳар чӣ зудтар 

пешгирӣ намудани низоъи дохилӣ дар кишвар буд. Таълими касбии 

Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон дар ин марҳила на бо мақсади ҳуҷум 

ба дигар кишварҳо, балки танҳо ба хотири омодабошии ҷангӣ ва 

таъмини суботи дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ мегардид. 

Бахусус, дар ин марҳилаи ташаккул самти сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тољикистон ба муташаккил гардонидани Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва баланд бардоштани сатҳи омодабошии он равона 

гардида буд. Ба бесару сомониҳои сиёсӣ нигоҳ накарда, ҳукумати 

                                                           
1 Самиев, А.Х. У истоков военной военной политики Республика Таджикистан. [Текст] /А.Х. 
Самиев // Народная газета. 1993. – С. 6.  
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навтаъсиси Ҷумҳурии Тољикистон бо роҳбарии Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист дар он солҳои 

душвори буҳронӣ самти сиёсати ҳарбӣ ва ташкили Қувваҳои 

Мусаллаҳи кишварро муайян ва роҳбарӣ намояд. Роҳбарияти олӣ 

тамоми қувваи хешро баҳри ташаккули Қувваҳои Мусаллаҳи миллӣ 

ҳамчун неруи мудофиавии давлат равона карда буданд. Чунки ба 

хотири ҳаллӣ масъалаҳои бунёдӣ – баланд бардоштани некуаҳволии 

мардум, таҳкими сулҳу субот ва оромии Тоҷикистон таъсиси неруҳои 

низомӣ амри зарурӣ гардид. Аз дигар ҷониб, нерумандии Қувваҳои 

Мусаллаҳи кишвар аз шумора ва сифати ҷузъу томи он вобаста буда, 

эҳтиёҷ ба асосҳои техникию иқтисодӣ дошт. Зеро парокандашавии 

давлати Шӯравӣ ва артиши пурқудрати он ба раванди таъсис ва рушди 

ҷузъу томи Қувваҳои Мусаллаҳи давлати ҷавони тоҷик таъсири ҷиддӣ 

расонида буд.  

Ин аст, ки Ҷумҳурии Тољикистон дар солҳои аввали истиқлолият, 

аз як тараф бо сабаби сар задани ҷанги шаҳрвандӣ ва аз дигар ҷониб, 

нарасидани маблағҳои буҷавӣ дар таҳкими соҳаи ҳарбӣ ба мушкилоти 

зиёди техникӣ, молиявӣ, иқтисодӣ рӯ ба рӯ гардида, дар натиҷа ба 

мушкилоти вазнини кадрӣ гирифтор шуд. Норасоии мутахассисони 

њарбии касбї дар он солҳо ҳолатҳо њанўз њис мегардид. Сарфи назар аз 

ин мушкилињо њайати шахсии Қуввањои Мусаллањи Ҷумҳурии 

Тољикистон дар солњои душвор роњи пурпечутоберо тай намуданд. 

Артиши миллии Тоҷикистон то қадри имкон таљрибаи таълимиро аз 

худ намуда, дар он солҳои мудҳиш тавонист марзу хоку Ватани 

аҷдодии хешро пос дорад. Бо гузашти он солҳои вазнин Қуввањои 

Мусаллањи Ҷумҳурии Тољикистон имрӯз ба яке аз артишҳои касбии 

ҳарбӣ табдил ёфтааст.  

Тавре О. Белоконев менависад, маќсади асосии давлат таъсиси 

артиши миллие мебошад, ки иқтидори мудофиавии истиќлолият, 
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якпорчагии Ватан ва оромии њаёти осоиштаро дошта бошад1. Бинобар 

ин, артиши миллӣ дар ҳама ҳолатҳо бояд ба ҳадафҳои сиёсӣ ва 

мудофиавии давлат созгор бошад. Хусусан, дар вазъи ноороми сиёсї, 

њолати бўњронї ва ҷанги шаҳрвандӣ, ки эњтимолияти азбайнравии 

Тоҷикистон ба миён омада буд, таъсис додану пурра намудани 

воҳидҳои махсуси артиши миллии Ҷумҳурии Тољикистон амри зарурӣ 

буд.  

Шароити сиёсию иқтисодии Тољикистон дар он замон барои 

иҷрои он мутобиқ набуд. Ба ақидаи К.О. Кабутов яке аз мушкилиҳои 

ин марҳила, омӯзиш ва таълими ҳарбии низомиён бо дарназардошти 

воқеияти кишвар буд. Чунки Ҷумҳурии Тољикистон аз лиҳози ҷуғрофӣ 

кишвари кӯҳӣ ба ҳисоб рафта, низомиёнро бо назардошти ин шароит 

бояд омода менамуданд. Инчунин, истифодаи техникаи ҳарбӣ ва 

хусусан техникае, ки дар шароити кӯҳсор мавриди истифода қарор 

дода шавад, бояд ба роҳ монда мешуд. Масалан, истифодаи таҷҳизоти 

вазнин дар минтақаҳои  кўњӣ (се-чор ҳазор метр баландтар аз сатҳи 

баҳр) кори хеле мушкил аст. Мавқеи ноњамвор, роҳҳои танг, пулҳои 

зиёду наҳрҳои кӯҳӣ ба гузаронидани ҳар гуна амалиёти низомӣ 

мушкилӣ эҷод намуда, ҳаракати қӯшунҳои пиёдагард ва техникаҳои 

вазнини ҳарбиро заиф мегардонад2.  

Дар давраи мудҳиши ҷанги шаҳрвандӣ, ки  Тоҷикистон ба 

буҳрони молиявӣ фурӯ рафта буд, ташкилу гузаронидани чунин 

шаклҳои таълими ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ дар минтақаҳои кӯҳӣ 

кори осон набуд. Дуруст аст, ки ба инобат гирифтани ин омилҳо 

метавонад ба самаранокии таълими ҳарбию фаъолияти Қувваҳои 

Мусаллаҳи кишвар ва хароҷотҳои каммасрафи он дар манотиқи кӯҳии 

                                                           
1 Белоконев, О. Военная безопасность государства. Современные вызовы и пути их нейтрализации. 
[Текст] /О. Белоконев // Армия. 2016. №1. – С. 2-8. 
2 Кабутов, К.О. научно-технической и технологической базе вооруженных сил Республики 
Таджикистан [Текст] /К.О. Кабутов // Миротворческие процессы в Таджикистане: материалы 5-й 
Междунар. науч. прак. конф. – Душанбе: 1999. – С. 133-137.  
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кишварамон таъсир расонад.  

Ҳамзамон, марҳалаи дуюм, марҳилаи асосии рушди сиёсати 

ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Зеро шароити 

вазнини сиёсӣ ва нооромӣ он замон Қувваҳои Мусаллаҳи маҳорати 

баланди касбидоштаро талаб менамуд. Шиддат гирифтани низоъи 

дохилӣ аз Ҳукумати Тоҷикистон нерумандии сиёсати ҳарбӣ, таълими 

замонавии неруҳои ҳарбӣ, таҳия ва татбиқи сиёсати кадриро дар 

Қувваҳои Мусаллаҳ талаб менамуд. Мақсади ин марҳилаи сиёсати 

ҳарбии Ҷумҳурии Тољикистонро баланд бардоштани эҳсоси 

ватандӯстӣ, шуури худмудофиавӣ ва таълимӣ-касбии ҳайати шахсии 

Қувваҳои Мусаллаҳ ташкил медоданд. Дар ин марҳала, сиёсати 

ҳарбиии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷроиши чунин вазифаҳои муҳимро 

дар назди низомиёни хеш гузошта буд: 

 назорати қатъӣ дар такмили ихтисоси низомиён, инчунин бо 

истифода аз дастовардҳои илмӣ-техникӣ ва технологияҳои муосир;  

 омода ва сафарбар намудани Қувваҳои Мусаллаҳ ва баланд 

бардоштани қобилияти ҷангии онҳо; 

 баланд бардоштани самаранокии фаъолияти кадрии низомиён 

ва такмил додани заминаҳои илмӣ-назариявии амалиётҳои муосири 

ҳарбӣ.  

Ҷанги шаҳрвандӣ ба буҳрони сиёсию иқтисодӣ фурӯ рафтани 

давлати тозаистиқлоли Тоҷикистон, инчунин ба рушди соҳаи ҳарбӣ 

таъсири манфӣ расонид. Яке аз омилҳои такмилдиҳандаи ин соҳа дар 

он вазъият ҳар чӣ зудтар таъсис додани муассисаҳои таълимӣ-ҳарбии 

хусусияти стратегидошта ва неруманду мусаллаҳ намудани Қувваҳои 

Мусаллаҳ ба шумор мерафт. Мавҷудияти марказҳои таълимӣ-

тадқиқотӣ боиси баланд бардоштани маҳорати касбии Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва тарбияи маънавию равонии кадрҳои ҳарбӣ шуда 

метавонист. Дар ин давра, соҳаи њарбии кишвар бо хусусияти хоси худ 



73 
 

нисбат ба дигар бахшҳои фаъолияти давлатӣ аҳамияти фарқкунанда 

дошт. Дар марҳалаи дувум, ҳадафи сиёсати ҳарбии Тоҷикистон ҳар чӣ 

зудтар мусаллаҳ намудани низомиён бо силоҳ ва техникаи муосир буд.  

Ҳадафи стратегии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тољикистонро дар 

ин марҳила, ҳифзи манфиатҳои миллию соҳибихтиёрӣ, дахлнопазирии 

сарҳад, инчунин мудофиаи арзишҳои миллии кишвар ташкил менамуд.  

Марҳалаи сеюми сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

замони ба имзорасии созишномаи истиқрори сулҳ (27-июни соли 1997) 

ва ваҳдати миллии тоҷикон рост меояд. Ин раванди ташаккули бахши 

ҳарбии кишвар аз ба имзо расидани Созишномаи сулҳ ва ризоияти 

миллӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиқ мухолифини 

тоҷик оғоз гардидааст. Тибқи ин созишнома Қувваҳои Мусаллаҳи 

кишвар дар ҳамгироӣ бо қувваҳои мухолифин фаъолияти низомии 

кишварро идома медоданд. Фазои ваҳдати миллӣ ва баҳамоии 

Қувваҳои Мусаллаҳ дар ин давра ба рушди сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мусоидат намуданд. Мусаллаҳ сохтани ҷузъу томи 

неруҳои низомӣ дар марҳилаи сеюм бештар ба мушоҳида мерасад.  

Таҳкими идораи ҳарбии кишвар, бахусус ташкили ҷузъу томи 

Қувваҳои Мусаллаҳ дар он замон амали саривақтӣ буда, аҳамияти 

геополитикӣ низ дошт. Зеро Тоҷикистонро аз лиҳози мавқеи ҷуғрофӣ 

кишварњое иҳота намудаанд, ки вазъи ноором доштанд. Вазъи 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон на 

танҳо амнияту суботи кишварҳои минтақа, балки кулли ҷомеаи 

башариро нигарон намудааст. Дар баробари ин, муборизаҳои 

геополитикӣ ва мусаллаҳшавии бошитоби кишварҳои абарқудрат 

имкон намедиҳад, ки вазъ дар фазои кишварҳои Шарқи Миёна, орому 

муътадил бошад. Муборизаҳои геополитикӣ, омили васеъгардии 

таҳдиду хатарҳои ҳарбӣ-сиёсӣ дар минтақа мегарданд. Аз ин рӯ, 

кӯшишу имконияти ҳарбии Тоҷикистон дар ин самт ба пешгирӣ аз ин 
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мухолифатҳо равона гардидааст. Амнияти дигар кишварҳои минтақа 

аз ҳолати ороми марзи Тоҷикистон бо Афғонистон вобастагии зиёд 

дорад. Ҷангу нооромиҳо дар Афғонистон - кишваре, ки бо Тоҷикистон 

сарҳади тӯлонӣ дорад, ба фазои амниятии минтақа бетаъсир 

намемонад.  

Дар замони муосир, яке аз ҳадафҳои муҳими сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмини саривақтии амнияти ҳарбии марзҳои 

ҷанубии он ташкил медиҳад, ки он на танҳо аҳамияти дохилӣ, балки 

хусусияти минтақавиро дар худ касб намудааст. Вусъат ёфтани 

хатарҳо дар оянда боиси бавуҷудоии муноқишаҳо дар кишварҳои 

минтақа гардида, ба суботу оромии он монеа эҷод намояд1. Ба ин 

васила, идораи ҳарбии Тоҷикистонро зарур аст, ки дар таълиму 

тарбияи низомиён дар муассисаҳои олии ҳарбӣ диққати ҷиддӣ дода, 

омӯзишу таҳқиқи масъалаҳои «хатари ҳарбӣ» ва «таҳдиди ҳарбӣ»-ро 

дар сатҳи олӣ ба роҳ монанд. Дар ин доира, таълими ҷузъу томи 

низомӣ ба таҳкими самтҳои сиёсати ҳарбии кишвар дар оянда 

мусоидат намуда, дар тайёр намудани хадамоти махсуси ҳарбӣ 

(разведкаи ҳарбӣ) бояд замина гузорад. 

Аз як тараф, паҳншавию густариши хатари ҷангҳо ва аз ҷониби 

дигар, фаъолшавии гурӯҳҳои террористию экстремистӣ ба мушкилоти 

асосии давлатҳои мустақил боис гардида, сабабгори бенизомӣ ва 

низоъҳои дохилӣ шуда метавонад. Ин вазъи номусоид аз Тоҷикистон 

нерумандии идораи ҳарбӣ ва муқобили тамоюлҳои хатарнок тайёр 

намудани хадамоти махсуси ҳарбиро талаб менамояд. Барои рафъи 

фазои номусоид Ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур аст, ки диққати 

асосиашро ба ташкили хадамоти махсуси ҳарбӣ ва дар доираи он 

таълим додани Қувваҳои Мусаллаҳи хеш равона созад. Хусусан, 

                                                           
1 Ищук, М.Н. Военно-политические отношения в системе военной политики: дисс... канд. филос. 
наук. [Текст]  /М.Н. Ищук. – М.: 1982. – С. 28. 
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ҷиҳати беҳтар намудани нишондиҳандаҳои сифатию миқдории 

таҷҳизоти нави техникӣ ва мустаҳкам намудани неруи ҷангии 

низомиён, аз ҷумла қисматҳои электронӣ, алоқаи ҳарбӣ ва ташкили 

низоми назорати кампютерии марзӣ бояд ба фаъолияти доимии 

хадамоти ҳарбӣ ворид гардад. Дар баробари ин, барои пурра аз байн 

бурдани тамоюлҳои манфии хатарзо ба мо зарур аст, ки ба 

бартарафнамоии фарсудашавии яроқ, техникаи ҳарбӣ диққати ҷиддӣ 

дода, барои ҷавонони даъватшаванда ба хизмати ҳарбӣ шароити хуби 

техникӣ фароҳам оварем. Идораи ҳарбии кишварро зарур аст, ки дар 

ин самт аз воситаҳои таблиғотии ҷалбнамоии шаҳрвандон ба хизмати 

ҳарбӣ, ки аз меъёрҳои ватандӯстӣ, ҳифзи соҳибихтиёрӣ ва тамомияти 

арзии кишвар иборат аст, моҳирона истифода намояд.  

Ҳамасола вобаста ба беҳтар гардидани шароит дар қисмҳои 

ҳарбӣ ва даъвати саривақтӣ ба хизмати ҳарбӣ Асосгузори сулҳу 

Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми солонаи хеш ба Маҷлиси Олӣ таъкид 

менамояд, ки суботу оромии кишвар аз ҳисси ватандӯстӣ ва хизмати 

софдилонаи Қувваҳои Мусаллаҳ вобаста аст. Хизмати ҳарбии ҷавонон 

ва ҳифзи марзу буми кишвар қарзи шаҳрандии ҳар як фарди тоҷик 

мебошад1. Сарвари давлат ҳамчун Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои 

Мусаллаҳ такмил додани соҳаи ҳарбии кишварро ҳамчун асоси 

амнияту суботи кишвар меҳисобад. Таҳким бахшидани ин самти 

фаъолияти давлат омили устувории сулҳу ваҳдат ва ягонагӣ мебошад.  

Барои густариш ва татбиқи усулҳои нави таълими низомии 

Қувваҳои Мусаллаҳ чораҳои зарурӣ андешида, он бояд доимо дар 

маддӣ назари масъулони соҳа қарор гирад. Хусусан, шаклҳои муосири 

таълими низомӣ ва усулҳои истифодаи он дар амалиётҳои ҷангӣ бояд 

                                                           
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. 26.04.2013 12:12. – Душанбе: [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: 

http://president.tj/node/4318 (санаи муроҷиат: 17.12.2018). 

http://president.tj/node/4318
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мустақилона гузаронида шаванд. Сарвари давлат оид ба таълиму 

тадриси соҳаи ҳарбӣ ва аҳамияти стратегии он супоришҳои мушаххас 

доданд. Пӯшида нест, ки ҷараёни рушди барқарорсозӣ ва ба танзим 

даровардани Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар солҳои 2008-2018-ро дар 

бар мегирифт. Саҳми кулли кормандони ин соҳа дар баланд 

бардоштани самаранокии мудофиаи ҳарбӣ ва истифодаи азнавкунии 

силоҳу таҷҳизоти ҳарбӣ назаррас мебошад. 

Мақсади сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳкими 

Қувваҳои Мусаллаҳ ва дар ҳолатҳои зарурӣ имкони истифодабарии он 

ҳамчун неруи стратегии давлат ташкил менамояд. Зеро мавҷудияти 

хатари доимӣ аз кишвари ҳамсоя (Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва 

Покистон) ва ё эҳтимоли алайҳи кишвари мо сар задани хатар 

омодагии доимии неруҳои низомии Тоҷикистонро тақозо менамояд. 

Бо вуҷуди ин, оқибатҳои моҷароҳои минтақавӣ, низоъҳои 

мусаллаҳонаи минтақавӣ, имконияти безараргардонии хатарҳои ҳарбӣ 

ва баланд бардоштани самаранокии мубориза бар зидди таҷовузи 

мусаллаҳона алайҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳое мебошанд, ки 

дар замони муосир ба ҳадафҳои стратегии сиёсати ҳарбии кишвар 

табдил ёфтаанд. Ёдовар бояд шуд, ки чораандешӣ оид ба хатарҳои 

ҳарбию сиёсӣ доимо мавриди таваҷҷуҳи Президенти кишвар муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, вобаста ба рафъи мушкилоти соҳавии 

онҳо ҳамасола дар солгарди таъсисёбии артиши миллӣ вобаста ба 

рушду таҳкими Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар амру супоришҳои ҷиддӣ 

медиҳанд.  

Аз ин рӯ, яке аз хусусиятҳои хоси сиёсати ҳарбии Љумњурии 

Тољикистонро дар шароити муосир рушди самтҳои дохилӣ ва хориҷии 

он ташкил менамояд. Самти дохилии сиёсати ҳарбии Љумњурии 

Тољикистонро масъалаҳои бевосита тайёр намудани афсарони низомӣ 

ва кадрҳои соҳавии ҳарбӣ ташкил менамояд. Дар шароити муосир ба 
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самти сиёсати дохилии кишварҳои ҷаҳон пайдоиши як қатор 

зуҳуҳуротҳои номатлуби глобалӣ таъсири манфӣ мерасонанд1. Ба 

назари мо, дар ин самт сиёсати ҳарбии Љумњурии Тољикистонро зарур 

аст, ки бо дарназардошти мавҷудият ва таъсири хатарҳои глобалӣ, 

самтҳои афзалиятнокии фаъолияти хешро дар ин соҳа дуруст муайян 

намояд. Самтҳои муосири сиёсати ҳарбии Тоҷикистонро чунин 

нишондиҳандаҳо ташкил менамояд: 

 тайёрии ҳарбӣ баҳри пешгирии ҳама гуна фаъолиятҳои 

террористӣ, зуҳуроти ифротгароӣ ва хатарҳои дигаре, ки дар маҷмӯъ 

вазъи сиёсии ҷомеаро халалдор менамоянд; 

 пешгирӣ аз хатарҳои ҳарбие, ки ба тайёр кардан, банақшагирӣ 

ва амалӣ намудани ҳамла ба давлат, муассисаҳои ҳарбӣ ва дигар 

сохторҳои давлатӣ равона гардидаанд; 

 пешгирӣ намудани пањншавии муомилоти ғайриқонунии 

силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои дигар, ки 

барои гузаронидани амалиётҳои террористӣ ва дигар амалиётҳои 

ғайриқонунӣ дар њудуди Тоҷикистон равона гардидааст; 

 пешгирӣ намудани ҷиноятҳои фаромиллӣ, терроризм, қочоқи 

маводи мухаддир ва дигар фаъолиятҳои ғайриқонуние, ки ба амнияти 

ҳарбии Љумњурии Тољикистон таҳдид менамоянд. 

Самти дохилӣ ва берунии сиёсати ҳарбии Љумњурии Тољикистон 

ба ҳифзи манфиатҳои миллии кишвар равона карда шудааст. Тамоми 

нерую имконияти самтҳои низомии Тоҷикистон аз тавоноии Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва миқдору сифати он вобастаги доранд. Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва тавоноии ҷузъу томи онҳо бо назардошти иқтидор ва 

имкониятҳои молиявии давлат метавонад рушд намояд. Аз ин рӯ, 

тамоми мушкилоти самтҳои дохилӣ ва берунии сиёсати ҳарбии 

                                                           
1 Сорокина, Т.В. Государственный бюджет: учебник. [Текст] /Т.В. Сорокина. – Минск: Белорус, гос. 
экон. ун-т, 2012. – С. 113. 
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Љумњурии Тољикистон аз имкониятҳои молиявӣ-иқтисодӣ ва буҷети 

ҷудокардаи давлат ба соҳаи ҳарбӣ сарчашма мегирад.  

Нишондиҳандаи асосии беҳсозии сиёсати ҳарбии давлатҳоро 

захирањои моддӣ ва маблаѓњои људошуда ба ин соҳа муайян менамояд. 

Ин маблағҳо ба таъмини амнияти ҳарбӣ ва баланд бардоштани 

самаранокии фаъолияти ҳарбиён равона карда мешавад1. 

Имкониятҳои моддӣ аз ҷониби роҳбарияти олии ҳарбии кишвар ва 

қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо намудани 

захираи солонаи молиявӣ ба мақомоти низомӣ вобаста мебошад. 

Пешравию ислоҳоти мақомоти ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

омилҳои иқтисодӣ (маҷмӯи маҳсулоти миллӣ) алоќамандӣ дошта, дар 

асоси он метавонад рушд намояд. Бартараф намудани мушкилоти 

бахши ҳарбӣ-мудофиавии кишвар, хусусан Қувваҳои Мусаллаҳ аз 

чигунагии таъминоти иқтисодии мамлакат сарчашма мегирад.  

Имкониятҳои иқтисодӣ омили муҳимми таҳкими бахши низомии 

Тоҷикистон дар шароити истиқлол ба ҳисоб мераванд. Баланд 

бардоштани имкониятҳои иќтисодии соҳаи ҳарбии кишвар аҳамияти 

стратегӣ дошта, тавоноии Қувваҳои Мусаллаҳро дар таъмини амнияту 

субот ва мудофиаи Ватан меафзоянд. Дар солҳои аввали истиқлол 

вобаста аз вазъи баамаломада дар кишвар сиёсати ҳарбии Тоҷикистон 

раванди мураккаби буҳрониро паси сар намуда, ба мушкилоти зиёди 

иқтисодӣ, таълимӣ ва техникӣ рӯ ба рӯ гардида буд. Воқеан, яке аз 

мушкилоти асосии рушди сиёсати ҳарбии Љумњурии Тољикистонро дар 

он замон бевосита омилњои иқтисодӣ ташкил менамуданд. Аммо, бо 

гузашти вақт ва ба даст овардани ваҳдати миллӣ, ин бахши 

мудофиавии кишвар то қадри зарурӣ аз буҳрони молиявӣ берун 

гардид. Сиёсати ҳарбӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир 

                                                           
1 Самиев, А.Х. Военная архитектура будущего Таджикистан. [Текст] /А.Х. Самиев // 
Миротворческие процессы в Таджикистане: материалы 5-й Междунар. науч. Прак. Конф. – 
Душанбе: 1999. – С. 123-127. 
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мавќеи муайян дошта, тамоми имкониятҳои моддии хешро баҳри 

рушди ин соҳаи мудофиавӣ равона намудааст.  

Дар баробари ин, тадбиқ гардидани ҳадафҳои ҳарбӣ-стратегии 

давлат аз қудрати иқтисодӣ ва захираҳои инсонии кишвар вобаста 

мебошад, ки он дар умум иқтидори мудофиаи сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тољикистонро ташкил медиҳанд1. Бартараф намудани 

омилҳои молиявии соҳаи ҳарбии кишвар ба Қувваҳои Мусаллаҳ имкон 

медиҳад, ки самтҳои дохилию берунии фаъолияти хешро ҷоннок 

намояд. Нишондиҳандаи молиявӣ дар таъмин эҳтиёҷоти ҳарбиён, 

хусусан харидорӣ намудани таҷҳизоти ҳарбӣ, самаранокии лавозимоти 

ҳарбӣ, техникаи ҳарбӣ ва силоҳи мувофиқи нав мебошад. Аз ин рӯ, 

ҷиҳати рушди самти муосири Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чунин тавсияҳои стратегиро, ки ба имкониятҳои моддии 

ин соҳа вобаста мебошад, таъкид бояд намуд: 

- бо қадри имкон баланд бардоштани иқтидори иқтисодии соҳаи 

ҳарбӣ ҳамчун омили рушди мудофиа дар кишвар; 

- ташкили шабакаҳои компютерӣ бо мақсади ҷамъоварӣ, 

нигоҳдорӣ ва коркарди иттилооти ҳарбӣ дар кишвар; 

- таъсис додани маркази таҳқиқотӣ-стратегӣ, ки ба омӯзиши 

бевоситаи масъалаҳои ҳарбӣ, рушди сиёсати ҳарбӣ, самти татбиқи 

таълимӣ-ҳарбӣ, таъмини заминаҳои илмӣ-назариявӣ ва таҳқиқотии 

дурнамои ҳарбии кишвар; 

- таъсиси марказҳои ҳарбӣ-техникие, ки баҳри дидани чораҳо оид 

ба таъмини амнияти ҳарбии кишвар ва Қувваҳои Мусаллаҳи он равона 

карда шудааст;  

                                                           
1 Кабутов, К.О. научно-технической и технологической базе вооруженных сил Республики 
Таджикистан. [Текст] /К.О. Кабутов // Миротворческие процессы в Таджикистане: материалы 5-й 
Междунар. науч. прак. конф. – Душанбе: 1999. – С. 133-137. 
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- таъсиси марказҳои таҳлилии ҳарбӣ оид ба пешгирии низоъ, ки 

махсусан ба омӯзиши моҷаро ва шаклҳои он, инчунини самтҳои 

дохилию берунии соҳаи ҳарбӣ равона гардидааст.  

Яке аз ҳадафҳои аввалиндараљаи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар давраи истиқлол дар мадди нахуст гузоштани  татбиќи 

чорањо оиди баланд бардоштани сатҳи моддӣ, ки ба беҳтар намудани 

вазъи иҷтимоии хизматчиёни ҳарбии кишвар равона карда шудааст.  

Баланд бардоштани имкониятҳои молиявии соҳаи ҳарбии 

Ҷумҳурии Тољикистон дар таълиму тарбияи Қувваҳои Мусаллаҳ ва 

дараҷаи таълими касбии низомиён замина гардида, боиси нерумандии 

ин соҳа мегардад. Азбайнбарии ин мушкилиҳо боиси мустаҳкамшавии 

мудофиаи марзӣ, амнияти ҳарбӣ, инчунин воситаи таъмини низомиёни 

кишвар бо шабакаҳои компютерӣ-иттилоотӣ мегардад. Дар шароити 

муосир муайян намудани мудофиаи ҳарбӣ бо истифода аз чунин 

марказҳои компютерӣ дар моделсозии математикии амалиётҳои ҷангӣ 

воситаи зарурӣ буда, ба самаранокии фаъолияти низомиёни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити истиқлол мувофиқ мебошад. Хушбахтона, 

бори нахуст бо дастгирии Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мустаҳкам гардидани 

мудофиаи сарҳадӣ чунин маркази ташхисӣ-кампютерӣ таъсис дода 

шуд. Ин ташаббуси бузург қадамҳои устувори хешро дар самти рушди 

сиёсати ҳарбӣ ва таъмини мудофиаи кишвар замина гузошт.  

Вазъи олами башарӣ муташанниҷ буда, аз кишварҳои мустақил 

сиёсати ҳарбии марказиятнокро талаб менамояд. Дар раванди 

мустаҳкамнамоии сиёсати ҳарбии низомиёни соҳа бояд аз 

имкониятҳое истифода намоянд, ки ба ошкорсозии амалиёти 

эҳтимолии душманон мусоидат карда, омӯзиши онро дар шакли 

сенарияҳо ба роҳ монанд. Барои амалишавии чунин ҳадафҳо 

барномаҳои махсуси давлатие зарур аст, ки тамоми нозукиҳои ҳарбӣ, 
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техникӣ ва маҳорати ҷангии дигар кишварҳоро вобаста ба иқлимаш 

мавриди омӯзиш қарор диҳанд. Идораи ҳарбии кишварро зарур аст, ки 

барномаҳои тарбиявиро дар театрҳои гуногун бо назардошти 

амалиёти ҳарбӣ, тарзи истифодаи силоҳи худ ва ё силоҳи душмани 

эҳтимолӣ ба роҳ монанд.  

Ташкили чорабиниҳои фарҳангӣ хусусияти таълимӣ-ватандӯстӣ 

дошта, ба рушди сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

муташаккилгардии артиши миллии он мусоидат мекунанд. Ин навъи 

фаъолият боиси самаранок гардидани соҳаи ҳарбӣ ва фаъолияти 

мақомоти низомии кишвар гардида, метавонад руҳияи ватандӯстии 

ҳарбиёнро баланд бардорад1. Гузаронидани саҳнаҳои фарҳангӣ ва 

намоишҳои театрӣ дар баландгардии тарбияи ахлоқӣ ва маърифати 

низомиёни кишвар мусоидат менамояд. Раванди таълиму тарбияи 

ҳарбӣ-мудофиавии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

чигунагии вазъи омӯзиши техникии ҳарбиёни кишвар иборат буда, аз 

чунин талаботҳои моддӣ-молиявӣ таркиб ёфтааст: 

- баланд бардоштани иқтидори иқтисодии кишвар ва вобаста ба 

он ба роҳ мондани сатҳи таълиму тарбияи низомиён; 

- бо назардошти шароити иқтисодӣ тайёр намудани 

мутахассисони соҳаи низомӣ ва вобаста ба он таъсиси марказҳои 

таҳқиқотии ҳарбӣ дар кишвар. 

Моҳияти ин тавсияҳо дар он аст, ки омӯзиш ва тарзи истифодаи 

технологияи нави ҳарбӣ барои низомиёни касбӣ ҷиҳати баланд 

бардоштани маҳорати ҳарбӣ зарур аст. Тарзи истифодаи таҷҳизоти 

муосири ҳарбӣ самти афзалиятноки муосири омодагии низомӣ ба 

ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, тамоми пешравиҳои илмию технологии 

                                                           
1 Кабутов, К.О. научно-технической и технологической базе вооруженных сил Республики 
Таджикистан. [Текст] /К.О. Кабутов // Миротворческие процессы в Таджикистане: материалы 5-й 
Междунар. науч. прак. конф. – Душанбе: 1999. – С. 134.  
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мақомоти ҳарбии Тоҷикистон дар алоқамандӣ бо омилњои зерин 

метавонанд рушд намоянд: 

- таъмини амнияти ҳарбӣ-иттилоотӣ; 

- муҳайё намудани шароит баҳри такмили ихтисоси ҳарбиён дар 

кишвар ва хориҷ аз он; 

- азхудкунии дониш ва маълумоти олии ҳарбӣ; 

- тайёр намудани мутахассисони ҳарбӣ вобаста ба соҳаҳои 

гуногун. 

Мақсади стратегии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тољикистонро 

таҳкими артиши миллӣ ва ҷузъу томи Қувваҳои Мусаллаҳ ташкил 

менамояд. Дар ин замина, идораи ҳарбии Тоҷикистонро зарур аст ба 

таъмини низоми махсуси талаботҳо оид ба ҷавонони даъватшаванда 

ба сафи артиши миллӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир намояд. Сатҳу сифати 

Қушунњои Мусаллањ аз чигунагии тарбияи њарбї-ватандўстии 

шаҳрвандон сарчашма мегирад.  

Яке аз самтҳои таъсирбахши сиёсати ҳарбиро усули сайқал 

додани шуури худмудофиавии шаҳрвандон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ 

тарбия намудани Қуввањои Мусаллаҳ ташкил менамояд1. Дар рушду 

таҳкими сиёсати ҳарбии Тоҷикистон баланднамоии ҳисси ватандӯстии 

шаҳрвандон дар мудофиаи Ватан нақши калидӣ дорад.  

Ҳамин тариқ, марҳилаҳои ташаккул ва самтҳои инкишофи 

сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳлил намуда, ба чунин 

хулоса расидем:  

 новобаста аз мушкилиҳо сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар ҳоли рушд қарор дошта, ҳадафи асосии онро таҳкими Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва муњофизати сохти конститутсионї ташкил медиҳад; 

                                                           
1 Волошко, В.И. Военная политика - инструмент обеспечения национальной безопасности РФ О 
Фонде [Текст] /В.И. Волошко, В.И. Лутовинов // Вестник Академии военных наук. 2008. №2. – С. 
34. 
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 Қувваҳои Мусаллаҳи миллӣ яке аз иштирокчиёни асосии 

сиёсати ҳарбии Тоҷикистон буда, ҳамчун неруи мудофиавӣ ба таҳкими 

сулҳу субот ва ободии кишвар сафарбар гардидаанд; 

 вобаста ба самти пешгирифтаи сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тамоми кормандони низомӣ ва Қувваҳои Мусаллаҳ аз 

гузаштаи пурифтихору ибратомӯзи миллати фарҳангиву сулҳдӯст, 

соҳибмаърифату тамаддунсоз ва ободгару созандаи тоҷик бояд сабақи 

мардонагӣ гирифта, ба Ватани аҷдодии худ – давлати соҳибистиқлоли 

тоҷикон ва миллати тоҷик содиқона хизмат намоянд;  

 дар асоси сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии ҳарбии 

кишварамон афсарону сарбозони шуҷои Қувваҳои Мусаллаҳ ба 

савганди ҳарбии худ содиқ монда, рисолати фарзандии худро дар 

назди Ватан, миллат ва давлати худ ҷавонмардона адо намоянд ва 

тамоми донишу таҷриба, малакаву маҳорати худро ба хотири ҳифзи 

дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ сафарбар созанд; 

 тарбия намудани шаҳрвандон дар рӯҳияи ватандўстӣ, ҳифзи 

сарзамин ва мудофиаи кишвар вазифаи сиёсати ҳарбии Тоҷикистон 

мебошад; 

 вусъат додани таълими ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ, низомиёни 

касбӣ ва баланд гардидани сифати таълим дар мактабҳои олии ҳарбии 

ватанӣ; 

 таъсиси марказҳои таҳқиқотие, ки бевосита ба таҳқиқу 

омӯзиши назария, амалия, нозукиҳои соҳаи ҳарбии Тоҷикистон ва 

шаклҳои пешгирии амалиёти ҷангӣ вобаста гардидаанд;  

 таваҷҷуҳи бештар намудан ба ҷавонони даъватшаванда ба 

артиши миллӣ ва зиёд намудани шумораи онҳо; 

  баланд намудани ҳисси ватандӯстии шаҳрвандон ва ҷалб 

намудани онҳо ба Қувваҳои Мусаллаҳ.  
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 дар ҳама маврид барои таҳкиму устувории ваҳдату суботи 

Ҷумҳурии Тољикистон нақши асосию пешбар ба зиммаи сиёсати 

ҳарбии кишвар вогузор гардидааст. 

 

2.2. Асосҳои ҳуқуқии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

хусусиятҳои хоси он  

 

Дар ҷаҳони муосир равандҳои ҳарбӣ-сиёсие арзи ҳастӣ доранд, 

ки ба фазои амниятии давлатҳо таъсири манфӣ расонида, ба самтҳои 

фаъолияти онҳо дигаргуниҳои ҷиддӣ ворид менамоянд. Мавҷудияти 

чунин тамоюлҳо давлатҳои миллиро водор ба он месозад, ки сиёсати 

ҳарбиро ҳамчун кафили мудофиа аз ин хатарҳо ба роҳ монанд. 

Суръати бошитоби равандҳои номатлуби ҷаҳони муосир аз давлатҳои 

миллӣ тақозо менамояд, ки ба идораи ҳарбии хеш таваҷҷуҳи хосса 

намуда, самтњои афзалиятноки онро тақвият диҳанд. 

Аз ин лиҳоз, сиёсати ҳарбӣ ба яке аз масъалаҳои рӯзмарраи 

давлатҳои мустақил табдил ёфта, таҳқиқи илмии он дар пешгирии 

ҷангу хатарҳо ва батанзимдарории муносибатҳои ҳарбии давлатҳо 

мусоидат менамояд. Сиёсати ҳарбӣ чун бахши таркибии сиёсати 

давлатӣ буда, бо мақсади таҳкими идораи ҳарбӣ, мудофиаи миллӣ ва 

пешгирӣ аз хатарҳои мусаллаҳона эҷод гардида, дар рушди ҳамешагии 

давлат ва таъмини мудофиаи миллии он бахши зарурӣ мебошад. 

Соҳаи фаъолияти ҳарбӣ-мудофиавии давлат дорои заминаҳои асосии 

рушд буда, дар асоси низому қонунҳои дохилӣ ба танзим дароварда 

мешавад1.  

Назария ва амалияи сиёсати ҳарбӣ дорои асосҳои ҳуқуқии хеш 

буда, ба рушди таълиму тарбияи ҳарбӣ, тайёрии ҷангии он ва саноати 

                                                           
1 Жомини, Г. Очерки военного искусства: в 2 т. пер. с фр. [Текст] /Г. Жомини. – М.: Воениздат 1939. 
– С. 224. 
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техникӣ-истеҳсолии он мусоидат менамояд. Тамоми самтҳои идораи 

ҳарбии давлат дар заминаи санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ ба роҳ монда 

мешаванд. Яке аз вазифаҳои муҳимми таҳқиқи илмӣ аз он иборат аст, 

ки самтҳои инкишофи сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тољикистонро аз 

лиҳози ҳуқуқӣ таҳлил намуда, заминаҳои қонунии онро бояд мавриди 

омӯзиш қарор диҳем. Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тољикистон дорои 

заминаҳои ҳуқуқии ба худ хос мебошад. Ба мазмуну моҳияти 

заминаҳои ҳуқуқии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тољикистон раванди 

соҳибихтиёрӣ ва тағйирёбии вазъи геополитикӣ пас аз фурӯпошии 

Итифоқи Саветӣ таъсир расонида, ба самти инкишофи он тағйиротҳои 

назаррас ворид намудааст. 

Рушди сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тољикистон ва ҷанбаҳои 

ҳуқуқии он ба давраи истиқлолияти сиёсӣ рост меояд. Дар баробари 

дигар соҳаҳои ҳаёт дар ин давра, сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон раванди барқароршавиро аз сар гузаронида, заминаҳои 

меъёриву ҳуқуқии хешро муайян намудааст. Роҳбарияти олии кишвар 

зери сарварии Э. Раҳмон дарк намуданд, ки таъмини суботу оромии 

кишвар ба мустаҳкам намудани асосҳои ҳуқуқи идораи ҳарбии давлат 

вобаста аст. Вазъи баамаломада тақозо менамуд, ки сулҳ барқарор 

гардад ва кишвар аз парокандагӣ наҷот дода шавад. Аммо ин раванд 

аз сиёсати ҳарбӣ заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва дар доираи қонун 

фаъолият намудани низомиёнро талаб менамуд1.  

Аз ин рӯ, сиёсати њарбии Ҷумҳурии Тољикистонро он ҷанбаҳои 

ҳуқуқие ташкил менамоянд, ки дар рушду таҳкими назария ва амалияи 

сиёсати ҳарбии кишвар, ба хусус дар бартараф намудани мушкилоти 

саноатӣ-техникии он заминагузор мебошанд. Заминаҳои ҳуқуқии 

сиёсати њарбии Ҷумҳурии Тољикистон дар асоси тањия ва ќабули як 

                                                           
1 Самиев, А.Х. Военная доктрина Республика Таджикистан и проблемы национальной 
безопасности. [Текст] /А.Х. Самиев / Народная газета. – Душанбе: 1999. 3 дек. – С. 5. 
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ќатор санаду ќонунњое ба роҳ монда шудаанд, ки дар танзими 

фаъолияти қонунии субъектҳои ҳарбӣ нақши муассир гузоштаанд. Аз 

он љумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа»1, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Қувваҳои Мусаллаҳи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон»2, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

Консепсияи тањсилоти сиёсӣ дар Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»3, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақоми 

хизматчиёни ҳарбӣ»4, Низомнома «Дар бораи Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон»5, Низомнома «Дар бораи мақомоти 

прокуратураи ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»6, Доктринаи ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон7, Консепсияи амнияти миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар санадњои њуќуќию меъёрї заминаҳои ҳуқуқии 

онро ташкил менамоянд.  

Санадҳои зикргардидаи ҳуқуқӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди 

стратегия ва доктринаи њарбӣ, таҳкими сулњу субот, ризоияти миллї 

ва таъмини амнияти ҳарбии кишвар мусоидат намудаанд8.  

Доктринаи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон хислати мудофиавӣ 

дошта, воситаи баланднамоии шуури худмудофиавӣ ва ватандӯстии 

низомиёни кишвар ба ҳисоб меравад. Дар шароити муосир асоси 

                                                           
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиаи». – Душанбе: аз 4-уми ноябри соли 1993. 
№14, //Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 4.11.1993. №14. – С. 28. 
2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон», ш. 
Душанбе, аз 14 декабри соли 1996. №316. 2007. //Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, 1993. 
№14. – С. 285. 
3 Ќонун дар бораи Консепсияи тањсилоти сиёсӣ дар Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
20-уми феврали соли 2015, №369. //Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, 20.02. 2015. №369. 
– С. 23. 
4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақоми хизматчиён», ш. Душанбе, аз 1-уми марти соли 
2005, № 604 //Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 1.03.2005. №604. – С. 45. 
5 Низомнома «Дар бораи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон», ш. Душанбе,  аз 28 декабри 
соли 2006, №601. //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 28.12. 2006 сол, №601. – С. 24. 
6 Низомнома «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ш. Душанбе, 

аз 16 сентябри соли 2008. №543. //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 16. 09. 2008 сол, 
№543. – С. 34.   
7 Доктринаи њарбии Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 3-октябри соли 2005., № 103. //Ахбори 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи тасдиқи Доктринаи ҳарбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. 03.10.2005, №103. – С. 5. 
8 Самиев, А.Х. Военная доктрина Республика Таджикистан и проблемы национальной 
безопасности [Текст]  /А.Х. Самиев / Народная газета. 1999. 3 дек.  – С. 5.  
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назария, амалия ва самтҳои бахши ҳарбии давлатҳо аз мазмуни 

доктринаи ҳарбӣ сарчашма мегирад. Дар доктринаи ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чигунагии хусусияту моҳият ва вазифањои сиёсати ҳарбии 

кишвар сабт гардида, ҳамчун санади сиёсӣ-ҳуқуқӣ дорои аҳамияти 

стратегӣ мебошад.  

Доктринаи ҳарбӣ, дар рушду инкишофи сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тољикистон нақши назаррас дорад. Таҳияи доктринаи ҳарбӣ 

ва фаҳмондадиҳии он дар сатҳи ҷомеа вазифаи зарурии давлат 

мебошад. Дар ҳама маврид истифодаи он усули ғоявиест, ки боиси 

баландшавии ҳиссиёти ватандӯстии ҳарбиён мегардад. Доктринаи 

ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дастовардҳои дақиқи 

назариявию амалии ҳарбии кишвар таҳия гардида, бо дарназардошти 

манфиату талаботи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии кишвар  ба роҳ монда 

шудааст. Мақсад аз таҳияи доктринаи ҳарбӣ дар Ҷумҳурии 

Тољикистон муайян намудани самтҳои асосии рушди соҳаи њарбӣ ва 

тайёрии низомӣ мебошад.  

Доктринаи ҳарбӣ аз ҷониби роҳбарияти олии кишвар муайян ва 

тасдиқ гардида, масъалаҳои назариявию амалии Қувваҳои Мусаллаҳ 

ва таълиму тарбияи кадрии низомиёнро фаро мегирад. Доктринаи 

ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди сиёсати ҳарбии кишвар 

аҳамияти стратегӣ дошта, дар фаъолияти минбаъдаи давлатдорӣ баҳри 

рафъи мушкилоти соҳаи ҳарбӣ, аз ҷумла таълиму азхуднамоии илмҳои 

ҳарбӣ, тайёр намудани кадрҳои низомӣ ва рушди Қувваҳои Мусаллаҳ 

мусоидат менамояд. 

Доктринаи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати сиёсӣ буда, 

вобаста ба вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии кишвар таҳия 

гардидааст. Он ҳамчун санади стратегӣ дар ҳолати такмили баъдӣ 

қарор дорад. Доктринаи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи 

пешниҳоди Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
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Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳия гардида, самти 

дохилӣ ва хориҷии соҳаи ҳарбиро фаро мегирад1.  

Аҳамияти мудофиавии доктринаи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва самтҳои дохилию хориҷии онро танҳо иқтидори захираҳо 

(имкониятҳои иқтисодӣ) ва нерую тавоноии Қувваҳои Мусаллаҳ 

(лашкари муҷаҳҳази доимо омода) муайян менамояд. Зеро вазъи 

иқтисодии ҷумҳурӣ ва набудани саноати ҳарбии муосир талаб 

менамояд, ки дурнамои  сиёсати ҳарбӣ дар кишвар бо дарки ин омилҳо 

ба роҳ монда шаванд. Бо дарназардошти ҳамаи ин доктринаи ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ ба усули «мудофиаи кофӣ» дурнамои 

сиёсати ҳарбии кишварро ба роҳ мондааст. Моҳиятан ин усули 

муосири кишварҳои миллӣ буда, дорои ҷанбаҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, 

иқтисодӣ ва ҳарбӣ мебошад. Он моҳиятан на танҳо хусусияти 

худмудофиавӣ, балки аҳамияти байналмилалиро дар шароити ҷомеаи 

ҳуқуқӣ дар худ таҷассум  намудааст. 

Асоси ҳуқуқии сиёсати ҳарбӣ дар доираи доктринаи њарбии 

давлат ба роњ монда мешавад. Назарияи сиёсати ҳарбии Љумњурии 

Тољикистон низ дорои мазмуни ба худ хос буда, самти фаъолияти 

ҳарбии он дар доктринаи ҳарбӣ ҳамчун санади стратегӣ муқаррар 

гардидааст.  

Моҳияти доктринаи ҳарбии Љумњурии Тољикистон пешгирии 

ҷангҳо, таъмини сулҳ, ҳифзи боэътимоди давлат ва омодагии сатҳи 

зарурии ҳарбӣ баҳри мудофиа аз таҷовузҳои мусаллаҳона мебошад2. 

Яке аз вижагиҳои онро ҷавоб додан ба таҷовузҳои беруна, ҷонибдори 

аз сулҳи байналмилалӣ ташкил медиҳад. Сиёсати ҳарбии Љумњурии 

Тољикистон дар замони муосир ба муқобили ҳама гуна муносибатҳои 

                                                           
1 Самие, А.Х. У истоков военной политики Республика Таджикистан. [Текст]  /А.Х. Самиев // 
Народная газета. 03.12.1999. – С. 6. 
2 Самиев, А.Х. Военная доктрина Республика Таджикистан и проблемы национальной 
безопасности. [Текст] /А.Х. Самиев /Народная газета.  03.12.1999. – С. 5. 
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душманӣ, ки ба соҳибихтиёрӣ ва тамомияти арзии он таҳдид 

менамояд, равона гардидааст.  

Санади дигари муайянкунандаи асосҳои ҳуқуқии сиёсати ҳарбии 

давлатро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа» ташкил 

менамояд. Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқии мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ваколатҳои мақомоти ҳарбии ҳокимияти давлатӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилот, шахсони 

мансабдори соҳаи мудофиаро заминагузор мебошад1. Аз ин бармеояд, 

ки тибқи нишондоди ин қонун зери мафҳуми мудофиаи ҳарбӣ 

тадбирҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳарбӣ, ҳуқуқӣ, экологӣ ва ғайра 

фаҳмида мешавад, ки ба таъмини мустақилият, якпорчагӣ ва 

дахлнопазирии ҳудуди ҷумҳурӣ, ҳимояи манфиатҳои давлат ва ҳаёти 

осоиштаи аҳолӣ равона карда шудаанд. Дар сиёсати ҳарбӣ мудофиаи 

ҳарбӣ нақши муайянкунанда дошта, яке аз вазифаҳои муҳимтарини ин 

бахш ба ҳисоб меравад. 

Мудофиа бо омодагии доимии Қувваҳои Мусаллаҳ, иқтисодиёт, 

ҳудуд ва аҳолии ҷумҳурӣ барои пешгирии таҳдидҳои ҳарбӣ, бартараф 

намудани таҷовузи ногаҳонии душман дар ҳама вақту ҳолат вобаста 

аст. Мудофиа тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктринаи ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки 

Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, татбиқ карда мешавад2. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мудофиа” аҳамияти дохилӣ 

ва минтақавӣ дошта, дар алоқамандӣ бо дигар санадҳои ҳарбӣ-сиёсӣ 

метавонад рушд намояд.  

                                                           
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа», //Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. – Душанбе: 25 июни соли 1993 № 23-24, мод. 366. – С. 17. 
2 Моддаи 1-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа», //Ахбори Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: аз 25 июни соли 1993. № 23-24, мод. 355. 4.11.1993 сол, №14. – С. 
8. 
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Таҳияи қонунҳои ҳарбии Љумњурии Тољикистон дар асоси 

Конститутсия ва дигар сарчашмаҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ сурат гирифта, 

кафолати муборизаро алайҳи гурӯҳҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ дар 

дохили кишвар ва берун аз он, ки ба амнияти кишвар таҳдид мекунад, 

замина мегузорад. Қонуни Љумњурии Тољкистон “Дар бораи мудофиа”  

санади ҳуқуқӣ-сиёсиест, ки фаъолияти доимии низомиёнро дар ҳимояи 

кишвар танзим менамояд. 

Сарчашмаи дигари ҳуқуқии сиёсати ҳарбии Љумҳурии 

Тоҷикистонро Қонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Қувваҳои 

Мусаллаҳ» ташкил менамояд. Ќонуни мазкур ба танзими фаъолияти 

Қуввањои Мусаллањ равона буда, субъекти мустаќили њуќуќӣ ва дорои 

Қуввањои Мусаллањи худ будани Љумњурии Тољикистонро ифода 

менамояд. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, таъинот, вазифањо, њайат, 

усулҳои ташкил ва фаъолияти Қуввањои Мусаллањи Љумњурии 

Тољикистонро муайян менамояд1. Қуввањои Мусаллањи Љумњурии 

Тољикистон ташкилоти њарбии давлатї буда, фаъолияти асосии онро 

мудофиаи Љумњурии Тољикистон, ҳифзи истиќлол ва тамомияти арзии 

кишвар аз ҳуҷумҳои мусаллањона ташкил медиҳад. 

Яке аз хусусиятҳои хоси Қонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи Қуввањои Мусаллањ”-ро самтҳои асосии идораи Қуввањои 

Мусаллањи кишвар муайян менамояд, ки аз чунин қисматҳои таркибӣ 

иборат мебошад: 

 тибқи доктринаи њарбии Љумњурии Тољикистон муайян 

кардани сохт, њайат ва љойгиршавии ќушунњо, инчунин таъмини онњо 

бо силоњ ва техникаи њарбӣ; 

 идора кардани Қушунњои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон; 

                                                           
1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон»,. 
//Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: аз 25-уми июни соли 1993, №14. – С. 11. 
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 равона сохтани фаъолияти хадамоти махсуси ҳарбӣ (разведкаи 

ҳарбӣ) ба манфиати мудофиа ва амнияти кишвар; 

 танзим намудани тайёрӣ, сафарбарсозӣ ва љойгиркуии 

Қуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон; 

 ба андозаи зарурӣ муайян намудани тайёрии љангии Қуввањои 

Мусаллањи Љумњурии Тољикистон;  

 ба танзиморӣ ва омодагии ситоду ќушунњои низомӣ; 

 ба роҳ мондани таҳќиќоти илмии паҳлуҳои гуногуни сиёсати 

њарбӣ, ки дорои вижагиҳои амалию стратегианд;  

 ҳифз ва нигоҳдории сирри давлатӣ дар Қуввањои Мусаллањи 

Љумњурии Тољикистон;  

 иҷрои ваколатҳои дигаре, ки мутобиќи низомномаи дахлдор 

иҷроиши ҳатмӣ доранд1.  

Қонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Қувваҳои Мусаллаҳ” 

фаъолияти қонунии неруҳои ҳарбии Љумњурии Тољикистонро муайян 

менамояд. Объектҳои асосии сиёсати ҳарбии Тољикистонро ҷузъу 

томҳои он ташкил намуда, дорои талабот ва уҳдадориҳои ба худ хоси 

ҳуқуқӣ мебошанд. 

Бо мақсади танзими масъалаҳои ҳуқуқӣ манфиатҳои Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва уҳдадориҳои дигари хизматчиёни ҳарбӣ Маљлиси 

намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 15-уми 

декабри соли 2004, таҳти № 1279 “Қонун дар бораи вазъи њуќуќии 

хизматчиёни њарбӣ”-ро таҳия намуд. Ќонуни мазкур дар асоси 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њуќуќу озодињо, масъулияту 

вазифањои хизматчиёни њарбї, инчунин асосњои сиёсати давлатиро 

оиди вазъи њуќуќию иљтимоии хизматчиёни њарбї ва шањрвандоне, ки 

                                                           
1 Моддаи 1-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии 
Тољикистон», //Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: аз 25 июни соли 1993, 
№14. – С. 5. 
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аз хизмати њарбї рухсатӣ шудаанд, инчунин вазъи аъзои оилаи онњоро 

ҳимоя менамояд1.  

Тибқи ин қонун, вазъи њуќуќии хизматчиёни њарбї, ин маљмўи 

њуќуќу озодињо, кафолатҳои иҷтимоӣ ва масъулияту вазифањои 

хизматчиёни њарбї мебошад, ки Ќонуни мазкур, ќонунњо ва дигар 

санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар ва ба 

танзим медароранд.2 Аз моҳияти қонуни мазкур бармеояд, ки сиёсати 

ҳарбии Љумњурии Тољкистон дар баробари танзиму идора бевосита ба 

таъмини вазъи иҷтимоии ҳарбиён равона гардидааст. Асоси онро 

танзим ва ҳифзи фаъолияти доимии низомиён ва хизматчиёни ҳарбӣ 

ташкил менамоянд. Дар шароити муосири Тољикистон фаъолияти 

касбии хизматчиёни ҳарбиро амали софдилонаи хизмат ба Ватан ва 

мудофиаи марзу дахлнопазирии ҳудуди кишвар ташкил менамояд. Аз 

ин рӯ, ҳифзи манфиатҳои ҳизматчиёни ҳарбӣ ва вазъи оилавии онҳо 

вазифаи аввалиндараҷаи қонунҳои ҳарбии Љумњурии Тољикистон 

мебошад. 

Дар баробари дигар санадҳои ҳуқуқӣ дар рушди сиёсати ҳарбии 

Тољикистон саҳми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ” назаррас буда, 

муносибатҳои аз тарафи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро 

гардидани уҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбиро ба танзим 

дароварда, ваколатҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва ҳокимияти 

иҷроияи маҳаллиро дар ин соҳа муайян менамояд3. Қобили зикр аст, 

ки муқаррароти аслии ин санади ҳарбӣ тибқи Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардида, мафҳуми “ҳифзи Ватан – 

                                                           
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии хизматчиёни ҳарбӣ», //Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: аз 1-уми марти соли 2005, №604. – С. 7. 
2 Моддаи 1-уми Қонуни Ҷумњурии Тољикистон “Дар бораи вазъи њуќуќии хизматчиёни њарбї”. 
//Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: 1-уми марти соли 2005, №604. – С. 48.  
3 Моддаи 1-уми Қонуни  Ҷумҳурии  Тоҷикистон “Дар бораи ӯҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати 
ҳарбӣ”, //Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: 10 ноябри соли 2000, №11. – С. 9.
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вазифаи муқаддаси шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст”, асоси 

онро ташкил менамояд. Ба ин васила, уҳдадориҳои умумиҳарбии 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро қайди ҳарбӣ дар ҷойи 

истиқомати шаҳрванд, тайёрии ҳатмӣ ба хизмати ҳарбӣ, даъват шудан 

ба хизмати ҳарбӣ, адои хизмати ҳарбӣ ва дар умум таълими ҳарбии 

ҷангии онҳо ташкил медиҳанд. Ҳамаи шаҳрвандон ҳуқуқ доранд, 

мутобиқи ин қонун хизмати ҳарбиро ба ҷо оранд. Тартиби адои 

хизмати ҳарбиро қонуни мазкур муайян мекунад, чунки иқтидори 

сиёсати ҳарбӣ-мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қуввањои 

Мусаллањ вобастагӣ зиёд доранд.  

Бо вуҷуди мавҷуд будани чунин санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ дар 

хусуси уҳдадориҳои умумии хизматчиёни ҳарбӣ ҳанӯз масъалаҳо 

ҳангоми адои хизмати ҳарбӣ вуҷуд доранд. Ҳастанд ашхосе, ки Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва 

хизмати ҳарбӣ”-ро риоя накарда, ҳуқуқи ҷавононро ҳангоми даъват ба 

адои хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ вайрон месозанд. Ҳанӯз 

низоми номукаммали таълиму тарбияи ҳарбӣ дар артиши миллии 

кишвар ба назар мерасад, ки ба шуури ҷавонони даъватшаванда 

таъсири манфӣ расонида, ба ҳиссиёти ватандӯстии онҳо зарба мезанад. 

Ҳамасола ҳангоми даъвати љавонон ба хизмати ҳарбӣ чунин 

мушкилиҳо ба миён меоянд, ки ба таври ихтиёрӣ даъватшавии ҷавонон 

ба сафи артишро коҳиш медиҳад.  

Бинобар ин, дар адои хизмати ҳарбӣ мавҷудияти маданияти 

пасти бархе аз афсарону сарбозони собиќадор ба мушоҳида мерасад. 

Сарфи назар аз мавҷудияти қонунҳои амалкунанда мавриди озору 

шиканҷаи ҷисмонӣ қарор гирифтани сарбозон вуҷуд дошта, монеаи 

ҷалбшавии ҷавонон ба сафи артиш ва дилсардии онҳо ба хизмати 

ҳарбӣ мегардад. Дар шароити муосири Тољикистон хизмати ҳарбӣ 

низоми муайяни таълиму тарбияеро талаб менамояд, ки ба ҳуқуқу 



94 
 

манфиатҳои ҷавонони кишвар мувофиқ бошад. Хусусан, идораи 

ҳарбии кишварро зарур аст, ки вобаста ба рафъи чунин мушкилиҳо 

дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ ва ҳифзи ҳуқуқҳои хизматчиёни ҳарбӣ 

чораандешӣ намуда, баҳри таъмини тартибот дар қисмҳои ҳарбӣ ва 

ҷалби ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ шароит муҳайё намояд. Вагарна 

ҳисси бемайлии ҷавонон ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар 

мушкилоти ояндаи сиёсати ҳарбӣ буда, боиси коҳиш ёфтани ҳиссиёти 

ватандўстии насли ҷавон мегардад. Албатта, бо роҳи маҷбурӣ ҷалб 

гардидан ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳ воситаи ҳаллӣ ин мушкилоти 

ҳарбӣ набуда, муқобили талаботи санаду меъёрҳо ва қонунҳои 

амалкунандаи ҳарбӣ мебошад.  

Роҳбарияти олии ҳарбии Тоҷикистонро зарур аст, ки баҳри 

рафъи чунин нуқсонҳо дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ назорати қатъӣ 

бурда, чораҳои зарурӣ ва саривақтӣ андешанд. Аз ин рӯ, мақсад аз 

таҳияи санаду меъёрҳо доир ба ҳифзи ҳуқуқҳои хизматчиён, сарбозон 

дар Қувваҳои Мусаллаҳ таъмини нерумандии сиёсати ҳарбии кишвар 

мебошад. Тамоми пешравиҳои ҳуқуқӣ дар сиёсати ҳарбии кишвар ба 

тақвияти Қувваҳои Мусаллаҳ ва ҳифзи сарҳади давлатӣ равона 

гардидааст.  

Санади дигари танзимкунандаи ҷанбаҳои ҳуқуқии сиёсати 

ҳарбии Љумњурии Тољикистон Қонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи сарҳади давлатӣ” ба ҳисоб меравад. Мутобиқи Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон қаламрави Љумњурии Тољикистон 

тақсимнашаванда ва дахлнопазир буда, онро Қонуни Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи сарҳади давлатӣ” ба танзим медарорад1. 

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқии муқаррар намудани сарҳади давлатӣ, 

хатти гузариш ва ҳимояи он, инчунин ваколатҳои мақомоти давлатӣ, 

                                                           
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоxикистон”, //Ахбори 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: 1 августи соли 1997 №481. – С. 4. 
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мақомоти худидоракунии мањаллї, Қувваҳои Мусаллаҳи Љумњурии 

Тољикистон, дигар қӯшунҳо ва сохторҳои ҳарбиро дар соњаи њимояи 

сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон муайян менамояд.  

Тибқи ин санад, сарҳади давлатии Љумњурии Тољикистон хат ва 

сатҳи амудии аз ин хат гузарандаест, ки ҳудуди қаламрави давлатӣ 

(хушкӣ, обҳо, қаъри замин ва фазои ҳавоӣ)-и Љумњурии Тољикистон ва 

соҳибихтиёрии онро муайян менамояд. Сарњади давлатї бо санадњои 

меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии 

байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, муайян 

карда мешавад1. Дар ин самт яке аз вазифаҳои асосии сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳифзи сулҳу суботи ҷомеа ва мудофиаи 

сарҳадии он ташкил менамояд, ки он ба зиммаи ҷузъу томи Қувваҳои 

Мусаллаҳ, хусусан хадамоти махсуси (разведкаи ҳарбӣ) ҳарбии кишвар 

вогузор мебошад. Дар ин маврид яке аз бахшҳои таркибӣ ва 

фаъолияти махсуси Қувваҳои Мусаллаҳи кишварро, хадамоти махсуси 

(разведкаи ҳарбӣ) ҳарбии доимоамалкунанда ташкил менамояд. 

Дар баробари санадҳои дигар, дар рушди асосҳои ҳуқуқии 

сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонун “Дар бораи разведкаи 

ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ” нақши муассир дошта2, дорои аҳамияти 

стратегии ба худ хос мебошад. Қобили қайд аст, ки қонуни мазкур 

мақом, асосҳои ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти хадамоти махсуси 

(разведка) ҳарбӣ дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва тартиби фаъолияти назоратии онро муайян менамояд. Хусусан, дар 

Моддаи 1-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи разведкаи 

ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ” омадааст, ки “Қувваҳои Мусаллаҳи 

                                                           
1 Моддаи 1-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сарҳади давлатии Ҷумҳурии 
Тоxикистон”, //Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. – Душанбе: 1 августи соли соли 1997, 
№481. – С. 28.  
2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи разведкаи ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: 28 июни соли 2002. 
№688. – С. 34. 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми таркибӣ ва таъминкунандаи суботи 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, бояд амнияти шахс, ҷамъият ва 

давлатро аз хатари беруна бо истифодаи тарзу усулҳо ва воситаҳои 

муайянкардаи ҳамин қонун муҳофизат намояд”1. Аз ин бармеояд, ки 

рушду нумуи сиёсати ҳарбӣ ва таълими низомии давлат аз фаъолияти 

бардавоми хадамоти махсуси ҳарбӣ вобастагии зиёд дорад. Дар 

шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ин хадамоти ҳарбӣ аслан ба таъмини 

амнияти ҳарбӣ, суботи дохилӣ ва таъмини мудофиаи марзӣ сафарбар 

карда шудаанд.  

Аз таҳқиқи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии сиёсати ҳарбии Љумњурии 

Тољикистон ҳаминро метавон ёдовар шуд, ки мазмуну муҳтавои 

тамоми санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ дар заминаи Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон таҳия карда шудаанд. Тањия ва тасдиќи тамоми қонуну 

низомномаҳои ҳарбӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

якҷоягӣ бо дигар сохторҳои қудратию ҳарбӣ ба амал оварда мешаванд. 

Аз ин рӯ, моҳияти куллӣ санадҳои меъёрию ҳуқуқии ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар доктринаи ҳарбӣ сабт гардидааст. Воқеан, доктринаи 

ҳарбии Љумњурии Тољикистон вазъи сиёсати ҳарбӣ, мудофиаи 

стратегӣ, саноати ҳарбӣ, амнияти ҳарбӣ ва ислоҳоти низоми ҳарбии 

кишварро фарогир буда, дорои объект ва субъекти муайяни хеш 

мебошад. Объекти мудофиавии онро муқаррар намудани хатари 

эҳтимолии берунию дохилӣ ва ҳимояи сохтори иҷтимоӣ аз ҳама гуна 

таҳдидҳои ҳарбӣ ташкил менамояд. Дар ин маврид, моҳияти 

вижагиҳои сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мудофиаи 

бевоситаи ҳудуд, ҳифзи истиқлолият ва суботи дохилӣ ташкил 

менамоянд, ки мазмуни он дар санадҳои дигари ҳуқуқии Ҷумҳурии 

                                                           
1 Моддаи 1-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи разведкаи ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: 28 июни соли 
2002, №688. – С. 32. 
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Тоҷикистон ҷой дошта, ба манфиати амнияти ҳарбии кишвар 

истифода карда мешаванд.  

Ба субъектҳои сиёсати ҳарбӣ ҳайати роҳбарикунандаи мақомоти 

олии ҳокимияти иҷроия, қонунгузорӣ ва вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дохил мешаванд1. Бояд қайд кард, ки субъекти асосии 

сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон – Сарфармондеҳи Қувваҳои Мусаллаҳ, сарвари олии 

мақомоти давлатӣ дар соҳаи мудофиа ба шумор рафта, бо фармони ӯ 

тамоми роҳбарони олии Қувваҳои Мусаллаҳ ва неруҳои дигари 

низомӣ таъин ва озод карда мешаванд. Субъекти дигари сиёсати 

ҳарбиро Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақомоти 

қонунгузори кишвар, ки дар он фаъолияти кумитањо оид ба мудофиа 

ва амният мавҷуданд, ташкил медиҳад. Ғайр аз ин, ба субъекти сиёсати 

ҳарбӣ Шӯрои амнияти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил 

мегардад. Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ситоди 

генералии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи 

давлатии амнияти миллӣ низ субъектҳои сиёсати ҳарбӣ мебошанд. 

Онҳо бевосита ба таъмини мудофиаи кишвар машғул буда, ҳамчун 

мақомоти эҷодкунанда, рушддиҳанда ва сафарбаркунандаи Қувваҳои 

Мусаллаҳ, инчунин муайянкунандаи санаду меъёрҳои ҳуқуқии соҳаи 

ҳарбии кишвар ба ҳисоб мераванд. Беҳтар гардидани вазъи ҳуқуқии 

неруҳои низомии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз фаъолияти бардавоми 

субъектҳои сиёсати ҳарбӣ сарчашма мегиранд.  

Қайд намудан ба маврид аст, ки тағйирёбии фазои геополитикии 

олам ба рушди соҳаи ҳарбӣ-сиёсии кишварҳои мустақил имкон 

намедиҳад, ки онҳо дар алоҳидагӣ муқобили падидаҳои номатлуби 

глобалӣ истодагарӣ намоянд. Ба ин мазмун, таҳия ва қабули санадҳои 

                                                           
1 Самиев, А.Х. Военная архитектура будущего Таджикистан. [Текст] /А.Х. Самиев 
//Миротворческие процессы в Таджикистане: материалы 5-й Междунар. науч. Прак. Конф. – 
Душанбе: 1999. – С. 123-127. 
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ҳуқуқии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳифзи якпорчагии 

марзу буми давлат равона гардиданд. Дар шароити муосири ноороми 

кишварҳои ШМ ва ШН зарурати дар ин замина мустаҳкам намудани 

асосҳои ҳуқуқии бахши ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро пеш меорад.  

Новобаста аз он ки муҳити дохилии Тољикистони соњибистиќлолро як 

фазои мусоиди бехатар фаро гирифта бошад ҳам, Ҳукумати кишвар 

дар таҳкими сиёсати ҳарбии хеш дар самти пешгирию азбайнбарии 

чунин таҳдидҳо як ќатор санаду ќарорҳои зарурӣ, аз қабилӣ: Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм»1, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 

экстремизм»2, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза ба 

қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва 

маблағгузории терроризм»3-ро таҳия намудааст.  

Аз ин рӯ, Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи вазъи муосири ҷомеаи 

башарӣ, ки мустаҳкам намудани ҳамкориҳои низомиро баҳри нигоҳ 

доштани суботи дохилию хориҷӣ алайҳи тамоми шаклҳои зуҳуроти 

номатлуб зарур медонад. Вазъи ногувори кишварњои љангзада дар 

ҷаҳони ислом, бахусус нооромиҳои минтақавӣ (ШМ ва ШН) пайдоишу 

рушди равияњои номатлуб љомеаи башариро ҳамроҳӣ менамояд. 

Чунки таъсири манфии он Тоҷикистони мустақилро ба ташвиш 

овардааст.  

Ба ин васила, дар идораи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон рушду 

нумуи сатҳу сифати бахши ҳарбӣ аҳамияти стратегӣ дошта, аз 

фаъолияти қонунии низомиёни кишвар сарчашма мегиранд. Дар ҳама 

ҳолат мавҷудияти меъёрҳои ҳуқуқӣ-ҳарбӣ ба баланд гардидани 

                                                           
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм», //Ахбори Маҷлиси 
Олии Ҷумхурии Тоҷикистон. – Душанбе: 16 ноябри соли 1999. №845.  – С. 15. 
2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм», //Ахбори Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: 9 декабри соли 2003. №69. – С. 14.   
3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза ба қонунигардонии даромадҳо бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм», //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. – Душанбе: 25 марти соли 2011 № 684. – С. 47.  
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қобилияти техникӣ, таълимӣ ва мудофиавии Қувваҳои Мусаллаҳ асос 

гардида, ҳамчун манбаи пешгирии амалиёти ногаҳонӣ ва суботу 

оромии кишвар шуда метавонад. Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тољикистон на ҳамчун мақомоти олии ҷазодиҳанда, балки мақомоти 

олии мудофиавие аст, ки танҳо ба ҳифзи манфиатҳои дохилию 

хориҷии кишвар нигаронида шудааст. Мавҷудияти хатару таҳдидҳои 

муосир аз сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун бахши 

мудофиакунанда талаб менамояд, ки таҳияи санаду қарорҳои ҳарбиро 

дар асоси таҳлили вазъи тағйирёбандаи ҷомеаи башарӣ ва чунин 

омилҳои рушдкунандаи ҳарбӣ ба роҳ монанд: 

  баланд бардоштани таълиму тарбияи кадрҳои баландихтисос 

дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тољикистон; 

 таҳияи консепсияњои ҳарбӣ, ки бевосита хусусияти ватандӯстӣ 

ва мудофиавӣ дошта; 

  ҷалби шаҳрвандон ба ҳимояи Ватан сафарбар намудани онҳо 

ба хизмати ҳарбӣ ва дар рӯњияи ватандӯстӣ тарбия намудани онҳо. 

Дар амал татбиқ намудани нишондиҳандаҳои зикргардида, ба мо 

имкон медиҳанд, ки дар таҳияи санаду меъёрҳои низомии кишвар ба 

чунин самтҳои зарурии ин соҳа таваҷҷуҳ намоем: 

 таҳия ва қабул намудани санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ паҳлуи 

муҳимми сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил намуда, ба 

рушди минбаъдаи соҳаи ҳарбӣ, саноатӣ, техникӣ ва таълимии 

Қувваҳои Мусаллаҳ таъсири мусбӣ мерасонад; 

 вобаста ба рушду мустањкамнамоии сиёсати ҳарбию техникӣ 

дастовардҳои илмӣ, таълимӣ ва касбии соҳаи низомӣ бештар таҳия 

намудани санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ; 
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 таҳияи санаду меъёрҳои ҳуқуқии сиёсати ҳарбӣ бояд мутобиқи 

рафъи мушкилињои кишварҳои минтақа ва ҳамкориҳои ҳарбӣ- 

техникии онҳо таҳия гардад;  

 низоми сохтори ҳарбии Тоҷикистон, ки дар доираи 

ҳамкориҳои ҳарбӣ-сиёсии Россия тақвият дода шуда, баҳри пешгирии 

хатару моҷароҳо дар ин самт санаду меъёрҳои заруриро таҳия 

намоянд. 

Ҳамин тариқ, омӯзиши хусусиятҳо, заминаҳои инкишоф, асосҳои 

ҳуқуқи сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои хоси он 

ба мо имкон дод, ки онро чунин хулосабарорӣ намоем:  

 мавҷудияти санаду меъёрҳои қонунӣ омили асосии рушди таълим 

ва тарбияи низомии Қувваҳои Мусаллаҳи кишварамон маҳсуб меёбад; 

  сарчашмаҳои меъёрию ҳуқуқии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон воситаи ҳал ва азбайнбарии мушкилоти ҳуқуқӣ, саноатӣ 

ва техникии соҳаи ҳарбии кишвар ба ҳисоб меравад; 

 баланд бардоштани заминаҳои ҳуқуқӣ яке аз ҳадафҳои муосири 

сиёсати ҳарбии Тоҷикистон дар ҳароити соҳибистиқлол мебошад; 

 рушду инкишофи самти мудофиавии давлатро бе 

мустањкамнамоии асосҳои ҳуқуқӣ ва дар ин замина тарбия намудани 

ҷузъу томи Қувваҳои Мусаллаҳи он имконнопазир аст.  
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БОБИ 3. ҲАМКОРИҲОИ ҲАРБӢ-СИЁСИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ВА ДУРНАМОИ ОН 

3.1. Ҳамкориҳои њарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи созмонҳои 

минтақавӣ ва глобалӣ 

Дар давлатдории муосир сиёсати ҳарбӣ ва баррасии масъалаҳо 

оиди таҳкими Қувваҳои Мусаллаҳ ба бахши асосии фаъолияти давлатӣ 

табдил ёфтааст. Кишварҳои миллӣ баҳри таҳкими сиёсати ҳарбӣ 

ҳамчун бахши мудофиавӣ талош меварзанд. Пайдоишу васеъшавии 

хатару таҳдидҳои сиёсии олам низоми мукаммали ҳарбии ҷавобгӯйи 

талаботи замонро тақозо менамояд. Пешгирии тамоюлҳои хатарзо аз 

вазъи ҳамкориҳои мутақобилаи ҳарбии давлатҳо ва устувории 

фаъолияти муштараки онҳо дар доиари созмонҳои ҳарбӣ-амниятӣ 

вобастагӣ дорад.  

Ҷумҳурии Тољикистон низ таъсири тамоюлҳои хатарноки 

сиёсиро эҳсос намуда, дар ҷустуҷуи мудофиа аз ин таҳдидҳо мебошад. 

Яке аз имкониятҳои босамари мудофиавӣ дар ин раванд вусъат додан 

ва тавсеа бахшидани ҳамкориҳои ҳарбӣ атрофи созмонҳои ҳарбӣ-

амниятии минтақавӣ ва глобалӣ мебошад. Ҳадафи сиёсати ҳарбӣ 

Ҷумҳурии Тољикистон на танҳо таъмини суботу оромии дохилӣ, балки 

ҳамгироӣ дар фазои амниятии кишварҳои минтақа ба шумор меравад.  

Аз ин рӯ, вазъи муташанниҷи олам аз сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон вусъат бахшидани ҳамкориҳои муштараки ҳарбиро бо 

кишварҳои дуст дар доираи СҲШ ва СААД талаб менамояд. 

Мушкилоти асосиро дар ин самт мавқеи ҷойгиршавии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки аз як тараф онро кишварҳои бехатару ороми Осиёи 

Марказӣ ва аз ҷониби дигар кишварҳои ноором ва хатарноки минтақа 

иҳота менамояд, ташкил медиҳад. Ҷойгиршавии географӣ аз 

Тоҷикистон пойдории Қувваҳои Мусаллаҳ ва такмили ҳамкориҳои 

густурдаи ҳарбии онро ҳамчун узви бевоситаи СҲШ ва СААД талаб 



102 
 

менамояд.  

Самти фаъоли ҳамкориҳои ҳарбӣ-сиёсии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро бо СҲШ густариши муносибатҳо дар самти экстремизм 

ва терроризм ташкил менамояд. СҲШ аз оғози фаъолияти хеш дар 

минтақа ба мубориза алайҳи терроризм, ҷудоиандозӣ ва ифротгароӣ 

дар Осиёи Марказӣ диққати ҷиддӣ медод. Ба андешаи Вазири умури 

хориҷии Чин Тан Сзясюаня “Ин аввалин ташкилоти байналмилалие 

мебошад, ки ғояи мубориза бар зидди терроризмро асоси фаъолияти 

хеш қарор додааст”1. Ин созмонест, ки бори нахуст дар сатҳи 

байналмилалӣ ҷудоиандозӣ ва ифротгароиро ҳамчун амали зӯроварии 

неруҳои иртиҷоӣ мавриди нигаронӣ қарор дода, дар ин бора аз ҷониби 

сарони кишварҳои узви СҲШ дар шаҳри Шанхай (соли 2001) санадеро 

ба тасвиб расониданд. Дар доираи он кишварҳои узв ба афзалият 

додани ҳалли низоъҳои дохилӣ, ноил шудан ба ризоияти миллӣ, 

мустаҳкамнамои сиёсати ҳарбӣ, мубориза бар зидди ифротгароӣ ва 

маводи мухаддирро тақвият хоҳанд бахшид.  

Ҳамкориҳои ҳарбии кишварҳои узви СҲШ бо мақсади таъмини 

сулҳ, оромӣ, шукуфоӣ ва ободии ин давлатҳо нигоҳ доштани оромии 

минтақа ва суботи ин минтақаро ҳадафи хеш қарор додаанд2. Яке аз 

сабабҳои асосӣ ва зарурати ташкили СҲШ таъмини амният ва 

пешгирии таҳдидҳои хатарзои замони муосир мебошад.  

Амнияти кишварҳои ОМ, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Халқии 

Хитой ва кишварҳои дигари ҳамсоя аз вазъи Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон вобастагӣ доранд. Аз ин рӯ, яке аз самтҳои афзалиятноки 

ҳамкориҳои ҳарбии узви СҲШ масъалаи таъмини амнияти дохилӣ ва 

                                                           
1 Комиссина, И.Н. Шанхайская организация сотрудничества. [Текст] /И.Н. Комиссина., А.А. 
Куртов // Россия в Азии: проблемы взаимодействия: сборник статей. – М.: Изд-во Российского 
института стратегических исследований, 2006. – С. 251. 
2 Болятко, А.В. Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития. [Текст] /А.В. 
Болятко // Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития: Материалы 
кругл. стола. – М.: Ин-т Дальн. Вост. РАН, 2008. – С. 12- 41. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://ru.wikipedia. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD_%D0%A6%D0%B7%D1%8F%D1%81%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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минтақавии ин кишварҳо аз Ҷумҳурии Исломии Афғонистон мебошад, 

ки дар ҳамсоягӣ бо Тоҷикистон ва дигар кишварҳои аъзои СҲШ қарор 

дошта, ба мушкилоти ҷиддии амният гирифтор мебошад1. Фаъолияти 

доимии ҷунбиши «Толибон» (ба сари қудрат омадани онҳо дар 

Афғонистон), хариду фурӯши маводи мухаддир, фаъолияти гуруҳҳои 

ифротию террористӣ ба вазъу ҳолат ва дурнамои амнияти кишварҳои 

минтақа таъсиргузор аст. Бинобар ин, “Ҳокимияти Толибон” дар  

Афғонистон яке аз мушкилоти ҳалталаби сиёсати минтакавӣ ва 

байналмилалӣ боқӣ мемонад.  

Ҳанӯз гузаронидани амалиёти зиддитеррористии Ғарб дар 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон боиси авҷ гирифтани фаъолияти 

гурӯҳҳои террористӣ, экстремистӣ, гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ, 

қочоқи аслиҳа, истеҳсоли маводи мухаддир, муҳоҷирати ғайриқонунӣ 

ва дигар авомили таҳдид ба амнияти ҳам Афғонистон ва ҳам 

кишварҳои дигари Авруосиё гардиданд2. Ин фазои ноороми 

Афғонистон Тоҷикистон ва дигар кишварҳои ҳамсояи онро водор 

месозад, ки дар ҳал ва бартарафсозии буҳрони ин кишвар манфиатдор 

буда, дар ин самт фаъол бошанд.  

Шурӯъ аз моҳи октябри соли 2001 имконоти таъсир гузоштан ба 

вазъи Афғонистонро Созмони Аҳдномаи Атлантикаи Шимоли 

(минбаъд СААШ) дар ихтиёри худ гирифта, моҳи августи соли 2021 ин 

сарзаминро тарк намуданд. Ҳоло ҷанг қариб дар тамоми ҳудуди 

Афғонистон (ҷабҳаи муқовимати миллӣ алайҳи “Ҳокимияти Толибон” 

дар ин кишвар) идома дорад. Қувваҳои СААШ бо сарварии Иёлоти 

Муттаҳидаи Америка натавонистаанд суботро дар Афғонистон 

                                                           
1 Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии. [Текст] /В будущее без барьеров: 
Региональное сотрудничество в области человеческого развития и обеспечения человеческой 
безопасности. Региональное бюро ПРООН по странам Европы и Содружества Независимых 
Государств, 2005. – С. 3. 
2 Афганистан, ШОС, безопасность и геополитика Центральной Евразии: отчет о работе. [Текст] 
/международ. конф. Иссык-Куль, 10-12 июня 2008 г. Бишкек, 2008. – С. 11. 
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таъмин созанд1. Барқарор намудани сулҳу субот дар Ҷумҳурии 

Исломии Афғонистон танҳо бо роҳи ҷанг номумкин аст. Тӯл кашидани 

ҳалли низоъ дар Афғонистон танҳо як натиҷа – авҷгирӣ ва густурдатар 

шудани низоъ натиҷаи дигарро талаб дорад.2  

Мавриди зикр аст, ки бо супориши СММ барои танзими низоъи 

Афғонистон гурӯҳи махсус аз ҳисоби кишварҳои ҳамсоя - Тоҷикистон, 

Ӯзбекистон, Туркманистон, Эрон, Хитой ва Покистон таъсис дода 

шуда буд. Бешубҳа, барои ҳалли низоъ дар Афғонистон таъсиру 

дастгирии давлатҳои ҳамсояи он хеле муҳим аст. Гузашта аз ин, 

давлатҳои абарқудрат - Федератсияи Россия, Иёлоти Муттаҳидаи 

Америка, Чин ва созмонҳои ҳарбӣ-сиёсии бонуфуз – СААШ, СҲШ ва 

СААД низ дар ин самт саҳми бузург доранд. 

Ба андешаи Г.М. Майтдинова мухолифати Эрон ва Америка 

метавонад барои ҳалли мушкилоти низоъи Афғонистон монеа эҷод 

кунад. Аз љониби дигар њамкории Эрон ва Америка ҳангоми 

роҳандозии амалиёт алайҳи ҷунбиши «Толибон» дар Афѓонистон хеле 

натиҷаи назаррас дода буд3. 

Дар баробари ин, коршиносон ақида доранд, ки мухолифати 

Покистон ва Ҳиндустон на танҳо метавонад ба вазъи Афғонистон 

таъсири манфӣ дошта бошад, балки ба вазъи амниятии тамоми 

минтақа мушкили ҷиддӣ эҷод кунад. Дар чунин вазъ, ҳамкорињои 

њарбии Љумњурии Тољикистон бо шарикон дар доираи СҲШ имкон 

медиҳад, ки мавқеи ҷонибҳо наздик ва шиддати муносибатҳои 

                                                           
1 Пластун, В.Н. ШОС и перспективы восстановления безопасности в Центрально-Азиатском 
регионе. [Текст] /Пластун В.Н. //ШОС как фактор интеграции Центральной Евразии: потенциал 
стран-наблюдателей и стран-соседей. –М.: 2009. – С. 84. 
2 Князев, А.А. Американский тупик в Афганистане, ШОС и значение стран-наблюдателей: поиск 
новых парадигм. [Текст] /А.А. Князев // ШОС как фактор интеграции Центральной Евразии: 
потенциал стран-наблюдателей и стран-соседей: материалы междунар. конф. –М.: 2009. – С. 130-
131. 
3 Майтдинова, Г.М. Модели интеграции государств Центральной Азии: за и против. [Текст] /Г.М. 
Майтдинова // Проекты сотрудничества и интеграции для Центральной Азии. Сравнительный 
анализ, возможности и перспективы: материалы междунар. конф. Бишкек, 2007. – С. 124.  
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байналмилалӣ дар масъалаи минтақавӣ паст карда шаванд. Аксари 

кишварҳое, ки ба сиёсати Афғонистон таъсир доранд, узви СҲШ 

ҳастанд ё дар он мақоми нозирӣ доранд. Ин давлатҳо таъсири буҳрони 

Афғонистонро ҳис намуда, ба ҳалли мусолиматомези он комилан 

манфиатдоранд, ки ин амал метавонад ба раванди ҳалли сулҳомези 

низоъи Афғонистон замина гузорад. Хатароте, ки асосан аз 

Афғонистон ба кишварҳои ҳамсоя таҳдид мекунад, терроризм, 

экстремизм ва интиқоли маводи мухаддир ба шумор меравад. Барои 

босамар анҷом ёфтани масъалаи сулњи Афғонистон гурӯҳи давлатҳо бо 

сарварии Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Федератсияи Россия барои 

ҳимоя намудани манофиатҳои миллии хеш ва кишварҳои Осиёи Миёна 

дар доираи СҲШ ҳамкориҳои ҳарбиро ба роҳ мондаанд.  

Барои беҳтар намудани ҳамкориҳои њарбӣ Љумњурии 

Тољикистон бо давлатҳои манфиатдор дар чунин самтҳо манфиатдор 

аст: мубориза алайҳи терроризм, пешгирии ҷинояткории муташаккил, 

тиҷорати маводи мухаддир ва ҳамчунин манфиатдор будан дар 

масъалаи рушди сулҳомези Афғонистон. Эҳтимол, барои ин кор 

ҳамроҳ бо ширкатдорони муколамаи Афғонистон мебояд барномаи 

муътадилкунии вазъи Афғонистон таҳия шавад. Ќобили зикр аст, ки 

аксари лоиҳаҳои рушди СҲШ ба муътадилии вазъ дар минтақа ва 

ҳалли мушкилоти Афғонистон вобастаанд1. 

Дар ин самт, ҳамкорињои њарбии Љумњурии Тоҷикистон ва 

Љумњурии Ӯзбекистон њамчун ҳамсоягонии наздик ва аъзои СҲШ, ки 

ба дарёфти роҳи дурусттари ҳалли низоъи Афғонистон саҳмгузор 

мебошанд, хеле назаррас аст. 

                                                           
1 Доклад о человеческом развитии в Центральной Азии /В будущее без барьеров: Региональное 
сотрудничество в области человеческого развития и обеспечения человеческой безопасности. 
Региональное бюро ПРООН по странам Европы и Содружества Независимых Государств, 2005. – 
С. 4. 
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Љумњурии Исломии Покистон ва Љумњурии Исломии Эрон, ки 

таърихан бо Афғонистон робитаи зич доранд, метавонанд дар вазъи 

кунунии ин кишвар таъсиргузор бошанд. Аммо ин ду кишвар бо 

гурӯҳҳои миллӣ, динӣ ва сиёсиву ҳарбии Афғонистон алоқаҳои 

мустаҳкам дошта, ин гувоҳи нақши ҳалкунанда доштани онҳо дар 

дурнамои низоъи ин мамлакат мебошанд. Эрон ва Покистон ба 

гурӯҳҳои гуногуни ҳарбию сиёсии Афғонистон бо дарназардошти 

омили мазњабї таъсири назаррас доранд.  

Суботро дар Афғонистон танҳо бо роҳи музокироту созиш ва 

мусоидат ба рушди иқтисоди ин кишвар таъмин кардан имконпазир 

аст. Ҳангоми ҳалли мушкилоти вобаста ба масъалаи Афғонистон ба 

омилҳои воқеии геополитикӣ, ки ба вазъи ин кишвар таъсири ҷиддӣ ва 

бевосита доранд, ба таври кофӣ аҳамият дода намешавад. Дар натиҷаи 

ин, Афғонистон амалан ба чанд самт «тақсим» гардида, дар ҷануб 

Покистон ва дар ғарб Эрон нуфузи худро зиёдтар намудаанд. Дар 

шимол бошад бештар тоҷикон ва қисман узбекҳо зиндагӣ мекунанд, ки 

садди роҳи вуруди паштунҳо ба ин минтақа мешаванд. Маркази 

мамлакатро нерӯҳои давлатӣ кӯшиши дар ихтиёри худ нигаҳ доштанро 

мекунанд. Дар шимолу ғарби Афғонистон, ки манбаи хатарҳо – 

пойгоҳи омодашавии қувваҳои экстремистӣ ба ҳисоб рафта, 

манфиатҳои Хитой ва Ҳиндустон бо њам бархӯрд намудаанд. Бояд дар 

назар дошт, ки паштунҳо, ки асосан ба Покистон робитаи қавмӣ 

доранд, ба ин давлат такя мекунанд1.  

Воқеан, вазъи сиёсӣ ва амниятии Афғонистон ҳам барои 

Тоҷикистону кишварҳои ОМ ва ҳам барои ҷомеаи ҷаҳонї ҳамчун 

буҳрон ё қазия шинохта шудааст. Мушкилї дар он аст, ки ин вазъи 

мавҷудаи Афғонистонро кишварҳои абарқудрат баҳона намуда, бо 

                                                           
1 Коргун, В.Г. Афганистан и проблемы интеграции Центральной Азии. [Текст] /В.Г. Коргун // 
Россия и Центральная Азия в условиях геополитической трансформации: внешнеполитическое 
измерение: материалы междунар. конф. – Душанбе: 2007. – С. 47. 
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мақсади пиёдасозии манфиатҳои геополитикии худ вориди ин кишвар 

мегарданд1. 

Мубориза бо таҳдидҳои муосири ҷаҳонӣ монанди терроризму 

экстремизм дар сурате пайомади мусбат дорад, ки ҷиҳати рушди 

иқтисодӣ чораҳо андешида шуда, имкони реша давондани падидаҳои 

номатлуб пешгирӣ карда шаванд. Ба ақидаи коршиноси тоҷик Х. 

Холиқназар Америка бояд кишварҳои ҳамсояи Афғонистонро ба 

раванди музокироти сулҳ ҷиҳати хотима бахшидан ба низоъи он ба 

таври ҷиддӣ ҷалб намоянд. Ҳамчунин, Х. Холиқназар пешниҳод 

мекунад, ки нозирони ҳарбии кишварҳои ҳамсояи Афғонистон - 

Тоҷикистон, Хитой, Покистон, Ҳиндустон, Эрон, Ӯзбекистон ва 

Туркманистон ба ин кишвар фиристода шаванд. 

Вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон С. Аслов дар масъалаи 

ҳамкориҳои СҲШ ва Афғонистон чунин ибрози андеша намудааст: 

«Мо ҳамеша аз мавқеи кишвари дӯст ва ҳамзабони Афғонистон дар 

чорчӯбаи созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ пуштибонӣ 

менамоем. Кишварҳои мо дар таъмини амният, субот ва пешрафти 

минтақа манфиати ҳаётӣ доранд ва ҷомеаи ҷаҳонӣ дарёфт, ки калиди 

аслии ҳалли мушкилот ваҳдат ва иттиҳоди матину содиқона аст ва мо 

ҷонибдори тақвияти низоми навини сиёсӣ ва таъмини суботу амният 

дар Афғонистон мебошем».  

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кишварҳои минақа, вобаста ба 

таҳдидҳои нави ҷаҳонӣ, аз қабили терроризму экстремизм ва гардиши 

ғайриқонунии маводи мухаддир машқҳои муштаракро дар чаҳорчӯбаи 

СҲШ ва махсусан фаъолияти Созмони минтаќавии зиддитеррористї 

(минбад СМЗТ)-ро гузаронанд. Баргузории чунин машқҳо пеш аз ҳама 

омодагии Қувваҳои Мусаллаҳи давлатҳои аъзои СҲШ-ро дар 

                                                           
1 Князев, А.А. Американский тупик в Афганистане, ШОС и значение стран-наблюдателей: поиск 
новых парадигм. [Текст] /А.А. Князев // ШОС как фактор интеграции Центральной Евразии: 
потенциал стран-наблюдателей и стран-соседей: материалы междунар. конф. –М.: 2009. – С. 135.  
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ҳолатҳои таҳдиди хатари терроризм, ки пеш аз ҳама аз Афғонистон 

туфайли марзи Тоҷикистон бармехезад, нишон медиҳанд.  

Яке аз ин тайёриҳои ҳарбии фармондеҳӣ-ситодӣ бо номи «Норак 

– зиддитеррор» 17-19 апрели соли 2009 дар қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баргузор шуд. Дар ин машқҳои таълимӣ Қувваҳои 

Мусаллаҳи кишварҳои аъзои СҲШ: Руссия, Тоҷикистон, Қазоқистон, 

Қирғизистон ва Хитой ширкат намуданд. Ҳадафи гузаронидани ин 

машқҳо – ҳамоҳангии амалиёти хадамоти махсуси давлатҳои аъзо дар 

мубориза бо терроризм арзёбӣ мешаванд. Дар рафти ин машқҳо даҳҳо 

адад мошинҳои зиреҳпӯш ва чандин тайёраву чархболҳои ҷангӣ 

истифода шуданд. Террористон гӯё аз ду самт – ноҳияи Ҷиргатол ва аз 

марзи Афғонистон ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуда, 

тайёра ва чандин нафари дигарро гаравгон гирифтанд. Бояд 

кормандони сохторҳои қудратӣ маҳорати баланд нишон дода, 

террористонро нобуд ва гаравгонҳоро озод кунанд. Натиҷаи машқҳо 

нишон дод, ки кишварҳои узви СҲШ барои рафъи ҳама гуна манбаи 

хатар омодаанд.  

Аз 8 то 14 июни соли 2012 машқгоҳи умумиҳарбии Чорух-

Дайрони вилояти Суғд машқҳои зиддитеррористии давлатҳои аъзои 

СҲШ бо номи «Мирная миссия-2012» баргузор гардиданд. Дар ин 

машқҳо мақомоти идоракунӣ ва Қувваҳои Мусаллаҳи панҷ давлати 

аъзо – Тоҷикистон, Россия, Қазоқистон, Қирғизистон, Хитой ва дар 

маҷмуъ зиёда аз ду ҳазор афсару сарбозони онҳо ширкат доштанд. Ин 

машқҳо таҳти роҳбарии фармондеҳи қувваҳои хушкигарди 

Тоҷикистон генерал-майор Э. Собиров баргузор шуда, мақсади он 

мукаммал намудани тартиби ягонаи кор дар мақомоти умури ҳарбӣ 

ҳангоми омодагӣ ба машқҳои якҷояи зиддитеррористӣ дар шароити 

кӯҳистон буд. Усулҳои нави ошкор, муҳосира ва нобуд кардани 

ҷангиён дар шароити кӯҳистон дар ин машқҳо таҳия шуданд. Гурӯҳи 
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коршиносони соҳаи ҳарбии мамолики аъзои СҲШ барои гузарондани 

ин машқҳои якҷоя омодагии ҷиддӣ дида буданд. Як ҳафта қабл аз 

оғози машқҳо хизматчиёни ҳарбии Тоҷикистон ва Россия дар якҷоягӣ 

минтақаҳои хатарноки ағбаҳои Анзоб ва Шаҳристонро тафтиш 

намуда, 400 км-ро тавассути техникаи вазнини хушкигард убур 

намуданд. Дар натиҷа ронандагони техникаҳои ҳарбӣ роҳи дурусти 

убур намудан аз манотиқи хатарноки кӯҳиро амалан мушоҳида 

карданд1. 

Машқҳо аз се марҳила иборат буданд: машваратҳои стратегӣ, 

омодагӣ ба амалиёти зиддитеррористӣ ва роҳандозии амалиёт. Тибқи 

нақшаи сохташуда, гурӯҳи мусаллаҳи ғайриқонунӣ ба ҳудуди 

Тоҷикистон ворид шуда, сокинони осоиштаро гаравгон гирифтанд. 

Дар пайи ин амал, сохторҳои марбутаи кишварҳои СҲШ фавран ба 

амалиёти ҷавобӣ гузашта, бо истифода аз имкониятњои њарбии хеш 

вазифањои дар наздашон гузоштаро иљро намуданд. 

Тайёрӣ, ташкил ва гузаронидани чунин амалиётҳо Ҷумҳурии 

Тољикистонро водор намуд, ки баҳри вусъат додани муносибатҳои 

ҳарбӣ ва таъмини амнияти дохилию минтақавӣ шомили СААД 

гардида, дар суботи ин фазои геополитикии сањмгузор бошад. Зеро 

бехатарии дохилии Тоҷикистон аз оромии ин минтаќа вобастагии зиёд 

дорад. Тоҷикистон ҳамчун узви СААД, самти берунии сиёсати ҳарбии 

хешро аз марҳилаи нахуст тибқи оинномаи он ба роҳ мондааст. Дар ин 

доира, сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари таъмини 

мудофиаи миллӣ, боз ҷонибдори суботи байналмилалию минтақавӣ ва 

мудофиаи коллективии давлатҳои аъзои ин созмонро ҳадафи хеш 

қарор додааст. 

                                                           
1 Воскресенский, А.Д. Россия, Китай и новый миропорядок 21 века: проблемы и перспективы: 
Материалы пятой российско-китайской научно-практической конференции. [Текст] /А.Д. 
Воскресенский. // Ответственный редактор-составитель - М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2001. – С. 183. 
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Гузаашта аз ин, яке аз вазифаҳои асосии ин созмонро ба роҳ 

мондани ҳамоҳангӣ дар заминаи таҳкими сулҳу суботи байналмилалӣ 

ва минтақавӣ ташкил намуда, ба таъмини мудофиаи коллективӣ ва 

тамомияти арзии давлатҳои аъзои он нигаронида шудааст. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар давлатҳои узв баҳри ҳал ва бартараф намудани 

мушкилоти мудофиаи дохилӣ ва амнияти кишварҳои узв дар ҷойи 

аввал сохтори машваратии қувваҳоеро истифода менамояд, ки дар 

мубориза алайҳи терроризми байналмилалӣ, ифротгароии динӣ, 

муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, ҷиноятҳои 

муташаккили фаромиллӣ, муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва дигар 

таҳдидҳоро дар бар мегирад. 

Тоҷикистон њамчун узв ва ќисми људонопазири ин созмони 

ҳарбӣ, аз марҳилаи аввал ҳамкориро бо СААД идомаи рушди 

муносибатҳои ҳарбӣ-мудофиавии хеш пазируфтааст. Ҳузури Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар СААД ањамияти стратегию амниятиро дар худ касб 

намудааст. Ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ин созмони 

бузурги њарбї ҳам ба манфиати кишвар ва ҳам ба манфиати дигар 

аъзоёни он мебошад. Самти берунии сиёсати ҳарбии Тоҷикистон дар 

њамоњангӣ бо созмони ҳарбии минтақавӣ СААД доираи васеи 

масъалаҳоро дар бар мегирад.  

СААД аз замони таъсисёбӣ то ба имрӯз дар доираи манфиатҳои 

ҳарбӣ бо СҲШ фаъолияти муштарак доранд. Хусусан, таъғири авзои 

байналхалқӣ, афзудани ҳаракатҳои радикалии динӣ ба нокомӣ дучор 

шудани иттифоқчиён дар масъалаҳои амниятӣ дар Афғонистон ва 

бадшавии вазъияти экологӣ ва эпидемия, зарурияти наздикшавии 

ҳамкориҳои СААД ва СЊШ -ро дар масъалаи амнияти минтақавӣ ба 

миён овард. Моҳи апрели соли 2006 дар шаҳри Пекини Ҷумњурии 

Халќии Хитой ҷаласаи вазирони дифои кишварҳои аъзои СҲШ 

баргузор гардид, ки дар он намояндаи Кумитаи роҳбарони ситодҳо – 
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ноиби аввали вазири дифои Ҷумҳурии Қазоқистон генерал – лейтенант 

Б.К. Дорбеков ноиби роҳбари Маркази Шӯрои ҳарбӣ, аъзои Шӯрои 

давлатӣ, вазири дифои Ҷумњурии Халќии Хитой генерал – полковник 

Тсао Ганчуан, вазири дифои Ҷумҳурии Қирғизистон генерал – 

лейтенант И.И. Исаков ноиби роҳбари ҳукумат – вазири дифои 

Федератсияи Россия С.Б. Иванов вазири дифои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

генерал – полковник Ш.Х. Хайруллоев ва вазири дифои Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон Р.Э. Мирзоев иштирок намуданд1. 

Вазирони дифои кишварҳои аъзои СҲШ (минбаъд вазирон ) 

муҳокимаи масоили ба вазъияти байналмиллалӣ ва минтақавӣ устувор 

гардонидани ҳамкориҳои мақомотҳои ҳарбии кишварҳои аъзо бо 

дарназардошти натиҷаҳои дар 5 соли фаъолият ба даст оварда, дар 

фазои тафоҳум ва дӯстона гузарониданд. Вазирон қайд карданд, ки 

низоми байналмиллалии одилона ва оқилона бояд дар асоси мақсад ва 

усулҳои Низомномаи СММ муайян гардида, меъёрҳои ҳуқуқии он 

таҳия ва қабул карда шавад. Вазирон оид ба пайдо шудани 

ситезаҷӯиҳо ва таҳдиди амнияти нав чун терроризм, ҷудоихоҳӣ, 

моҷароҷӯӣ, паҳн гардидани яроқи қатли ом, ҷинояткорӣ, бадшавии 

вазъияти экологӣ ва эпидемия табодули афкор карда, зарурияти дар 

асоси васеъ кардани ҳамкориҳои бисёрҷонибаи минтақавӣ ва 

байналмиллалӣ рақобат карда тавонистанро, қайд намуданд. Вазирон 

чунин меҳисобанд, ки СҲШ бояд барои ҳамкории муштарак оид ба 

ситезаҷӯӣ, таҳдидҳо ба хотири таъмини амнияти минтақавӣ ва сохтори 

байналмиллалии онро босамар гардонад. 

Вазирон аҳамияти таърихии Созишномаи миёни Ҷумҳурии 

Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Ҷумњурии Халќии Хитой оид ба эътимоди ҳарбии 

манотиқи сарҳадӣ аз 26 – уми апрели соли 1996 (Шанхай) ва 

                                                           
1 www.tajikembassychina.com. Совещание минобороны ШОС в Пекине 2006.  

http://www.tajikembassychina.com/
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созишномаи миёни Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, 

Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумњурии Халќии 

Хитой оид ба камкунии муштараки Қувваҳои Мусаллаҳи манотиқи 

сарҳадӣ аз 27 апрели соли 1997 ( Москав) қайд намуданд, ки онҳо дар 

устувор гардидани эътимоди тарафайн ва ҳамсоягии неки кишварҳои 

иштироккунандаи созишнома мусоидат карда, шароити мусоидро 

барои таъсиси СЊШ фароҳам овардаанд. Вазирон, инчунин қайд 

намуданд, ки кишварҳои аъзои СҲШ бояд ҳамкориро дар соҳаи ҳарбӣ 

ва амният дар асоси принсипҳои эҳтироми тарафайн, баробарӣ, 

даромади тарафайн ва дахолат накардан ба корҳои якдигар устувор 

гардонанд. Чунин ҳамкорӣ дар рушди дарозмуддати равобити 

дӯстонаи низомӣ миёни кишварҳои аъзои СҲШ мусоидат намуда, дар 

таъмини суботи кишварҳои минтақа ва ҷаҳон аҳамияти муҳим дорад1. 

Вазирон изҳор намуданд, ки ҳамкориҳои ҳарбӣ-амниятии 

кишварҳои аъзои СҲШ дар оянда низ мувофиқа бо “Рӯҳияи Шанхай”, 

эътимод ва манфиати тарафайн, баробарҳуқуқӣ, эҳтироми тамаддун, 

кӯшиши муштарак ошкоро амалӣ мегарданд. Ҳамкории мазкур ба 

муқобили ягон давлат ё созмони байналхалқӣ равона нашудааст. 

Вазирон Комиссияи калони шахсҳои масъулро, ки зери роҳбаронии 

сохторҳои вазоратҳои дифои  кишварҳои аъзои СҲШ, шахсони ба 

ҳамкории ҳарбии байналмилалӣ ҷавобгар ё вакили вазирон супориш 

доданд, ки барои татбиқи изҳороти 5 июли соли 2005 дар шаҳри 

Остона вазирони кишварҳои аъзои СҲШ ба муқобили ситезаҷӯиҳои 

нав ва амнияти минтақа ба имзорасонида, пешниҳодҳои дақиқро таҳия 

намоянд. 

Вазирон оид ба омодагии ҳамкории муштараки мақомотҳои 

ҳарбии кишварҳои аъзои СҲШ бо СААД ва дигар созмонҳои 

байналхалқӣ дар фазои муҳорибаи муштарак бар зидди терроризм, 

                                                           
1 Стран ШОС укрепляють военное сотрудничество. [Манбаи электронӣ]. www.ozodi.org.  

http://www.ozodi.org/
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ҷудоихоҳӣ, моҷароҷӯӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, 

тиҷорати силоҳ, муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва дигар намуди ҷинояти 

байналмиллалӣ гуфта гузаштанд. Ҳайати Вазирон таъкид кардан, ки 

форум оид ба масоили ҳарбӣ ва амнияти СҲШ, аз ҷониби вазири 

дифои Ҷумњурии Халќии Хитой соли 2005 дар Пекин баргузорнамуда, 

ба вусъат ёфтани ҳамкориҳо ва устувор гардидани ҳамдигарфаҳмии 

миёни кишварҳои аъзо ва кишварҳои назоратчии СҲШ мусоидат кард. 

Ҳайати Вазирон натиҷаи омӯзишҳои муштараки кишварҳои аъзои 

СҲШ гузаронида истодаро баҳои мусбӣ доданд ва гузаронидани 

омӯзиши навбатии ҳарбии зидди террористии муштарак дар доираи 

СҲШ – ро дар ҳудуди Федератсияи Россия соли 2007 муайян намуданд. 

Барои ҳамоҳанг кардани масоили таъсис ва гузаронидани омӯзиш 

қарор оиди таъсиси гурӯҳи коршиносон аз вазоратҳои дифои 

кишварҳои аъзои СҲШ, қабул гардид1. 

Ин ҳайати Вазирон муҳимияти вусъати ҳамкориҳои мақомотҳои 

ҳарбии кишварҳои аъзои СҲШ – ро таъкид карда, қарор доданд, ки 

механизми мунтазами вазирони дифоъ, намояндаи генералҳои 

ситодҳои Қувваҳои Мусаллаҳ ва роҳбарони сохторҳои қисми 

вазоратҳои дифои кишварҳои аъзои СҲШ бояд ба ҳамкории ҳарбии 

байналхалқӣ ҷавобгӯ давом ёфта, устувор гардонда шаванд. Даъват 

гардид, ки яке аз самтҳои муфиди мақомоти ҳарбии кишварҳои аъзои 

СҲШ-ро гузаронидани семинарҳо ва дигар шаклҳо табодули афкори 

мақомотҳои ҳарбӣ  оид ба масоили муштараки таъмини  фазои 

амнияти минтақа ба мақсад мувофиқ мебошад.  

Афзалиятҳо ва дурнамои рушди ҳамкории ҳарбӣ дар самти 

амниятӣ дар мулоқоти вазирони дифои кишварҳои аъзои СҲШ, ки 26 – 

27 июни соли 2007 дар пойтахти Ҷумҳурии Қирғизистон шаҳри Бишкек 

баргузор гардид, муайян шуда буданд. Онҳо барои гузоштани саҳми 

                                                           
1 Встреча минобороны ШОС. [Манбаи электронӣ]. www.google.ru.  

http://www.google.ru/
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калон дар таъсис ва амалисозии стратегияи умумии давлатҳои Созмон 

оид ба таъмини амнияти минтақа ва зиддияти босамар бар зидди 

ситезаҷӯёни муосир, пеш аз ҳама бар зидди терроризм, моҷароҷӯӣ, 

ҷудоихоҳӣ, ҷинояткорӣ, маводи мухаддир ва тиҷорати яроқ даъват 

шуда буданд. Васеъшавии хатару таҳдидҳои сиёсиро имрӯзҳо дар 

минтақа кам надониста, алайҳи манбаъҳои асосии нооромиҳои 

Афғонистон баромад намуданд. 

 Соли аввал нест, ки дар ин кишвар истеҳсоли маводи мухадир, 

гуруҳҳои террористию экстремистӣ дар дунё ҷои аввалро ишғол 

нанамоянд. Маводи мухадирро бо роҳи ғайриқонунӣ тавассути марзи 

Ҷанубу Шимол ба кишварҳои Осиёи Марказӣ ворид намуда, ба 

тамоми ҷаҳон паҳн мекунанд. Тибқи маълумоти Хадамоти амнияти 

миллии Ӯзбекистон ҳаҷми гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир 

зиёд буда, ба амнияти миллии кишварҳои ОМ ва ИДМ хатари ҷиддӣ 

эҷод менамояд. Мубориза алайҳи фаъолияти ғайриқонунии ин 

гурӯҳҳои қочоқчиёни Афғонистон дар танҳои ғайриимкон буда, 

фаъолияти муштараки низомии Тоҷикистон ва кишварҳои минтақаро 

талаб менамояд. Ин мушкилоти онҳоро метавон тавассути ҳамкориҳо 

дар самти ҳарбӣ, устувор ва эътимоднок кардани сарҳадҳои давлатии 

кишварҳои Осиёи Марказӣ, хусусан Тоҷикистон бартараф намуд1. 

Барои тадбиқи ин ҳамкорҳои босамари минтақавӣ, бахусус дар 

доираи СЊШ, СААД ва дигар созмонҳои бонуфуз такмили мунтазами 

усулҳои навини гузаронидани амалиётҳои ҳарбии кишварҳои узви 

онро тақозо менамояд. Гузаронидани чунин амалиётҳои таълимӣ дар 

охири моҳи майи соли 2007 дар Ҷумҳурии Қирғизистон баргузор 

гардида буд. Ин амалиёти дастаҷаъмона бо иштироки намояндагони 

хадамоти махсус, идораҳои ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии 

                                                           
1 Ли Цзин – Сотрудничество РТ и КНР врамках ШОС. [Текст] / Цзин Ли. (1996-2011 гг). – Душанбе: 
Дониш. 2012. – С. 68. 
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кишварҳои аъзои СҲШ, инчунин бо иштироки маркази зидди 

террористию минтақавии СААД ва намояндагии маркази зидди 

террористии ИДМ баргузор гардиданд, ки ин амалиёт “Иссиқ – Кул – 

Зиддитеррор - 2007” ном гирифтанд. Роҳбарони идораҳои ҳарбӣ 

созишнома оид ба дар доираи СҲШ гузаронидани амалиётҳои 

фармондиҳӣ – ситоди “Миссияи сулҳ – 2007” ба имзо расониданд. Ин 

амалиётҳо моҳи августи соли 2008 дар ҳудуди округи ҳарбии 

Приволжско – Уралскии вилояти Челябински Федератсияи Россия 

гузаронида шуданд. Дар ин амалиётҳо қариб 5000 сарбозон, афсарон 

ва ҷанговарони гурӯҳҳои махсуси Федератсияи Россия, Ҷумҳурии 

Халқии Хитой, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон ва 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин гурӯҳи ҳарбиёни назоратӣ аз 

Ӯзбекистон иштирок карданд1. Ин амалиётҳо ошкоро намоиш дода 

мешуданд, чунки бо ин роҳ онҳо нишон медоданд, ки ҳамкории 

кишварҳои “Шашгона” кушода аст ва муқобили ягон давлати дигар ё 

сохтори байналхалқӣ равона нашудааст.  

28 августи соли 2008 дар шаҳри Душанбе баргузоршавии ҷаласаи 

Шӯрои сарони кишварҳои аъзои СҲШ ба миён омада буд, ки дар он 

президентҳои Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, 

Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва 

Ҷумҳурии Халќии Хитой иштирок доштанд. Дар ҷаласа, Созишнома 

оиди тартиби ташкил ва гузаронидани омӯзишҳои муштараки зидди 

террористии кишварҳои аъзои СҲШ ва Созишномаи ҳамкории 

ҳукуматҳои кишҳарҳои аъзои СШҲ оид ба мубориза бар зидди 

гардиши ғайриқонунии яроқ ба имзо расониданд. 

Сарони давлатҳо муҳимияти Шартномаи Бишкекро, ки моҳи 

августи соли 2009 оид ба ҳамсоягии нек, дӯстӣ ва ҳамкории кишварҳои 

                                                           
1 Ли Цзин – Сотрудничество РТ и КНР врамках ШОС. [Текст] / Цзин Ли. (1996-2011 гг). – Душанбе: 
Дониш. 2012. – С. 66. 
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аъзои СҲШ барои устувор гардонидани ҳамкориҳои дар доираи 

Созмон ба имзо расидаро қайд карданд. Дақиқан, амалишавии 

Шартнома ба беҳтар гардонидани вазъияти иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва 

мустаҳкам гардидани раванди ҳамгироӣ дар фазои СҲШ мусоидат 

мекард. Ба мукаммал гардидани имкониятҳои зидди террористии 

СҲШ тайёрии муштараки кишварҳои аъзо мусоидат мекард. Инчунин, 

дар ҷаласаи сарони давлатҳо оид ба минбаъд васеъ кардани алоқаҳои 

байналмардумии созмон суханронӣ карданд. Равобит бо кишварҳои 

мусоидаткунандаи СҲШ – Ҷумҳурии Ҳиндустон, Ҷумҳурии Исломии 

Эрон, Муғулистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон боз ҳам ба сатҳи 

олитар гузашт1. 

Ташаббус оиди омӯзиши муштараки ҳарбӣ то андозае ба устувор 

гардидани боварии ҳарбии кишварҳои аъзои СҲШ сабаб гардидаанд, 

ки ин ба пойдории сулҳ ва субот дар минтақа мусоидат кард. Аллакай 

аз оғози таъсиси СҲШ роҳбарони кишварҳои аъзои Созмон дар 

қатори вазифаҳои асосии он, ҳамкориҳоро дар самти ҳарбӣ ва амният 

муайян намуданд. Дар натиҷа, СҲШ ва механизми он ба якқатор 

дастовардҳои муҳими ҳамкорӣ дар фазои сиёсӣ, амниятӣ, ҳарбӣ, 

иқтисодӣ ва гуманитарӣ ноил гашт. Дар фазои ҳамкориҳои сиёсӣ 

созишнома оид ба устувор гардонидани боварии ҳарбии сарҳадӣ ва 

камкунии низомиёни тарафайни сарҳад ба имзо расониданд, ки 

боварии тарафайн ва ҳамкории амниятии миёни Қазоқистон, 

Қирғизистон, Узбекистон, Россия, Тоҷикистон, Хитой ва Ҳиндустонро 

тақвият дод.  

Ба хотири вусъат бахшидани ҳамкориҳои дуҷониба ва 

бисёрҷонибаи сиёсӣ – иқтисодӣ дар доираи СҲШ масъалаҳои сарҳадии 

кишварҳои аъзо пурра ҳал гардида буданд. Кишварҳои аъзои созмон 

                                                           
1 Зарифӣ, Ҳ.Ю. Дипломатияи Тоҷикистон: дирӯз  ва имрӯз. [Текст] /Ҳ.Ю. Зарифӣ. – Душанбе: 
Ирфон. 2009. – С. 168. 
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мувофиқат ва ҳамкориро оид ба фаъол намудани масъалаҳои муҳими 

минтақавӣ дидан намуданд. Онҳо борҳо мавқеи умумиро оид ба 

Афғонистон ва дигар масъалаҳои муҳимми байналхалқӣ, аз ҷумла 

масъалаи сулҳ, демократикунонӣ, ҷаҳонишавӣ, гуногунии тамаддунҳо, 

ҳуқуқи башаррӣ ва ғайраҳо интишор карда, кӯшиш менамуданд, ки 

низоми нави муносибатҳои сиёсӣ – иқтисодиро пеш гузоранд1. 

Њамин тариќ, ҳамкориҳои њарбии Љумњурии Тољикистонро бо 

кишварҳои дигари дар доираи созмонњои минтаќавї ва глобалӣ 

баррасї намуда, ба чунин хулосањои зарурӣ расидем: 

 ҳамкориҳои ҳарбии Ҷумњурии Тољикистон дар доираи 

созмонњои минтаќавї бо маќсади таъмини суботи дохилї, мусоидат ба 

оромии минтақа ва пешгирии хатару таҳдидҳо аз Афғонистон 

мебошад; 

 Ҷумҳурии Тоҷикистон аз вазъият ва шароитҳои хуби худ дар 

доираи СҲШ ҳаматарафа истифода намуда, ба рушди муносибатњои 

ҳарбии кишварњои аъзои ин созмонҳо мусоидат менамояд ва аз ин 

муносибатҳои њарбї манфиатдор аст; 

 Таҳкими ҳамоҳангии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои узв дар доираи СААД ва СҲШ ба хотири таъмин намудани 

амнияту суботи ин фазои геополитикӣ мебошад. Ҳамзамон, 

мавҷудияти масъалаи муборизаи ғоявии қувваҳои ғайридемократӣ 

исломгароӣ дар ШМ (ташкилёбии “Аморати исломӣ дар 

Афғонистон”) ва васеъшавии  хатари он ба минтақа мушоҳида 

мегардад.  

 Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин кишварҳо ҳамкориҳои бардавоми 

гуногунсамт дошта, атрофи СААД ва СҲШ будани хешро идомаи 

ҳамгироии ояндаи ҳарбӣ мепиндорад; 

                                                           
1 Клименко, А.Ф. Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития.[Текст] 
/А.Ф. Клименко. –М.: Ин-т Дальн. Вост. 2008. – С. 95. 
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 Тамоми самтҳои рушди ҳамкориҳои ҳарбӣ сиёсии Љумњурии 

Тољикистон дар шароити муосир ба пешгирӣ ва безараргардонии њама 

гуна таҳдидҳои ҳарбӣ ба кишварҳои минтақа, хусусан аъзоёни СААД 

ва ШОС равона карда шудааст.  

 

3.2. Масъалаҳо ва пешомадҳои рушди ҳамкориҳои ҳарбию 

саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

Дар олами муосир амнияту субот ва бехатарии кишварро бе 

таъмини ҳамкориҳои ҳарбӣ ва баланд бардоштани имкониятҳои 

мудофиавии он тасаввур намудан имконнопазир аст. Давлатҳо бо 

дарназардошти вазъияти мураккаби ҷаҳонӣ ба рушди ҳамкориҳои 

ҳарбию саноатӣ таъвам гардидааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

таҳкими ҳамкориҳои ҳарбӣ бо шарикони стратегии худ устувор буда, 

онро ҳамчун омили мудофиа аз ҳама гуна хатару таҳдидҳо ба роҳ 

мондааст.  

Аз дигар ҷониб, раванди номуътадилии сиёсати ҷаҳонӣ фазои 

ороми ҷомеаи башариро вайрон намуда, таъсири манфии хешро ба 

суботи кишварҳои мустақили минтақа, аз ҷумла ба Тоҷикистон 

мерасонад. Дар ин замина, баррасии масъалаҳо оиди ҳамкориҳои 

ҳарбӣ-саноатӣ ва таҳкими Қувваҳои Мусаллаҳ ба бахши асосии 

фаъолияти давлатҳои минтақа, аз ҷумла Тоҷикистон табдил ёфтааст. 

Дар ин замина, барои Тоҷикистони соҳибистиқлол пеш аз ҳама 

таҳкими асосҳои ҳарбию саноатӣ зарур аст. Дар доираи он метавонад 

алайҳи чунин равияҳои номатлуб мубориза барад. Тоҷикистон 

кишвари пурқудрати ҳарбӣ-саноатӣ набуда, ягон имкони истеҳсоли 

саноати вазнин ва техникаи низомиро дар дохили кишвар надорад. 

Аслан, Тамоми имконоти ҳарбӣ-саноатӣ ва техникии он дар доираи 

ҳамкориҳои судман бо шарикони стратегӣ анҷом ёфтаааст.  
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Бояд қайд намуд, ки дар дунёи муосир давлатҳо аз рйи 

нишондиҳандаи саноатӣ-ҳарбӣ ба се қисм: – абарқудрат, абарқудрати 

минтақӣ ва дар ҳоли рушд қарордошта ҷудо мешаванд. Ҳам давлати 

абарқудрат ва ҳам бузурги минтақавӣ вобаста ба имкониятҳои 

истеҳсолӣ-ҳарбияшон кишварҳои ҳарбӣ-саноатӣ маҳсуб меёбанд. 

Танҳо давлатҳои хурд ба мисли Тоҷикистон, ки имконияти истеҳсолии 

саноати бузурги ҳарбӣ надоранд, боқӣ мемонанд. Аммо ин маънои 

онро надорад, ки Тоҷикистон  ҳамчун кишвари хурдинкишоф саноати 

ҳарбӣ надорад. Аслан саноати ҳарбӣ ба ду қисм ҷудо мешавад:  

- саноати сабук;  

- саноати вазнин.  

Дар ин самт, Тоҷикстон содиркунандаи саноати сабуки ҳарбӣ – 

либосҳои низомӣ, пойпуш, тасма, кулоҳои низомӣ ва дигар ашёҳои 

зарурии дар раванди хизмат  истифода мешударо истеҳсол мекунад. Ба 

саонати вазнин – техникаву лавозимоти ҳарбӣ ва навъҳои гуногуни 

силоҳ дохил мешаванд, ки Тоҷикистон онро дар ҳамкорӣ бо кишвари 

шарику стратегӣ Россия ба роҳ мондааст.  

Кишварҳои минтақа ҳамкориҳои ҳарбиро ҳамчун бахши 

ҳимоякунанда аз хатарҳо қабул дошта, дар таҳкиму рушди доимии он 

талош меварзанд. Бартарафсозии тамоюлҳои хатарзо аз вазъи сиёсати 

ҳарбии давлат вобастагӣ дошта, қудрату тавонои он побанди қувваҳои 

низомӣ ва роҳбарони олии он мебошад.  

Ҳамкориҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии 

сарвари давлат бо истифода аз тамоми воситаҳои дар ихтиёр дошта, 

бо мақсади мустаҳкамнамудани Қувваҳои Мусаллаҳ ва беҳтар 

намудани мудофиаи марзу ҳудуди кишвар ба роҳ монда шудааст. 

Бахши ҳарбии Љумњурии Тољикистон на танҳо ба ҳимоя намудани 

манфиатҳои ҳаётан муҳими шахс ва ҷомеа, балки ҳамчун бахши асосии 

фаъолияти давлат ба мудофиаи марзу буми кишварҳои минтақа низ 
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равона гардидааст. Ҳадафи сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

дар ин самт такмил додани неруи Қувваҳои Мусаллаҳ ва иқтидори 

мудофиавии он бо роҳи рушди ҳамкориҳои судманд бо шарикон 

ташкил менамояд.  

Яке аз афзалиятҳои сиёсати ҳарбии кишварҳои миллиро дар асри 

XX, ҳамкориҳо дар соҳаи низомӣ ташкил менамояд. Ҳам кишварҳои 

абарқудрат ва ҳам кишварҳои рӯ ба инкишоф баҳри ҳимояи 

манфиатҳои дохилию хориҷии хеш ба ҳамкориҳои ҳарбӣ-сиёсӣ ҳамчун 

омили мудофиавӣ таваҷҷуҳи беандоза зоҳир менамоянд. Давлатҳо 

имрӯз ба ин самти сиёсати давлат ҳамчун бахши мудофиавию амниятӣ 

назар намуда, доимо ҷонибдори мустаҳкам намудани ҳамкориҳои 

ҳарбӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати амнияти минтақавии хеш 

мебошанд1.  

Тољикистон барои рӯ ба рӯ нашудан бо хатарҳои сиёсӣ дар ин 

раванд аз тамоми имкониятҳо, хусусан аз ҳамкориҳои ҳарбӣ бо 

кишварҳои минтақа истифода намудааст. Вазъи ноороми минтақа 

(ШМ ва ШН) аз сиёсати ҳарбии Тољикистон ва дигар кишварҳои 

Осиёи Марказӣ ҳамгироии сиёсӣ-ҳарбиро талаб менамояд2.  

Рушду таҳкими чунин ҳамгироии ҳарбӣ ба таъмини суботу оромӣ 

Тоҷикистон ва фазои амниятии кишварҳои минтақа анҷом дода 

мешавад. Зеро аз лиҳози геополитикӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз як 

тараф, кишварҳои бехатару ороми Осиёи Марказӣ ва аз ҷониби дигар, 

онро кишварҳои ноором ва хатарноки минтақа (Афғонистон ва 

Покистон) ҳамсоягӣ менамоянд. Ин омили географӣ зарурати 

пурқувват намудани сиёсати ҳарбии Тоҷикистон ва таҳкими 

ҳамкориҳои ҳарбӣ дар ин самтро талаб менамояд.  

                                                           
1 Матрошило, И.Ф. Роль и место демонстрации военной силы в системе военной безопасности 
государства. [Текст] /И.Ф. Матрошило // Наука и национальная безопасность. 2007. №4. – С. 5-8. 
2 Подберезкин, А.И. Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной 
политики. [Текст] /А.И. Подберезкин. – М.: Моек. гос. ин-т между нар. отношений Университет, 
2015. – С. 755. 
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Дар замони муосир яке аз самтҳои рушди самараноки сиёсати 

ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳкими ҳамкориҳои низомӣ 

кишварҳои минтақа  ташкил менамояд. Рушду таҳкими ҳамгироии 

ҳарбии боиси таъмини суботу оромӣ ва фазои амниятии кишварҳои 

минтақа мегардад. Аз ин рӯ, ҳадаф аз ҳамкориҳои ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ин раванд таъмини сулҳу субот ва посдории фазои 

амниятии кишварҳои минтақа ташкил мебошад. Зеро кишварҳои 

минтақа наметавонанд дар фазои номусоид ва номуттаҳидии ҳарбӣ-

сиёсӣ амнияти худро таъмин намоянд. Аз таҷрибаи талхи ба сари 

миллати тоҷик омада ҳамаи онҳо огоҳанд ва хулосаҳои зарурӣ 

баровардаанд. Дар он давраи мудҳиш, аз як тараф, умумияти  

географӣ, фарњангӣ, динии халќњои минтаќа, аз ҷониби дигар, сиёсати 

дурусти роҳбарияти Тоҷикистон монеаи васеъшавии хатар ба 

кишварҳои дигари минтақа гардида буд1. Онҳо эҳсос намуда буданд, 

ки ҳадафи асосии исёнгарон на танҳо вайрон кардани амнияти 

дохилии Тоҷикистон, балки вайрон намудани суботи кишварҳои 

Осиёи Марказӣ мебошад. Барои пешгирии низоъи дохилии 

Тоҷикистон кишварҳои минтақа кӯмакҳои зиёди молиявӣ-техникӣ 

намуда, ҷонибдори ҳар чи зудтар хотима ёфтани он буданд.  

Вазъияти Ҷумҳурии Тоҷикистон исбот намуд, ки ҳамкориҳои 

ҳарбии кишварҳои минтақа дар он давра дар ҳолати заифӣ қарор 

дошт. Заиф будани ҳамкориҳои ҳарбӣ-сиёсии Тоҷикистону кишварҳои 

минтақа роҳбарияти кишварҳои ОМ-ро водор намуд, ки норасоиҳои 

ҷойдоштаро рафъ намоянд. Ҳамкориҳои минбаъдаи ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва кишварҳои дигари минтақа ба масъалаи афзалиятнокии 

ҳамкориҳо табдил ёфт. Аммо новобаста аз он вазъи баамаломада, 

Љумњурии Тољикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба ин самти 

                                                           
1 Белокреницский, В. Геополитическая вертикаль в сердце Азии. [Текст] /В. Белокреницский // 
Безопасность. 1997. №2. – С. 68. 
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сиёсати њарбии хеш диққати ҷиддӣ дода, баҳри вусъат ёфтани чунин 

муносибатҳо дар минтақа талош меварзид. Муносибатҳои ҳарбии 

Тоҷикистон бо кишварҳои минтақа дар доираи талаботи ҳуқуқи 

башарӣ, ки дахолат накардан ба корҳои дохили дигар давлатҳоро 

зарур мешуморад, роҳандозӣ гардидааст. Ҳамкориҳои ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба меъёрҳои низомии кишварҳои минтақа 

мухолифат накарда, дар доираи манфиатҳои онҳо ба роҳ монда 

шудааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ягон кишвари минтақа муносибати 

душманӣ надошта, ҳамоҳангии ҳарбии хешро дар фазои муносибатҳои 

сулҳҷӯёна пиёда намудааст. Зеро аз марҳилаҳои нахуст то ба имрӯз 

ҳамкориҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тољикистон дар доираи чунин ҷанбаҳо 

рушду нумуъ меёбанд:  

 бо ягон давлат њамчун душмани худ муносибат накардан; 

 бар зидди дигар давлатҳо неруҳои низомии њарбии хешро 

истифода набурдан, ба ҷузъ аз таљовузи марзу бум ва кишвар; 

 ба давлатњои њамсоя даъвои њудудї ва дигар намуди даъво 

надоштан; 

  баҳри пешгирии муноќишањои њарбї бо дигар кишварҳои 

минтақа ҳамкорӣ намудан ва ғайра.  

Рушди ҳамкориҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тољикистон ҳамчун қисми 

таркибӣ ва ҷудонашавандаи сиёсати ҳарбии давлат дар натиҷаи вусъат 

ёфтани муносибатҳои тарафайн дар доираи созмонҳои ҳарбӣ-

амниятии минтақа ба роҳ монда шудааст. 

Дар таҳкиму рушди ҳамкориҳо ва муттаҳидии ҳарбии кишварњои 

минтақа, аз ҷумла чун Тоҷикистон сањми ду созмони бузурги минтақа 

СААД ва СЊШ, инчунин кишварњои бузург Россия ва Хитой назаррас 

мебошанд. Таъсири мусбї ва ё манфии кишварњои бузурги минтаќаро 

Ҷумҳурии Тољикистон эњсос намуда, бо мақсади пешгирӣ ва 



123 
 

безараргардонии таҳдидҳо хоҳиши вусъат додани ҳамкории ҳарбиро 

дар ин самт дорад.  

Сарони кишварҳои абарқудрати минтақа Россия ва Хитой 

кӯшиши дар тамоми соҳаҳо ҳамкорӣ намуданро бо кишварҳои ОМ, 

хусусан бо Ҷумҳурии Тоҷикистон доранд. Чунин пайвастагиҳо ба 

кишвари бузурги минтақа Хитой имкон дод, ки дар доираи кишварҳои 

минтақа, хусусан бо ширкати Россия ба ташкили як созмони бузурги 

амниятию ҳарбӣ ва иқтисодӣ дар минтақа саҳм гузоранд. Идома 

ёфтани фаъолияти СҲШ ба Тоҷикистон низ имкон дод, ки дар 

нигоҳдории суботи ин фазои геополитикӣ ширкат намояд.  

Дар таҳкими сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар 

саҳми яке аз кишварҳои бузурги ҷаҳон Федератсияи Россия назаррас 

мебошад. Аз таърихи сиёсии кишварҳо ба мо маълум аст, ки давлатҳои 

соҳибистиқлол, бо тамоми имкониятҳои бузурги иқтисодии хеш дар 

танҳоӣ наметавонанд фазои амнияти дохилӣ ва беруниашонро ба 

пуррагӣ таъмин намоянд. Ғайр аз ин, Тоҷикистон ҳамчун кишвари 

мустақил дорои низоми ҳарбии дар ҳолати рушд қарордошта 

мебошад. Зарурат ба дастгирӣ ва ҳамкорию шарикии ҳарбӣ бо ин 

кишвари абарқудатро ҳадафи сиёсати ҳарбии хеш қарор додааст. 

Муносибати тарафайни Федератсияи Россия бо давлатњои Осиёи 

Марказї вобаста ба манфиатҳои сиёсӣ-ҳарбӣ гуногун ба роҳ монда 

шудааст. Ҳар як кишвари ин минтақа, хусусан Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

вобаста аз манфиатҳои хеш ба Федератсияи Россия майли муносибат 

намуданро дорад. Россия баҳри азбайнбарии мушкилоти ҳарбии 

Тоҷикистон дар қиёс бо дигар кишварҳои ОМ нуфузу эътибори 

бештарро соњиб гардидааст. Аз лиҳози геополитикӣ барои 

Федератсияи Россия ва пештар барои ИЉШС, нигоҳдории ин минтаќа 

ањамияти муњими стратегиро ба худ касб намуда буд. Ҳамкории 

ҳарбии Россия дар посдории сулҳу суботи Тоҷикистон басо муњим 
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арзёбӣ мегардад. Федератсияи Россия наметавонист дар парешонии ин 

кишварҳо, бахусус Ҷумҳурии Тоҷикистон бетараф бошад. Моњи 

феврали соли 1993 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф намудани Вазири 

дифои Россия нишондиҳандаи оғози муноситаҳои ҳарбӣ-сиёсӣ байни 

давлатҳо буд. Зимни гуфтушунид оиди дар Тољикистон боқӣ мондани 

дивизияи 201-уми Федератсияи Россия ва бо хизматчиёни њарбии 

тољику тољикистонї пурра намудани он, инчунин бо ёрии Россия 

неруманду касбӣ намудани Қуввањои Мусаллањи Љумњурии 

Тољикистон созишномањо ба имзо расонида буданд. Ташкилёбии 

Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳаматарафа дастгирӣ 

ёфтани он аз ҷониби Россия имкониятҳои мудофиавии давлатро зиёд 

менамуд. Ҷониби Россия бо пешниҳоди ҷумҳуриҳои Ќазоќистон, 

Кирѓизистон ва Ўзбекистон оид ба таъсиси якљоягии ќуввањои ИДМ 

бањри пуштибонии сулњ дар Тоҷикистон розї шуда буданд.  

Аз ин рӯ, 25-уми майи соли 1993 дар Россия  шартномаи дўстї, 

њамкорї ва ёрии тарафайни низомӣ байни Федератсияи Россия ва 

Ҷумҳурии Тољикистон имзо гардид. Сарњадҳои Ҷумҳурии Тољикистон 

бо Афѓонистон ва Хитой аз љониби марзбонони Россия њифзу 

нигањбонї карда мешуд. Барои Россия зарур буд, ки ба коркарди 

консепсияи њимояи манфиатњои геополитикии хеш дар Тољикистон 

чораҳои зарурӣ андешад.  

Ҳукумати кишвар бо дастгирии бевоситаи Асосгузори сулҳу 

Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар он 

давра зарур донист, ки барои ҳар чӣ зудтар пешгирӣ намудани низоъи 

дохилӣ ба таъсиси Қувваҳои Мусаллаҳ ва таҳкими ҳамкориҳои ҳарбӣ-

сиёсӣ бо Россия ҳамкориро идома бахшад1.  

                                                           
1 Ғаффоров, У. Анҷумани саодати миллат. [Текст] /У. Ғаффоров. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2002. – 
С. 167. 
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Ҳамкориҳои ҳарбии миёни Ҷумҳурии Тоҷикистону Федератсияи 

Россия ҳамчун кишварҳои шарики стратегӣ вижагиҳои ба худ хос 

дошта, ба манфиатҳои ҳарду тараф анҷом дода мешавад. Вазъият аз 

сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон идома додани ҳамкориҳои 

ҳарбӣ бо Россияро тақозо менамуд. Ҳузур доштани базаи ҳарбии 

Россия ва созишномаҳои дарозмуддат миёни Тоҷикистону Россия ба 

манфиати ҳар ду ҷониб буда, нишони мустаҳкам гардидани сиёсати 

ҳарбӣ ва мудофиаи сарҳадии он мебошад. Идомаи ҳамкориҳои ҳарбии 

Тоҷикистону Россия дар муқоиса бо давлатҳои дигари Осиёи Марказӣ 

мазмуни ба худ хос дорад. Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

таври доимӣ мондани неруҳои ҳарбии Федератсияи Россия натиҷаи 

гуфтаҳои болост.  

Таҳкими ҳамкориҳои дуҷонибаи ҳарбӣ-сиёсии Тоҷикистону 

Россия дар давраи истиқлол мустаҳкамтар гардида, боиси қабули як 

қатор созишномаҳои тарафайн гардидааст. Дар ин радиф, қабули 

Созишномаи сарони ИДМ «Дар бораи кафолати иљтимоӣ њуќуќии 

хизматчиёни ҳарбӣ ва аъзоёни оилаҳои онҳо”1, Созишнома миёни 

Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати 

ҳарбии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қӯшунҳои сарҳадии 

Федератсияи Россия ва дар қаламрави Ҷумҳурии Тотористон»2, 

Созишнома оиди “Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мондани 

воҳидҳои низомии Федератсияи Россия”, Созишнома “Дар бораи 

неруҳои сарҳадӣ”, Созишнома миёни “Вазорати мудофиаи Россия ва 

Вазорати мудофиаи Тоҷикистон дар бахши ҳарбӣ-техникӣ” ва 

                                                           
1 Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Созишнома «Дар бораи кафолатњои иљтимої ва њуќуќї барои 

хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони холӣ аз хизмати ҳарбӣ ва аъзоёни оилаҳои онҳо» аз 14-уми феврал 
1992. – С. 32. 
2 Созишнома миёни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати ҳарбӣ 
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қӯшунҳои сарҳадии Федератсияи Россия дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тотористон», аз 30 марти соли 1994. – С. 33. 
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Шартнома оид ба будубоши пойгоҳи ҳарбии Россия дар Тоҷикистон 

таҷдиди назар намудаанд1.  

Ҳамкориҳои ҳарбии Федератсияи Россия бо Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар робита бо СААД, ки шоҳроҳи он аз 201-ум базаи 

ҳарбӣ намоён аст, равшан мегардад. Таҳкими муносибатҳо миёни 

Ҷумҳурии Тоҷикистону Федератсияи Россия дар бахши ҳарбӣ ба 

манфиати ҳар ду кишвар мебошад2. Ҳифзу мудофиаи сарҳади 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон аҳамияти 

миллӣ надошта, ба манфиатҳои Россия ва кишварҳои дигари минтақа 

ҷавобгӯ мебошад. Россия на танҳо дар самти амнияти марзу буми 

Тоҷикистон саҳмгузор аст, балки дар тайёр намудани мутахассисони 

ҳарбӣ-техникии Тоҷикистон низ заминаи мусоид фароҳам овардааст.  

Дар шароити муосир бояд чораҳои зарурӣ андешид, то сиёсати 

ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон мустақиман рушд ёфта, ба бахши 

мудофиавии кишвар табдил ёбад. Таҳкиму рушди ин бахши сиёсати 

давлат ба зиммаи Вазорати мудофиа ва субъектҳои он вогузор аст. Ба 

рушди ҳамкориҳои ҳарбӣ-сиёсии Тоҷикистону Россия пешравиҳои 

илмию назариявӣ ва таълимию касбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мусоидати васеъ менамояд. Идомаи ин ҳамкориҳо, аз як 

тараф дар тайёр намудани кормандону афсароне, ки имкони 

гирифтани маълумоти олӣ дар Донишкадаи олии ҳарбӣ ва дигар 

мақомоти таълимӣ-ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон доранд, мусоидат 

менамояд. Аз ҷониби дигар, ин шарикӣ дар тайёр намудани ҳарбиёну 

донишҷӯёни ботаҷрибае, ки ба гирифтани таълими ҳарбӣ ба макотиби 

низомии Россия таълимгиранда, шароит фароҳам меоранд3. Дар 

                                                           
1 Белов, Е.В. Россия и межтаджикское урегулирование [Текст] /Е.В. Белов // Россия в исторических 
судьбах таджикского народа. – Душанбе: 1998. – С. 146. 
2 Хрусталев, М. Россия и страны СНГ. Пути сотрудничества [Текст] /М. Хрусталев // Россия и 
страны ближнего зарубежья. История и современность. – М.: 1999. – С. 223. 
3 Самиев, А.Х. У истоков военной военной политики Республика Таджикистан [Текст] /А.Х. Самиев 
// Народная газета. 1993. – С. 6. 
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заминаи ҳакориҳои ҳарбӣ-техникӣ ва саноатӣ Тоҷикистону Россия дар 

тайёр намудани кадрҳои олии низомӣ вобаста ба тағйирёбии вазъи 

сиёсии ҷаҳон ва васеъгардии хавфу хатарҳои минтақа омили саривақтӣ 

ба ҳисоб меравад.  

Ба ин мазмун, дар радифи масъалаҳои дохилӣ, мушкилоти 

дигари сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро пешомади масъалаҳои 

ҳарбию саноатӣ ташкил менамоянд. Омӯзиши ин паҳлуи масъала, 

ҳадафи дигари ҳамкориҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба 

таъмини амнияти миллӣ ва суботу оромии кишварҳои дигари минтақа 

равона карда шудааст. Рушди соҳаи ҳарбӣ-саноатии Тоҷикистонро 

ҳамкориҳои доимии ҳарбӣ бо кишварҳои минтақа, хусусан бо Россия 

ифода менамояд. Таҳкиму рушди самти ҳарбӣ-саноатии Тоҷикистон 

паҳлуи дигари ҳамкориҳои ҳарбӣ бо Россия мебошад. Тамоми 

ҳамкориҳои ҳарбӣ-саноатӣ ва техникии Тоҷикистону Россия баҳри 

мустаҳкамнамоии марзу буми кишвар аст. Мустаҳкаму қавӣ будани 

чунин ҳамоҳангии ҳарбӣ-саноатӣ ба пойдории амният дар марзи 

ҷанубу ғарбии Тоҷикистон ва кишварҳои минтақа хоҳад гардид.  

Гузашта аз ин, ояндаи Тоҷикистон дурахшон аст. Бо баланд 

гардидани имкониятҳои иқтисодӣ дар самти низомӣ, шояд дар оянда 

ба истеҳсоли саноати вазнини ҳарбӣ дар шарикӣ бо Россия шуруъ 

намояд. Аз ин рӯ, Тоҷикистон барои таъмини амнияти ҳарбӣ ва марзу 

ҳудудии хеш новобаста аз мушкилиҳои иқтисодӣ дар таъмини силоҳу 

лавозимотҳои зарурии ҳарбӣ пешсаф мебошад. Зеро Тоҷикитон дар 

минтақаи хатарноктарини дунё қарор дорад.  Раванди гузариш дар ин 

самт аз Тоҷикистон масъулияти бештари идораи ҳарбиро талаб 

менамояд. ин стратегияи ҳарбӣ боиси мустањкамшавии техникӣ, 

саноатӣ, амнияти ҳарбӣ, аз ҷумла амнияти марзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон шуда метавонад.  
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Ҳамин тариқ, Федератсияи Россия дар таъмини амнияту суботи 

кишварҳои минтақа, аз ҷумла Тоҷикистон аз хатари абарқудратҳо 

саҳмгузор мебошад. Тоҷикистони соҳибистиқлол метавонад аз 

имкониятҳои ҳарбӣ, техникӣ ва саноати низомии Россия барин 

кишвари абарқудрат истифода намоянд.  

Таҳкими ҳамкориҳои ҳарбии Тоҷикистон бо кишварҳои узви 

СҲШ ва СААД ҷавобгӯйи манфиатҳои имрӯза ва ояндаи кишвар 

мебошад. Дар минтақа Ҷумҳурии Тоҷикистон ягона кишваре мебошад, 

ки бо Ҷумҳурии Исломии Эрон равобити ҳарбӣ дорад. Ҳамкориҳои 

ҳарбии миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон 

ҳанӯз соли 1997 бо ташрифи Вазири дифои Ҷумҳурии Тоҷикистон Ш. 

Хайруллоев ба Теҳрон оғоз шуда, зимни ин сафар ҳуҷҷатҳои марбут ба 

равобити муштарак имзо гардиданд. Дар яке аз ин ҳуҷҷатҳо дарҷ 

гардида буд, ки ҳамкориҳои ҳарбии кишварҳо бар зидди ягон кишвари 

сеюм равона нашудааст. 

Ҳангоми сафари президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон ба 

Ҷумҳурии Исломии Эрон моҳи декабри соли 1998 масъалаи 

ҳамкориҳои ҳарбӣ яке аз масоили муҳими гуфтушуниди бо Президенти 

Эрон гардида буд. Баъдан 18 - уми январи соли 1998 дар шаҳри 

Душанбе мулоқоти ҳайати ҳарбии Эронӣ бо роҳбарии генерал Қ. 

Сулаймони бо Вазири дифои Ҷумуҳурии Тоҷикистон генерал – 

полковник Ш. Хайруллоев баргузор гардида буд. Дар мулоқот 

масоили иҷроиши Созишнома оиди ҳамдигарфаҳми дар соҳаи амният 

ва таъсиси комиссияи байниҳукуматии муштарак оид ба масоили 

ҳарбӣ баррасӣ шуданд1. 

Соли 2005 сафари навбатии Вазири дифои Тоҷикистон Ш. 

Хайруллоев ба Теҳрон сурат гирифт, ки зимни ин сафар Вазири дифои 

                                                           
1 Военное сотрудничество Таджикистана и Ирана. [Манобеи электронӣ]. www.yandex.ru., tj. 
sputniknews. ru. Военное сотрудничество Таджикистана и Ирана. 

http://www.yandex.ru/
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Тоҷикистон бо Президентии Ҷумҳурии Исломии Эрон С. М. Ҳотамӣ 

як қатор санадҳои ҳарбӣ, бахусус оид ба омода намудани кадрҳо ва 

таҳсили хизматчиёни ҳарбии тоҷик дар донишгоҳҳои ҳарбии Эрон ба 

имзо расониданд. Қабули ин созишнома ба ҳамкориҳои минбаъдаи 

миёни ин ду кишвар вусъат бахшид.  

Мавриди қайд аст, ки соли 2007 Вазири дифои Ҷумҳурии 

Исломии Эрон Мустафо Муҳаммад Наҷор бо сафари расмӣ ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. Зимни сафари хеш Вазири дифои 

Эрон бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, Вазири 

корҳои хориҷӣ Ҳ. Зарифӣ, Вазири дифоъ Ш. Хайруллоев ва роҳбарони 

дигар сохторҳои қудрати мулоқот намуда, оид ба ҳамкориҳои ҳар ду 

ҷониб дар соҳаи ҳарбӣ гуфтушунид намуд. 

Моҳи майи соли 2010 сафари Вазири дифои нави Ҷумҳурии 

Исломии Эрон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирфт. Ба ин ташриф 

диққати хоса дода шуда буд. Дар натиҷаи ин сафар Созишнома оид ба 

ҳусни тафоҳум дар соҳаи ҳамкориҳои ҳарбӣ ва ҳарбӣ-техникӣ ва 

ҳамкории муштарак дар омода намудани кадрҳо ба имзо расид. 

Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо Вазири Ҷумҳурии Исломии Эрон 

майли Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар идома ва вусъат додани ҳамкориҳо 

бо Ҷумҳурии Исломии Эрон дар ин соҳа созишнома қабул намуд. 

Зимни ин мулоқот ҷонибҳо оид ба масоили марбут ба таъмини 

амнияти минтақа, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, 

терроризми байналхалқӣ ва расонидани қарз ба артиши Тоҷикистонро 

муҳокима намуданд. Ҷониби Эрон инчунин омодагии хешро дар равон 

кардани афсарони бо таҷрибаи эронӣ ба хотири омӯзонидани 

хизматчиёни ҳарбии тоҷик баён кард. То имрӯз афсарон ва 

хизматчиёни ҳарбии тоҷик ба хотири такмил додани малакаи корӣ ва 

хизматӣ ба Ҷумҳурии Исломии Эрон равон карда мешаванд. 
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26 – уми феврали соли 2013 сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Алиасғари Шеърдӯст ва Вазири дифои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал– полковноик Ш. Хайруллоев мулоқот 

намуданд.  

Чунон ки сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон А. Шеърдуст майли 

Ҷумҳурии Исломии Эронро дар васеъ намудани ҳамкориҳои 

бисёрҷониба бо Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахусус дар соҳаи амният ва 

ҳарбӣ иброз намудааст. Дар навбати худ Вазири дифоъ Ш. 

Хайруллоев Эронро яке аз шарикони Тоҷикистон хонда, аз 

ҳамсӯҳбаташ хоҳиш намуд, ки ба Вазири дифои Ҷумҳурии Исломии 

Эрон А. Воҳид даъватномаи ба шаҳри Душанбе ташриф оварданро 

равон кунад. Боиси таъкид аст, ки ҳанӯз моҳи марти соли 2012 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, Президенти 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Ҳамид Карзай ва президенти 

Ҷумҳурии Исломии Эрон Маҳмуд Аҳмадинаҷод дар шаҳри Душанбе 

оид ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои амният, ҳарбӣ, сохтмони роҳи оҳан, 

инфраструктураи расонидани манбаҳои энергетикӣ (нафт, газ ва барқ) 

ва об ёддошти тафоҳум ба имзо расониданд1. 

Дар ин раванд, Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон 

ҳамкории ҳарбӣ ва ҳарбӣ – техникиро ҳанӯз соли 2002 ба роҳ 

мондаанд. Пас аз сафари президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Деҳлӣ 

соли 2006 Ҷумҳурии Ҳиндустон барои аз нав барқарор кардани 

фурӯдгоҳи Айни, ки дар шаҳри Ҳисор воқеъ аст, 70 млн.доллари ИМА 

ҷудо намуд. Соли 2010 фурӯдгоҳ барқарор шуд ва айни ҳол зери 

истифодаи хизматчиёни ҳарбии тоҷик – рус қарор дорад. 12 – уми 

августи соли 2011 Сарвазири Ҷумҳурӣ О. Оқилов ноиби сардори 

ситоди қувваҳои ҳарбӣ – ҳавоии Ҳиндустон Кишан Кумар Наҳорро 

қабул намуд. Дар мулоқот ҷонибҳо масоили ҳамкории ҳарбӣ, ҳарбӣ – 

                                                           
1 Встреча минобороны РТ с послом Ирана. [Манбаи электронӣ]. www.centrasia.ru.  

http://www.centrasia.ru/
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техникӣ ва омоданамоии афсаронро барои қушӯни тоҷик дар 

донишгоҳҳои ҳарбии Ҳиндустон муҳокима намуданд. Ҷонибҳо 

инчунин масоили марбут ба таъмини амнияти минтақа, оид ба 

мубориза бо терроризм, ифротгароӣ ва гардиши маводи мухаддирро 

баррасӣ намуданд1. 

Ноиби ситоди қувваҳои ҳарбӣ – ҳавоии Ҳиндустон Кушан Кумар 

Наҳор бо Вазири корҳои хориҷии мамлакат Ҳ. Зарифӣ мулоқот 

намуда, масоили муҳими минтақавӣ, самтҳои асосӣ ва ояндаи 

ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Ҳиндустонро муҳокима карданд. 

Ҳангоми сӯҳбат қайд гардид, ки муносибатҳои дуҷониба дар соҳаҳои 

ҳарбӣ, технология, тиҷорат, маориф, фарҳанг ва энергетика бо 

муваффақият давом ёфта истодаанд. 

Вазири дифои Ҷумҳурии Тоҷикистон Ш. Хайруллоев ҳамкории 

ҳарбиро бо Ҷумҳурии Ҳиндустон дар баланд бардоштани амнияти 

минтақа асоснок мешуморад. Дар охирин кӯмакҳои худ Ҷумҳурии 

Ҳиндустон, дар арафаи ҷашнгирии 20 – солагии қушунҳои низомии 

Тоҷикистон, Деҳлӣ рӯзи 19 – уми феврали соли 2013 ба Душанбе дар 

ҳаҷми 5,5 млн. доллари ИМА кӯмаки ҳарбӣ расонд. Ин кӯмак хусусан 

аз як чархболи Ми – 8 ва 6 то техникаи ҳарбӣ иборат мебошад. Вазири 

дифоъ дар маросими супоридани техникаҳои ҳарбӣ эълон намуд, ки 

ҳамкории ҳарбии ҳар ду давлат ба манфиати амнияти минтақа 

мебошад. Базаи ҳавоии ноҳияи Фархори вилояти Хатлон, ки ба 

омодагии фаврӣ оварда шудааст, аз ҷониби ҳиндуҳо сохта шуда буд.2 

15 – уми апрели соли 2013 ноиби Президенти Ҷумҳурии 

Ҳиндустон Муҳаммад Ҳамид Ансорӣ ба Тоҷикистон ташриф овард. 

Зимни сафари хеш М.Ҳ. Ансорӣ бо роҳбарони воломақоми тоҷик, 

бахусус бо президенти кишвар, Вазири корҳои хориҷӣ ва дигар 

                                                           
1 Ташрифи ноиби сардори ситоди қувваҳои ҳарбӣ – ҳавоии Ҳиндустон ба тоҷикистон. [Манбаи 

электронӣ]. www.mfa.tj.  
2 Индо – таджикское военное сотрудничество. [Манобеи электронӣ]. www.centrasia.ru. 

http://www.mfa.tj/
http://www.centrasia.ru/
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шахсони расмӣ мулоқот карда, иброз намуд, ки Ҷумҳурии Ҳиндустон 

бо Ҷумҳурии Тоҷикистон равобити хубро дар сатҳи сиёсӣ ба роҳ 

мондааст. Аслан, ҷонибҳо масоили гуногуни мубрами рӯзро миёни ҳам 

муҳокима карданд, вале масъалаи асосии гуфтушуниди онҳо масъалаи 

Афғонистон ва ояндаи он пас хурӯҷи иттиҳоди нерӯҳои 

байналмиллалии террористӣ (ISAF) соли 2014 ба ҳисоб мерафт.  

Ноиби Президенти Ҳиндустон қайд кард, ки самти муҳими 

муҳорибаи дуҷониба муборизаи муштарак бо терроризм мебошад, 

чунки барои ҳар ду ҷониб ин масъалаи муҳим ба ҳисоб меравад. 

Ансорӣ таъкид кард, ки Деҳлӣ ва Душанбе оид ба масоили хурӯҷи 

нерӯҳои байналмиллалии террористӣ ISAF аз Афғонистон соли 2014 

мавқеи ягона доранд ва иброз намуд, ки амнияти минтақа аз суботи 

Афғонистон вобастагӣ дорад1.  

Ин аст, ки яке аз вижагиҳои хоси сиёсати ҳарбии Љумњурии 

Тољикистонро вусъат додани ҳамоҳагии ҳарбӣ бо кишварҳои бузургу 

хурди минтақа ташкил менамояд. Зеро дар замони муосир ҳеҷ кишвари 

мустақил рушду нумуи соҳаи ҳарбии хешро наметавонад бидуни 

шарикию ҳамоҳангӣ бо дигар кишварҳо дуруст ба роҳ монад. Аз ин рӯ, 

дар шароити истиқлол яке аз вазифаҳои сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тољикистонро вусъат додани самти берунии муносибатҳои ҳарбӣ-

саноатӣ ва техникӣ ташкил дода, бо мақсади ширкат дар таъмини 

суботу оромии кишварҳои минтақа роҳандозӣ гардидааст.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба аҳдномаҳои байналмиллалӣ оид ба кам 

кардани яроќ мусоидат намуда, қочоқи силоҳу техникаи ҳарбӣ ва 

таҳдидҳои ҳарбиро тибқи тартиботи муайянкардаи он оид соҳаи ҳарбӣ 

дар кишвар риоя менамояд2. Дар ин асос, сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

                                                           
1 Мулоқоти ноиби президенти Ҳиндустон бо президенти Тоҷикистон. [Манобеи электронӣ].  
www.president.tj. 
2 Самиев, А.Х. Военная доктрина Республика Таджикистан и проблемы национальной 
безопасности. [Текст] /А.Х. Самиев / Народная газета. 1999. 3 дек. – С. 5. 

http://www.president.tj/
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Тоҷикистон ба чунин талаботу меъёрҳои низомӣ дар минтақа диққати 

ҷиддӣ медиҳад: 

 мусаллањшавии бошитобро дар минтаќа маҳдуд намуда, 

тањвили онро ба дохил роњ намедиҳад; 

 ба љойгиркунї ва озмоиши силоњи ядрої дар ќаламрави худ 

иҷозат намедиҳад; 

 ба коркарди яроќи ядрої, кимиёвї ва биологӣ иҷозат 

намедиҳад1.  

Дар баробари ин, таҳкими ҳамкориҳои ҳарбӣ-сиёсӣ ва саноатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба усулу меъёрҳои ҳуқуқи башар ҷавобгӯ буда, 

дар доираи шарикии амниятӣ бо кишварҳои минтақа амал менамояд. 

Ҳамгироии ҳарбӣ-сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити истиқлол 

таҳти шиори “мададгори ҳамдигар” ба роҳ монда шудааст. Ин усул 

дар доираи ҳарбӣ шарикию ҳамкории Љумњурии Тољикистонро бо 

дигар кишварҳо нишон медиҳад.  

Дар баробари ин, рушди ҳамкориҳои ҳарбию саноатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо риояи усули «љойгиршавии ќуввањо» роҳандози 

намуда, неру ва ќудрати ҳарбии кишварњои њамшафати хешро эътироф 

ва ќадрдонӣ менамояд2. Ба андешаи мо, зери ин принсип ба роҳ 

мондани ҳамкориҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аввалан, нишонаи 

кишвари сулњпарвар будан ва баъдан арљгузорӣ намудани он ба 

манофеи байналмилалии кишварҳои дигар маҳсуб меёбад. Ин меъёри 

муносибати пешгирифтаи сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тољикистон 

ифодакунандаи кишвари сулҳпарвар ва ҷонибдори суботи 

байналмилалӣ будани онро нишон медиҳад.  

Бинобар ин, вобаста ба мураккаб гардидани равандҳои ҳарбӣ-

сиёсӣ ва тағйирёбии вазъи ҷаҳони муосир Тоҷикистон ва дигар 

                                                           
1 Доктринаи њарбии Љумњурии Тољикистон ш. – Душанбе: 3-октябри соли 2005, Боби 2. //Ахбори 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 03.10.2005, №103 – С. 8. 
2 Зокиров, Г.Н. Сиёсатшиносӣ  [Текст] /Г.Н. Зокиров. – Душанбе: Ирфон. 2003. – С. 344. 
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кишварҳои минтақаро зарур аст, бо мақсади ҳимояи манфиатҳои 

миллӣ ва таъмини сулҳу суботи хеш ба ҳамгироии ҳарбӣ-сиёсӣ рӯ 

оранд. Чунин ташаббуси ҳарбии кишварҳои минтақа, аз ҷумла 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳифзи манфиатҳои ҳаётан муҳими онҳо ва 

таъмини амнияти кишварҳои минтақа роҳандозӣ гардиааст. Зеро 

назари абарқудратҳо ба собиқ кишварњои пасошӯравӣ, махсусан 

кишварҳои Осиёи Марказӣ бештар аст. Ин минтақа дорои зуҳуроти 

зиёди геополитикӣ буда, доимо мавриди нигаронии абарқудратҳо 

қарор дошт. Ин самти ҳамкориҳои ҳарбии Тоҷикистон заминаи 

ҳуқуқии хешро дар асоси доктринаи ҳарбӣ, шартномаҳои 

байналмилалӣ ва дигар санадњои меъёрию њуќуќӣ пайдо намудааст. 

Тамоми талошҳои ҳарбии Тоҷикистон дар шароити муосир ба 

бартараф намудани хатарҳо дар фазои минтақа буда, аз чунин самтҳо 

иборат мебошад: 

 таъмини амнияти ҳарбии Ҷумҳурии Тољикистон, ки ба манфиат 

ва суботи кишварњои минтаќа ҷавобгӯ бошад; 

 фароҳам овардани шароити тарафайни шарикӣ баҳри рушду 

ҳамоҳангии ҳарбӣ-сиёсӣ ва саноатӣ бо кишварҳои минтақа (ОМ ва 

ИДМ); 

 иқдом барои таъмини ягонагӣ ва кӯшиши дар якҷоягӣ ҳаллу 

бартараф намудани мушкилоти ҳарбӣ-мудофиавӣ ва ғ. 

Дар ин самт, яке аз ҳадафҳои стратегии сиёсати ҳарбии 

Тољикистонро такмил додани масъалаҳо ва пешомади ҳамкориҳои 

ҳарбию саноатӣ бо кишварҳои минтақа ташкил дода, аз ин 

нишондиҳандаҳо иборат мебошад: 

 рушди соҳаи ҳарбӣ, хусусан навсозии мадели ҳарбӣ-техникӣ, 

ки њам аҳамияти дохилӣ ва њам берунӣ дорад; 
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 вусъат додани муносибатҳои ҳарбӣ-сиёсӣ бо давлатҳои шарик 

ва созмонњои ҳарбӣ-амниятие, ки ба танзими масъалаҳои сарҳадӣ ва 

рушди ҳамкориҳои ҳарбӣ-техникӣ равона гардидаанд; 

 таъсиси мақомоти ҳарбӣ-тадқиқотӣ, ки бевосита ба таҳқиқи 

масоили бахши берунии сиёсати ҳарбии кишвар равона мебошад; 

 такмили қисми ҳарбӣ-саноатї, навсозии иқтидори мудофиавии 

Ҷумҳурии Тољикистон ва дар он асос баланд намудани имкониятҳои 

иқтисодии он; 

 ташкили механизми ҳарбӣ-саноатии Қувваҳои Мусаллаҳ, ки 

бањри бартараф намудани ҷангу низоъҳо ва пешгирии терроризми 

байналмилалӣ нигаронида шудааст; 

 бењтар намудани Қувваҳои Мусаллаҳ ва навсозии сохтори 

таълимӣ-техникӣ ва саноатии онҳо. 

Ҳадафи бахши берунии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тољикистонро 

идома бахшидани ҳамкориҳои тарафайни амниятӣ бо кишварҳои 

минтақа ташкил менамояд. Бо тақозои зарурат, яке аз қисматҳои 

асосии ҳамкорию шарикӣ ҳарбӣ-сиёсии Ҷумҳурии Тољикистонро 

мудофиаи манфиатҳои миллӣ, ҳифзи соҳибихтиёрӣ, тамомияти арзии 

кишвар ва ҳифзи сарҳади давлатӣ ташкил менамояд. Бо ин мақсад, 

вазифаи сиёсати ҳарбии Љумњурии Тољикистонро дар ин самт фароҳам 

овардани шароити мусоид баҳри вусъат додани муносибатҳои 

судманди ҳарбӣ бо кишварҳои минтақа ва созмонҳои ҳарбӣ-амниятии 

он мебошад. Рушди ҳамкориҳои ҳарбӣ ва дигар шаклҳои муносибатҳо 

аз вазъи суботу оромӣ ва амнияти кишварҳои минтақа вобастагии зиёд 

дорад.  

Ҳамин тариқ, масъалаҳо ва пешомади ҳакориҳои ҳарбию 

саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳқиқ намуда, ба чунин хулосаҳо 

омадем:  
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 дар замони муосир ба ҳар кишвари соҳибистиқлол таҳкими 

сиёсати ҳарбӣ ҳамчун бахши асосии мудофиа зарур мебошад; 

 шароити муосир аз сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҳкими ҳамкориҳои судмади соҳаи низомиро талаб намуда, ба 

таъмиин  мудофиаи дохилӣ ва суботу оромии кишварҳои минтақа 

равона карда мешавад; 

  мустаҳкамнамоии ҳамкориҳои ҳарбӣ-сиёсӣ ва саноатии 

Тоҷикистон бо кишварҳои минтақа, на ба хотири таҷовуз ва ё ҳуҷуми 

ногаҳонӣ ба дигар кишварҳо, балки танҳо ба хотири дифои марзу 

буми дохилӣ ва саҳмгузорӣ дар пойдории субот дар минтақа мебошад; 

 рушду нумуи ҳамкориҳои низомӣ бо дастгирии бевоситаи 

мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи ҳарбӣ метавонад сурат 

гирад; 

 таъсиси њамгироии ҳарбӣ бо давлатҳои шарик ва аъзои СААД 

ва СҲШ;  

 созмон додани муносибатҳои мутақобилан судманд бо ҳамаи 

кишварҳо ва ба роҳ мондани сиёсати муносибу шарикии ҳарбию 

саноатӣ бо Федератсияи Россия; 

 такмили созишномаҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи ҳарбӣ бо 

кишварҳои минтаќа ва истифодаи неруи ҳарбии якҷоя ҳангоми 

таҳдидњо; 

 таҳкими муносибатҳои шарикї ба хотири ҳамоҳангии 

самарабахш бо ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор дар минтақа; 

 ҳадафи ҳамкориҳои судманди сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ин самт ба болоравии руҳияи ватандӯстию 

меҳанпарастии шаҳрвандон мусоидати васеъ менамояд; 

 ҳамкориҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баланд 

бардоштани маҳорати касбии ҳарбиён, омода намудани ҳайати 
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шахсии Қувваҳои Мусаллаҳ, такмил додани донишҳои сиёсиву ҳарбӣ, 

бо истифода аз имкониятҳои кишварҳои дӯст ва шарики стратегӣ 

мусоидат хоҳад кард.  
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ХУЛОСА 

Омӯзиши сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон: моҳият ва 

хусусиятҳои асосӣ ба мо имкон медиҳад, ки чунин хулосањоро 

натиҷагирӣ намоем:  

 сиёсати ҳарбӣ ҳамчун бахши мудофиавии давлатӣ ва соҳаи 

махсуси фаъолияти низомӣ буда, дар заминаи таълимоти ҳарбӣ, 

қонунҳои ҳарбӣ ва консепсияҳои низомӣ таҳия ва натиҷагирӣ карда 

шудааст. Моҳияти онро маҷмӯи падидаҳои сиѐсӣ-ҳарбие ташкил 

менамоянд, ки ба идораи бевоситаи мақомоти низомӣ ва танзими 

фаъолияти субъектҳои ҳарбӣ равона карда шудааст. Ҳадафи сиёсати 

ҳарбӣ пеш аз ҳама, қобилияти њифзу нигоњдории давлат, истиќлолият 

ва тамомияти арзии он аз хатару таҳдидҳои ногаҳонӣ мебошад. 

Таҳлили илмӣ-назариявии мафҳум ва хусусиятҳои сиёсати ҳарбӣ собит 

менамоянд, ки ҳадафи он мустаҳкам намудани  Қувваҳои Мусаллаҳ, 

дифои марзу буми Ватан ва таъмини суботу оромӣ дар кишвар 

мебошад; 

 сиёсати ҳарбӣ ҳамчун як ҷузъи ҷудонопазири сиёсати давлатӣ  

дорои имкониятҳоест, ки пеш аз ҳама ба танзими Қувваҳои Мусаллаҳ 

ва таъмини амнияти ҳарбии кишвар равона гардидааст. Амнияти 

ҳарбӣ яке аз таркибҳои асосии сиёсати ҳарбӣ буда, воситаи безарар ва 

ё аз байн бурдани ҳама гуна хатарҳо ба Қувваҳои Мусаллаҳ мебошад. 

Амнияти ҳарбӣ ҳамчун қисми таркибии сиёсати ҳарбии давлат ба 

ошкорсозии ҳуҷуми ногаҳонӣ ва бартарафсозии мушкилоти ҳарбии 

кишвар сафарбар карда шудааст. Вазифаи сиёсати ҳарбӣ дар таҳкими 

амнияти ҳарбӣ дар кишвар буда, доир ба таҳдидҳои низомӣ, пешгирии 

хатарҳои ҳарбӣ, баланд бардоштани имкониятҳои мудофиа ва 

дурнамои он тадбирњои зарурӣ меандешад. Дар ин раванд, яке аз 

ҳадафҳои амнияти ҳарбиро ҳамчун асоси сиёсати ҳарбӣ дар низоми 

давлатдорӣ  бартарафсозии хатарҳои хусусияти махфидошта ташкил 
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менамояд [1 M]. 

 ҳадафи омӯзиши мавзӯъро раванди ташаккул ва таҳкими 

сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолияти 

давлатӣ ташкил медиҳад, ки моҳияти ба худ хос дошта, дорои 

ҷанбаҳои таърихӣ-сиёсӣ ва мудофиавӣ мебошад. Раванди таҳлили 

масъала дар ин самт нишон дод, ки раванди ташаккул ва таҳкими 

сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи истиқлолият 

марҳилаҳои гуногуни ташаккул дошта, дорои хусусиятҳои ба худ хос 

мебошад. Дар рушди муосири сиёсати ҳарбии кишвар марҳилаҳои 

ташаккули сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми асосӣ дошта, 

нақши калидӣ дорад. Ҳар як марҳалаи ташаккул дорои мазмуни ба худ 

хос буда, дар рушди соҳавии низомиёни кишвар таъсири мусбӣ 

расонидааст. Раванди ташаккул ва таҳкими сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз марҳилаи аввали он вобастагии зиёд дорад. Он ба 

таъсисёбии Вазорати мудофиа, Қуваҳои Мусаллаҳ ва ҷузъу томи 

низомии кишвар рост меояд. Идораи ҳарбии кишвар тамоми таҷриба 

ва малакаю маҳорати касбӣ-мудофиавии хешро дар марҳилаи аввал 

пайдо намуда, ҳамчун давраи рушди сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пазируфта шудааст. Дар рушду таҳкими сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои асосии он таъсири назаррас дошта, 

натиҷаи илмии хешро пайдо намудааст. Ҳам сати дохилӣ ва ҳам 

хориҷии  инкишофи сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳкиму 

густариши Қувваҳои Мусаллаҳ ва масъалаҳои низомие пайваст 

мебошанд, ки ба ҳифзи манфиатҳои миллии давлат равона карда 

шудааст. Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мукаммалгардии 

самтҳои рушди он таваҷҷуҳ махсус намуда, мазмуни онро ба 

манфиатҳои миллӣ ва суботу оромии кишварҳои минтақа мувофиқ 

таҳия намудааст. Омӯзишу таҳқиқи марҳилаҳо ва самтҳои инкишофи 

сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки он ба 
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таъмини суботу оромии кишвар, пешгирии ҷангҳо, мудофиаи марзу 

буми кишвар таъвам гардидааст. Барои Тоҷикистони соҳибистиқлол 

рушду таҳкими сиёсати ҳарбӣ ҳамчун бахши мудофиавии давлат зарур 

буда, ҳамчун воситаи таъмини сулҳу субот ва нигоҳдории ҷомеа 

мавриди истифода қарор дода мешавад. [3 M]  

 дар таҳкими сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон асосҳои 

ҳуқуқӣ-ҳарбии он нақши калидӣ дорад. Самти инкишофи сиёсати 

ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро заминаҳои меъёриву ҳуқуқии ҳарбӣ 

ташкил менамояд. Моҳияти омӯзишии асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқии 

сиёсати ҳарбиро доктринаи ҳарбӣ, қонуну низомномаҳои ҳарбӣ ва 

дигар санаду меъёрҳои ҳуқуқӣ-ҳарбии кишвар ташкил менамоянд. 

Дақиқан, моҳияти назариявӣ, сиёсӣ ва стратегии сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доктринаи ҳарбӣ сабт гардидааст. Он 

ҳамчун ҳуҷҷати ҳарбӣ-сиёсӣ аз маҷмӯи тадбирҳои расмӣ таркиб ёфта, 

самтҳои дохилӣ ва берунии инкишофи сиёсати ҳарбии Тоҷикистонро 

муайян менамояд. Ин санади ҳарбӣ-ҳуқуқӣ чора аз тадбири сиёсӣ буда, 

дар он ҷиҳати назариявии пешгирии хатару таҳдидҳои ҳарбӣ, муайян 

намудани стратегияи Қувваҳои Мусаллаҳ, ҳифзи манфиатҳои ҳаётан 

муҳимми давлату ҷомеа муқаррар карда шудааст. Мазмуни аслии 

сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба ҳеҷ як давлат ҳисси 

душманӣ надоштан ва ҳеҷ кишвари оламро душмани эҳтимолии хеш 

надонистан, дар доктринаи ҳарбии он сабт гардидааст. Ба рушди 

заминаҳои инкишофи ҳарбию саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мавҷудияти санадҳои дигари меъёрию ҳуқуқӣ, аз қабили Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Қувваҳои Мусаллаҳ” ва Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мудофиа” аҳамияти стратегӣ 

дошта, ҳамчун санадҳои меъёрию ҳуқуқии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон эътироф гардидааст. Дар фаъолияти Қувваҳои Мусаллаҳ 

ва низомиёни кишвар ин санадҳо таъсири мусбӣ расонида, дар 
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фаъолияти самараноки онҳо заминаи ҳуқуқӣ гардидаанд. Дар ин миён, 

сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон инкишофи хешро дар асоси 

мавҷудияти ин санадҳои ҳуқуқӣ роҳандозӣ намуда, ба фаъолияти 

ҳамарӯзаи низомиён дар кишвар заминаҳои қонунӣ мегузорад. [2 M]  

 ба рушду инкишофи сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҳким бахшидани самти ҳамкориҳо атрофи созмонҳои ҳарбӣ-

амниятии минтақа масъалаи асосӣ маҳсуб меёбад. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон узви ду созмони ҳарбӣ-амниятии минтақавӣ – СААД ва 

СҲШ мебошад. Ҷиҳати муайянкунандаро дар ин раванд узви ин 

созмонҳо будани Тоҷикистон ташкил менамояд, ки ҳузури он на танҳо 

манфиати миллӣ, балки ба манфиатҳои кишварҳои дигари минтақа 

равона карда шудааст. Ташрифи Тоҷикистон дар ин созмонҳо ба 

манфиати  кишварҳои ОМ ва Россияву Хитой низ анҷом меёбад. Ин 

пайвастагии ҳарбии Ҷумуҳурии Тоҷикистон атрофи СҲШ ва СААД 

дар санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, хусусан дар доктринаи ҳарбии он сабт 

гардидааст. Қайд гардидааст, ки самти ҳамти ҳамкориҳои ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон атрофи СААД ва СҲШ дар заминаи манфатҳои 

кишварҳои узви он ба амал меояд. Ҳузури Тоҷикистон дар ин 

созмонҳо ба хотири таъмини амнияту суботи кишварҳои аъзои он 

мебошад;  

 ба таҳкиму рушди сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

масъалаҳо ва пешомади ҳамкориҳои ҳарбию саноатии он нақши 

калидӣ дорад. Дар радифи масъалаҳои дохилӣ мушкилоти дигари 

сиёсати ҳарбии Тоҷикитонро пешомади масъалаҳои ҳарбию саноатӣ 

ифода менамояд. Омӯзиши ин паҳлуи масъала, ҳадафи дигари 

ҳамкориҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба таъмини амнияти 

миллӣ ва суботу оромии кишварҳои минтақа равона карда шудааст. 

Яке аз ҷанбаҳои муҳими рушди пешомади ҳарбию саноатии 

Тоҷикистонро дар самт ҳамкориҳои ҳарбии он бо кишварҳои бузург, 
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хусусан давлатҳои абарқудрати минтақа ташкил менамояд. [5 M]  

Самти стратегии сиёсати ҳарбию саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва пешомади он ба манфиатҳои низомии кишварҳои минтақа, бахусус 

бо Федератсияи Россия қавӣ мебошад. Моҳияти чунин муносибатҳои 

ҳарбӣ-саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро наздикию шарикии ҳарбии 

он бо Федератсияи Россияро ташкил менамояд. Ҳастии саноати 

ҳарбии Тоҷикистон, ки аз истеҳсолоти техникӣ ва ашёҳои низомӣ 

иборат аст, дар иртибот бо Россия арзи вуҷуд дорад. Масъала ва 

пешомади ин ҳамкориҳои  саноати миёни ин ду кишвари шарики 

стратегӣ аз солҳои аввали истиқлол ҳусни тафоҳум бахшидааст. Чунин 

мазмуни ҳамкориҳои Тоҷикистон Россия дар санадҳои меъёрӣ, хусусан 

дар доктринаи ҳарбии он сабт гардидааст. Таҳлили ҳамаҷонибаи 

афзалиятнокии ҳамкориҳои ҳарбӣ-сиёсӣ миёни Тоҷикистону Россия 

дар қиёс бо кишварҳои дигари узви СААД ва СШҲ ҷиҳати 

фарқкунанда дошта, дар шароити муосир манфиатҳои тарафайнро ба 

худ касб намудааст. [6 M] Дар амал татбиқ гаштани ҳамкориҳои ҳарбӣ-

саноати дар ин фазо, ба рушди минбаъдаи муносибатҳои ҳарбии ин ду 

кишвари шарик мусоидат менамояд.  

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии таҳқиқот:  

1. Сиёсати ҳарбӣ бахши асосӣ ва қисми ҷудонопазири сиёсати 

давлатӣ буда, бевосита ба ҳимояи кишвар ва дифои марзу буми он 

равона карда шудааст. Таҳлилу омӯзиши ҳамаҷонибаи сиёсати ҳарбӣ 

ҳамчун воситаи рушди заминаҳои илмию методологии ҳарбиён 

гардида, ба баландгардии шуури худмудофиавии онҳо мусоидат 

менамояд. Фароҳам овардани заминаҳои назариявӣ-методологии 

омӯзиши моҳияту хусусиятҳои сиёсати ҳарбӣ аҳамияти стратегӣ 

дошта, дар ҳифзи ҷомеа ва якпорчагии марзу бум, инчунин суботу 

оромии Ватан заминаҳои таълимӣ-касбӣ мегузорад. Омӯзиши сиёсати 

ҳарбӣ, мафҳум, моҳият ва вижагиҳои он имкон медиҳад, ки 
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самаранокии фаъолияти низомиён ва хизмат ба Ватан баланд 

бардошта шавад. 

2. Амнияти ҳарбӣ барои дар амал татбиқ намудани тавсияҳои 

муфид ба рушди соҳаи низомии давлат мусоид буда, бо мақсади 

пешгирии хатарҳо ва мудофиаи кишвар роҳандозӣ мегардад. Амнияти 

ҳарбӣ танҳо ба пешгирии таҳдидҳои ногаҳонӣ ва таъмини мудофиаи 

марзу буми кишвар равона карда шудааст. Таҳқиқу омӯзиши хатарҳои 

ҳарбӣ-сиёсӣ ва шаклу намудҳои гуногуни он зарурат пеш меорад, ки ба 

маљмўи тадбирњо оид ба пешигирии таҳдидҳо дар ҷомеа ва баланд 

бардоштани имкониятҳои мудофиавии кишвар таваҷҷуҳи хосса зоҳир 

намоем. Яке аз воситаи таъмини амнияти ҳарбиро нерумандии 

Қувваҳои Мусаллаҳ ташкил намуда, ҳамчун объекти асосии сиёсати 

ҳарбӣ ва неруи мудофиавӣ дар низоми давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. 

Ҳадафи аслии амнияти ҳарбиро тайёр намудани Қувваҳои Мусаллаҳ ва 

доимо дар ҳолати омодабош қарор доштани он ифода менамояд. 

3. Вазъи олами башарӣ муташанниҷ буда, аз Тоҷикистони 

тозаистиқлол сиёсати ҳарбии марказиятнокро талаб менамояд. 

Мақсади стратегии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тољикистонро таҳкими 

артиши миллӣ ва ҷузъу томи Қувваҳои Мусаллаҳ ташкил менамояд. Ба 

сиёсати ҳарбии Тоҷикистон зарур аст, ки ба таъмини низоми махсуси 

тадбирҳо доир ба даъватшавии ҷавонон ба сафи артиши миллӣ 

таваҷҷуҳи хосса зоҳир намояд. Сатҳу сифати  Қушунњои Мусаллањ аз 

чигунагии тарбияи њарбї-ватандўстии шаҳрвандон сарчашма мегирад. 

Яке аз самтҳои таъсирбахши сиёсати ҳарбиро усули сайқал додани 

шуури худмудофиавии шаҳрвандон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия 

намудани Қуввањои Мусаллаҳ ташкил менамояд. Дар рушду таҳкими 

сиёсати ҳарбии Тоҷикистон баланднамоии ҳисси ватандӯстии 

шаҳрвандон дар мудофиаи Ватан нақши калидӣ дорад. Дар ин раванд 
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бояд таваҷҷуҳи бештар ба ҷавонони даъватшаванда ба артиши миллӣ 

ва зиёд намудани шумораи он дода шавад. 

4. Хусуситҳо ва заминаҳои инкишофи бахши низомии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҳастии санаду меъёрҳои ҳуқуқии ҳарбӣ вобастагии қавӣ 

дорад. Меъёрҳои ҳуқуқӣ-ҳарбӣ паҳлуи муҳимми сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил намуда, ба рушди минбаъдаи соҳаи 

ҳарбӣ-техникии ва таълими Қувваҳои Мусаллаҳ таъсири мусбӣ 

мерасонад. Таҳияи санаду меъёрҳои ҳуқуқии сиёсати ҳарбӣ ба рафъи 

мушкилињои соҳаи ҳарбӣ мувофиқ таҳия мегарданд. Сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тољикистон ҳамчун мақомоти мудофиавӣ ба ҳимояи марзу 

бум сафарбар гардида, дар асоси меъёрҳои ҳуқуқии зарурӣ ба низом 

дароварда мешавад. 

5. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири таъмин намудани амнияту 

суботи минтақа ба таҳкими ҳамоҳангии ҳарбӣ-сиёсии бо кишварҳои 

дигар дар доираи СААД ва СҲШ сафарбар гардидааст. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо ин кишварҳо ҳамкориҳои бардавоми гуногунсамт 

дошта, атрофи СААД ва СҲШ будани хешро идомаи ҳамгироии 

ояндаи ҳарбӣ мепиндорад. Тамоми самтҳои рушди ҳамкориҳои ҳарбии 

сиёсии Љумњурии Тољикистон дар шароити муосир ба пешгирӣ ва 

безараргардонии њама гуна таҳдидҳо ба кишварҳои минтақа, хусусан 

аъзоёни СААД ва ШОС равона карда шудааст. Тоҷикистон аз вазъият 

ва шароитҳои хуби худ дар доираи СҲШ ҳаматарафа истифода 

намуда, ба рушди муносибатњои ҳарбии кишварњои аъзои ин созмонҳо 

мусоидат намуда, аз ин муносибатҳои њарбї манфиатдор аст. 

6. Сиёсати ҳарбӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди ҳамкориҳои 

ҳарбию саноатӣ на танҳо ба мудофиаи кишвар ва ҳифзи истиқлолият, 

балки ба таъмини амнияту суботи кишварҳои минтақа равона карда 

шудааст. Пешомади ҳамкориҳои ҳарбӣ-саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар доиари муносибатҳои шарикӣ бо кишварҳои бузурги минтақа 
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сурат гирифта, ба баланд бардоштани маҳорати касбии ҳарбиён, 

омода намудани ҳайати шахсии Қувваҳои Мусаллаҳ ва такмил додани 

донишҳои сиёсиву ҳарбии низомиён тавъам гардидааст. Таҳкими 

муносибатҳои мутақобилан судманд ҳарбию саноатӣ бо ҳамаи 

кишварҳо ва ба роҳ мондани сиёсати муносибу шарикии ҳарбӣ бо 

Федератсияи Россия ҳадафи асосии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад. Такмили созишномаҳои дуҷониба ва 

бисёрҷонибаи бо ин кишвари абарқудрат ва истифода намудан аз 

нерую имкониятҳои ҳарбӣ-саноатии он ба манфиати кор аст. Ин 

ташаббус ба такмили қисми ҳарбӣ-саноатии кишвар, навсозии 

иқтидори мудофиавии низомиён ва баланд намудани имкониятҳои 

иқтисодии Ҷумҳурии Тољикистон мусоидат менамояд. Дар асоси 

захираҳои ҳарбию саноатӣ Ҷумҳурии Тољикистон метавонад, ба 

ташкили механизми қувваҳои махсуси ҳарбие, ки ба бартараф 

намудани ҷангу низоъҳо ва пешгирии хатару низоъҳои муосир 

истодагарӣ намояд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

НОМГӮЙИ АДАБИЁТ ВА САРЧАШМАҲОИ 

ИСТИФОДАШУДА 

Санадњои меъёрию њуќуќї 

[1] Доктринаи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 3-

октябри соли 2005, №103. //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Душанбе, 03.10.2005, №103 – 17 с. 

[2] Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти амнияти 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ш. Душанбе, аз 20 марти соли 2008. 

№362. //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 20. 03. 2008 сол. 

– 26 с. 

[3] Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Қувваҳои 

Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон», ш. Душанбе,  аз 14 декабри соли 

1996. №316. 2007. //Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, 

14.12.1993 сол, №316. – 65 с. 

[4] Қонуни Ҷумҳурии Тоxикистон “Дар бораи сарҳади давлатии 

Ҷумҳурии Тоxикистон”, ш. Душанбе, аз 1-уми августи соли 1997. 

№481. //Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, 1.08. 1997.  №481. 

– 24 с.  

[5] Қонуни  Ҷумҳурии  Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории умумии 

ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ , ш. Душанбе, 10 ноябри соли 2000, №11. 

//Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, 10. 11. 2000, №11. – 34 с.  

[6] Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи вазъи ҳуқуқии 

хизматчиёни ҳарбӣ», ш. Душанбе, 1-уми марти соли 2005, №604 

//Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 1.03.2005. №604. – 44 

с. 

[7] Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи разведкаи ҳарбии 

қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷкистон”, ш. Душанбе,  28 июни соли 

2002, №688. //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 28.07.2002, 

№688. – 45 с.  



147 
 

[8] Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар 

зидди терроризм», ш. Душанбе, аз 16 ноябри соли 1999. №845, 

//Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон 16.11.1999 сол, №845. – 

15 с.  

[9] Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар 

зидди экстремизм», ш. Душанбе, аз 9 декабри соли 2003. №69. //Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 9.11.2003 сол № 69. – 34 с.  

[10] Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиаи», ш. 

Душанбе,  аз 4-уми ноябри соли 1993. №14, //Ахбори Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон,4.11.1993 сол, №14. – 28 с.  

[11] Низомнома «Дар бораи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», ш. Душанбе,  аз 28 декабри соли 2006, №601. //Ахбори 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 28.12. 2006 сол, №601. – 24 с. 

қабул гардидааст. 

[12] Низомнома «Дар бораи мақомоти прокуратураи ҳарбӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», ш. Душанбе, аз 16 сентябри соли 2008. №543. 

//Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 16. 09. 2008 сол, №543. 

– 23 с.  

[13] Қонуни ҶТ «Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 

даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм 

ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом», аз 25-уми сентябри 

соли 2011. № 314. //Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

25.03.2011 сол. № 314, С. – 47.  

[14] Созишнома миёни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи тартиби харид ва хизмати ҳарбӣ шаҳрвандони 

ҶТ дар қӯшунҳои сарҳадии Федератсияи Россия дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тотористон» аз 30 марти соли 1994. – 33 с. URL: 

http://nicbar.narod.ru/Spetskurs.htm (дата обращения: 23.06.2010).  

Китобҳо ва монографияњо  



148 
 

[15] Антонов, А. Контроль над вооружениями: история, 

состояния, перспективы. [Текст] /А. Антонов. – М.: ПИР-Центр, 2012. – 

245 с. 

[16] Авцинова, Г.И. Глобализация: понятие, тенденции развития, 

модели управления миром и политическая стратегия России [Текст] 

/Г.И. Авцинова – М.: Красновские чтения, 2009. – 29 - 42 с. 

 [17] Барабин, В.В. Военно-политическая деятельность 

государства в системе национальной безопасности. [Текст] /В.В. 

Барабин. – М.: Международная программа образования, 1997. – 221 с. 

[18] Барабин, В.В. Военно-политическая деятельность 

государства. Социально-философское исследование [Текст] /В.В. 

Барабин. – М.: Международная программа образования, 1999. – 141 с. 

[19] Баранов, Н.А. Политические отношения и политический 

процесс в современной России: курс лекций: в 3-х ч. [Текст] / Н.А. 

Баранов. – СПб.: БГТУ, 2004. – 224 с.  

[20] Василик, М.А. Политология: Словарь-справочник [Текст] 

/М.А. Василик., М.С. Вершинин и др. - М.: Гардарики, 2001. – 328 с. 

[21] Влияние научно-технического прогресса на юридическую 

жизнь. [Текст] / – М.: 1988. – 367 с. 

[22] Военная Энциклопедия: в 8 т. – М.: Воениздат, 2002. – 639 с. 

[23] Аверьянов, Ю.Т. Военный энциклопедический словарь. 

[Текст] / Ю.Т. Аверьянов. – М.: ОНИКС 21 век: ЭССА и К, 2002. – 1431 

с. 

[24] Возжеников, А.В. Национальная безопасность России. 

Методология исследования и политика обеспечения. [Текст] /А.В. 

Возжеников. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – 424 с. 

[25] Волошко, В.С. Основы военной политики и обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации: учеб. Пособие. [Текст] 

/В.С. Волошко., В.И. Лутовинов., Ю.Н. Мотин, – М.: Изд-во РАГС, 

2009. – 182 с. 



149 
 

[26] Волошко, В.С. Военная политика и военная безопасность 

Российской Федерации в условиях глобализации. [Текст] /В.С. 

Волошко., В.И.  Лутовинов, – М.: Воениздат, 2007. – 398 с. 

[27] Гансэр, Д. Секретные армии НАТО. [Текст] /Д. Гансэр. – М.: 

Кучково поле. – 336 с. 

[28] Ғаффоров, У. Анҷумани саодати миллат. [Текст] /У. 

Ғаффоров. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2002. – 314 с. 

[29] Гацко, М.Ф. Правовое обеспечение военной безопасности 

России (теоретико-правовое исследование). [Текст] /М.Ф. Гацко. – М.: 

МГУ, 2006. – 344 с. 

[30] Глотов, С.А. Политология: курс лекций. [Текст] /С.А. Глотов. 

– М.: 2015. – 276 с. 

[31] Гоббс, Т. Избранные произведения: в 2-х т. [Текст] /Т. Гоббс. 

– М.: 1964. – 234 с. 

[32] Гоббс, Т. Левиафан или Материя, форма и власть 

государства церковного и гражданского (1651) [Текст] /Т. Гоббс. – М., 

1936. – 503 с. 

[33] Гроций, Г.О праве войны и мира: три книги, в которых 

объясняются естественное право и право народов, а также принципы 

публичного права. [Текст] /Г.О. Гроций; пер. с латинс. А.Л. Саккетти. 

– М.: Госполитиздат, 1957. – 868 с. 

[34] Гулыга, А.В. Немецкая классическая философия. [Текст] /А.В. 

Гулыга. – М.: 1986. – 332 с. 

[35] Дзлиев, М.И. Основы обеспечения безопасности России. 

[Текст] /М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. – М.: Экономика, 2003. – 421 с. 

[36] Даниленко, И.С. Военная политология: учеб, пособие.  

[Текст] /под. ред. И.С. Даниленко А.И. Позднякова. – М.: Воен. акад. 

Генер. штаба Вооруж. сил, 1993. – 219 с. 

[37] Дельбрюк, Г. Макиавелли и его время. [Текст] /Г. Дельбрюк, 

О военном искусстве.-М.: 1939. – 234 с. 



150 
 

[38] Дживелегов, А.К. Никколо Макиавелли Макиавелли. [Текст] 

/А.К. Дживелегов, -М.: Мысль, 1996. – 145 c. 

[39] Жомини, Г. Аналитический обзор главных соображений 

военного искусства и об отношении оных с политикою государств. 

[Текст] /Г. Жомини. – СПб, 1833. – 322 с. 

[40] Жомини, Г. Очерки военного искусства. [Текст] /Г. Жомини. 

– М.: Воениздат 1939. – 224 с. 

[41] Журкин, В.В. Военная политика Евросоюза. [Текст] /В.В. 

Журкин. – М.: Международные отношения, 2014. – 254 с. 

[42] Зарифӣ, Ҳ. Дипломатияи  Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз. 

[Текст] /Ҳ. Зарифӣ. – Душанбе: Ирфон. 2009. – 167 с. 

[43] Звягельская, И.Д. Угрозы, вызовы и риски 

«нетрадиционного» ряда в Центральной Азии. [Текст] /Звягельская 

И.Д., Наумкин В.Б. // Азиатско-Тихоокеанский регион и Центральная 

Азия: контуры безопасности. М.: 2001. – 305 с. 

[44] Зокиров, Г.Н. Истиқлолияти сиёсӣ. [Матн] /Г.Н. Зокиров. – 

Душанбе: Деваштич, 2006. – 158 с. 

[45] Зокиров, Г.Н. Сиёсатшиносӣ. [Матн] /Г.Н. Зокиров. – 

Душанбе: Ирфон, 2003. – 614 с. 

[46] Золотарев, В.А. Военная безопасность Отечества. 2-е изд. 

[Текст] /В.А. Золотарев. – М.: Канон-пресс-Кучково поле, 1998. – 462 с. 

 [47] Зубков, И. Искусство войны Никколо Макиавелли. [Текст] 

//И. Зубков. Военно-исторический журнал. - М.: 1940. - 328 c. 

 [48] Ильин, И.А. Наши задачи. [Текст] /И.А. Ильин. – М.: 

Мысль, 1992. – 124 с.  

[49] Ильин, В.В. Политология. [Текст] /В.В. Ильин. -М.: Книжный 

дом «Университет», 2009. – 29 с. 

 [50] Карякин, В.В. Военная политикан стратегия США в 

геополитической динамике XXI века. [Текст] /В.В. Карякин, В.П. 

Козин. – М.: Граница, 2014. – 364 с. 



151 
 

[51] Кедров, И. Военное сотрудничество Белоруссии с Россией 

носит приоритетный характер. [Текст] /И. Кедров. – М.: 2004. – 65 с. 

[52] Клаузевиц, К.О войне. [Текст] /К. Клаузевиц. пер. с нем. А. 

Рачинского. – М.: Логос: Наука, 1997. – 446 с.  

[53] Клименко, А.Ф. Шанхайская организация сотрудничества: к 

новым рубежам развития. [Текст] /А.Ф. Клименко. М.: Ин-т Дальн. 

Вост., 2008. – 95 с. 

[54] Коровинский, А.И. Военная безопасность Российской 

Федерации и ее обеспечение в современных условиях. [Текст] /А.И. 

Коровинский, В.И. Лутовинов., И.К. Макаренко. – М.: Изд-во РАГС, 

2006. – 214 с. 

[55] Кузнецов, В.Н. Культура развития через культуру 

безопасности [Текст] /В.Н. Кузнецов. – М.: Книга и бизнес, 2009. – 700 

с. 

[56] Кузык, Б.Н. Экономика военной сферы. [Текст] /Б.Н. Кузык. 

– М.: Знание, 2006. – 219 с. 

[57] Леер, Г.А Опыт критико-исторического исследования 

законов искусства ведения войны: Положительная стратегия. [Текст] 

/Г.А. Леер. – СПб, 1871. – Ч.1. – 605 с. 

[58] Ли Цзин – Сотрудничество РТ и КНР врамках ШОС. [Текст] 

/Цзин Ли. (1996-2011 гг). – Душанбе: Дониш. 2012. – 66 с. 

[59] Ломоносов, М. В. Полное собрание сочинений [Текст] /М.В. 

Ломоносов. – М.: 1954. – 592 с. 

[60] Лутовинов, В.И. Военно-политические процессы в мире и в 

России. [Текст] /В.И. Лутовинов, Ю.Н. Мотин. – М.: 2004. – 140 с. 

[61] Макаренко, И.К. Система обеспечения военной безопасности 

Российской Федерации. [Текст] /И.К. Макаренко. – М.: РАГС, 2004. – 

85 с. 

[62] Макаров, В.Е. Актуальные проблемы и основные 

направления совершенствования системы обеспечения безопасности 



152 
 

Российской Федерации: Монография. [Текст] /В.Е. Макаров. – 

Таганрог: Издатель Ступин А. Н., 2009. – 181 с. 

[63] Макиавелли, Н. Государь: Сочинения. [Текст] /Н. 

Макиавелли. – Харьков, 2001. – 656 с. 

[64] Макиавелли, Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита 

Ливия. О военном искусстве. [Текст] /Н. Макиавелли – М.: Мысль, 

1996. – 234 с. 

[65] Мельков, С.А. Актуальные проблемы военной политики и 

военной безопасности России [Текст] /С.А. Мельков, А.Н. Мешин. – 

М.: 2005. – 246 с. 

[66] Маҳмадов, А .Н. Амният ҳамчун падидаи системан ичтимоӣ 

[Текст] /А.Н. Маҳмадов., Ш.А. Раҷабов. – Душанбе: Ирфон. 2007. – 104 

с. 

[67] Маҳмадов, А.Н. Сиёсатшиносӣ. [Текст] /А.Н. Маҳмадов. – 

Душанбе: 2003. – 447 с. 

[68] Михалкин, Н.В. Безопасность Российской Федерации. 

Вопросы теории и практики. [Текст] /Н.В. Михалкин. – М.: МО РФ, 

1993. – 114 с. 

[69] Маҳмадов, А.Н. Сиёсатшиносӣ. [Матн] /А.Н. Маҳмадов. – 

Душанбе: Рграф. 2012. – 476 с. 

[70] Муҳаммад, А.Н. Истиқлолияти сиёсӣ ва таҳкими давлтдории 

миллӣ: моногорафия. [Матн] /А.Н. Муҳаммад. – Душанбе: Рграф. 2016. 

– 264 с. 

[71] Научно-технический прогресс: словарь. [Текст] / – М.: 1987. – 

364 с. 

[72] Ницше, Ф. Собрание сочинений. [Текст] /Ф. Ницше: под ред. 

К.А. Свасьяна. – М.: Мысль, 1990. – 326 с. 

 [73] Нуриддинов, Р.Ш. Геополитика. [Текст] /Р.Ш. Нуриддинов, - 

Новосибирск: СибАГс, 2007. – 190 с.  



153 
 

 [74] Жукова, В.И. Общая и прикладная политология: учебное 

пособие. [Текст] /В.И. Жукова., Б.И. Краснова, – М.: МГСУ, 1997. – 

134 с. 

[75] Прохожева, А.А. Общая теория национальной безопасности: 

учебник. [Текст] / А.А. Прохожева. – М.: Изд-во РАГС, 2005. - 338 с. 

[76] Пусько, В.С. Московский государственный технический 

университет Политология краткий словарь основный терминов и 

понятий. [Текст] /В.С. Пусько. – М., Издательство МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2010. – 110 с.  

[77] Шейнман, С.Я. Платон. Диалоги. [Текст] /С.Я Шейнман. – 

М.: Мысль, 1986. – 605 с. 

[78] Пожарова, А.И. Военная экономика. Теория и актуальные 

проблемы. [Текст] /Под. ред. А.И. Пожарова. – М.: Воениздат, 1999.  – 

319 с. 

[79] Пузиков, В.В. Основы теории обеспечения национальной 

безопасности: курс лекций. [Текст] /В.В. Пузиков, З.М. Ильина, О.С. 

Шимова [и др.]; под ред. В.В. Пузикова. – Минск, Гос. ин-т упр. и соц. 

технологий Белорус, 2013. – 510 с. 

[80]  Раҳмон Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат [Матн] 

/Э. Раҳмон. Ҷилди ҳафтум. –Душанбе: Ирфон, 2007. – 480 с. 

[81] Раҳмон, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. [Матн] 

/Э. Раҳмон. Ҷилди ҳаштум. –Душанбе: Ирфон, 2009. – 576 с. 

[82] Раҳмон, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. [Матн] 

/ Э. Раҳмон. Ҷилди ёздаҳум. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 534 с. 

[83] Раҳмон, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. [Матн] 

/Э. Раҳмон. Ҷилди дувоздаҳум. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 560 с. 

[84] Раҳмон, Э. Таджики в зеркале истории. От Арийцев до 

Саманидов. [Матн] /Э. Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 676 с. 



154 
 

[85] Раҳмон, Э. О современном мире и основных аспкетах 

внешней политики Республики Таджикистан. [Матн] /Э. Раҳмон. -  

Душанбе: Контраст, 2019. – 222 с. 

[86] Радвик, Б. Военное планирование и анализ систем. [Текст] /Б. 

Радвик; Пер. с англ. – М.: 1972. – 478 с. 

[87] Резник, Н.И. Военно-силовые аспекты обеспечения 

национальной безопасности. [Текст] /Н.И. Резник. – М.: Норма, 2001.  

– 372 с. 

 [88] Рогачев, С.В. Российская государственность в системе 

трансформационных координат. [Текст] /С.В. Рогачев. – М.: РИЦ 

ИСПИ РАН, 2000. – 64 с. 

[89] Резника, Н.И. Военная политология. [Текст] /под общ. ред. 

Н.И. Резника. – М.: Крас, звезда, 2006. – 399 с. 

[90] Рогозин, О.К. Международная безопасность и 

обороноспособность государств. [Текст] /О.К. Рогозин. – М.: ТОО 

«Интерстамо», 1998. – 485 с. 

[91] Коновалов, В.Н. Словарь по политологии. [Текст] /отв. ред. 

В.Н. Коновалов. – Ростов-на-Дону: РГУ, 2001. – 285 с.  

[92] Гречко, А.А. Советская военная энциклопедия: в 8 т. [Текст] 

/гл. ред. комис. А.А. Гречко – М.: Воениздат, 1976. - 671 с. 

[93] Соколов, А.В. Политический риск: от теории к практике. 

[Текст] /А.В. Соколов. – М.: Поколение, 2009. – 144 с. 

[94] Сорокина, Т.В. Государственный бюджет: учебник. [Текст] 

/Т. В. Сорокина. – Минск: Белорус, гос. экон. ун-т, 2012. – 138 с. 

[95] Соколова, П.В. Военная экономика. [Текст] /Под. ред. П.В. 

Соколова, В.М. Наумова. – М.: Военный университет, 1997. – 107 с. 

[96] Сунь-Цзы. Искусство войны. [Текст] /Сунь Цзы. Семь 

военных канонов Древнего Китая. - СПб.: Евразия, 1998. – 345 с.  

[97] Сунь Цзы. Трактат о военном искусстве. [Текст] /Сунь Цзы. - 

М.: Воениздат, 1955. – 285 с.  



155 
 

[98] Тавадов, Г.Т. Политология. [Текст] /Г.Т. Тавадов. – М.: 2011. 

– 371 с. 

 [99] Тюшкевич, С.А. Новый передел мира [Текст] /С.А. 

Тюшкевич. – М.: Проспект, 2003. – 287 с. 

[100] Халипов, В.Ф. Военная политика КПСС [Текст] /В.Ф. 

Халипов. – М.: 1988. – 272 с.  

[101] Халипов, В.Ф., Халипова Е.В. Власть. Политика. 

Государственная Служба. [Текст] /В.Ф. Халипов. Словарь. - М.: Луч, 

1996, - 27 с.  

[102] Цицерон, М.Т. Избранные сочинения. [Текст] /М.Т. 

Цицерон; под ред. М.Л. Гаспарова, С.А. Ошерова, В.М. Смирина. – 

М.: Художественная литература, 1975. – 454 с. 

[103] Чебан, В.В. Геополитическое положение и военная 

политика России. [Текст] /В.В. Чебан. – М.: 2001. – 298 с. 

[104] Шевченко, В.Г. Национальная безопасность России в XXI 

веке. [Текст] / В.Г. Шевченко. – М.: АПБО и П, 2009. – 761 с.  

[105] Шерпаев, В.И. Военная политика современной России: 

монография. [Текст] /В.И. Шерпаев. – Екатеринбург: Изд-во 

Уральского ун-та, 2007. – 160 с.  

[106] Ятимов, С.С. Илм ва амният. [Текст] /С.С. Ятимов. 

Душанбе, Ганҷ, 2019. – 192 с. 

[107] Buzan, B. People, States and Fear: An Agenda for International 

Security Studies in the Post-Cold War Era. [Text]. / B. Buzan, ECPR Press, 

Rowman & Littlefield International, 2nd edition, 2007. – 318 p. 

[108] Kissinger, H. World Order [Text]. /H. Kissinger. – New York: 

Penguin Press, 2014. – 432 p. 

[109] Morghentau, G. Politics Among Nations: [Text]. /G. 

Morghentau, The Struggle for Power and Peace. – 703 p.  

http://www.politike.ru/dictionary/840
http://www.politike.ru/dictionary/840


156 
 

[110] Samuel, P. Huntington The Clash of Civilizations and the 

Remaking of World Order. [Text]. /P. Samuel, Simon & Schuster, 1998. –

368 p. 

[111] Spykman, N. J. America's Strategy in World Politics: The 

United States and the Balance of Power [Text]. /N.J. Spykman. – N.Y.: 

Transaction Publishers, 1942. – 498 p. 

[112] Thucydides, A. History of the Peloponnesian War with an 

English translation by Ch. F. Smith. [Text]. /A. Thucydides, – Harvard, 

1956.  – Book 1. – 235 p. 

[113] Zbigniew B. The Grand Chessboard: American Primacy and Its 

Geostrategic Imperatives. [Text]. /B. Zbigniew, United States, Basic Books, 

1998. – 240 p. 

Диссертатсияњо ва авторефератњо 

[114]. Алешин, В.А. Обеспечение военной безопасности России на 

геополитическом пространстве бывшего СССР: исторический аспект 

(1991-2004 гг.): автореф. дисс... канд. ист. наук. [Текст] /В.А. Алешин – 

М.: 2010, – 23 с. 

[115]. Антюшин, С.С. Военная безопасность как фактор 

стабильности российского общества: Социально-философский анализ: 

дисс... док. филос. наук. [Текст] /С.С. Антюшин. – М.: 2005, – 340 с. 

[116]. Арустамян, А.А. Военная политика Республики Армения и 

влияние на безопасность в Закавказье: дисс... канд. полит. наук [Текст] 

/ А.А. Арустамян. – М.: 2008, – 201 с. 

[117]. Варченко, И.Б. Военная политика России в переходный 

период: автореф. дисс… канд. филос. наук. [Текст] /И.Б. Варченко. – 

М.: 1994, – 19 с. 

[118]. Волков, Я.В. Геополитика и ее влияние на обеспечение 

безопасности в современном мире: диссертация доктора политических 

наук [Текст] / Я.В. Волков. – М.: 2001, – 354 с. 



157 
 

[119]. Герасимов, А.В. Органы государственной безопасности в 

механизме правового государства: автореф. дисс... канд. юрид. наук. 

[Текст] /А.В. Герасимов. – Краснодар 2004, – 24 с. 

[120]. Демкин, Д.В. Военная безопасность как фактор 

обеспечения национальной безопасности России в начале XXI века: 

автореф. дисс… канд. полит. наук. [Текст] /Д.В. Демкин. – М.: 2012. – 

21 с. 

[121]. Егозарьян, В.В. Военно-политическое сотрудничество 

России и стран СНГ как фактор интеграции: дисс... канд. полит. наук. 

[Текст] /В.В. Егозарьян. – М.: 2001. – 240 с. 

[122]. Ищук, М.Н. Военно-политические отношения в системе 

военной политики: дисс... канд. филос. наук. [Текст] /М.Н. Ищук. – М.: 

1982. – 198 с. 

[123]. Кирилов, И.В. Военная политика, военно-политические 

процессы и проблемные аспекты в системе обеспечения военной 

безопасности в современной России: автореф. дисс... канд. полит, наук. 

[Текст] /И.В. Кирилов. – Н. Новгород, 2015. – 24 с. 

[124]. Климов, О.Н. Национальная безопасность России в 

условиях глобализации (политологический анализ): автореф. дисс... 

канд. полит. наук. [Текст] /О.Н. Климов. – М.: 2003, – 21 с. 

[125]. Костин, А.В. Информация в системе военной политики 

государства: автореф. дисс… док. полит. наук. [Текст] /А.В. Костин. – 

М.: 2003. – 48 с. 

[126]. Кривенко, А.М. Военная организация государства: 

социально-философский анализ: автореф. дисс... док. филос. наук. 

[Текст] /А.М. Кривенко. – М.: 2001. – 52 с. 

[127]. Линдэ, А.О. Международно-правовые основы борьбы 

государства с угрозами национальной безопасности: автореф. дисс... 

канд. юрид. наук. [Текст] /А.О. Линдэ. – М.: 2008. – 29 с. 



158 
 

[128]. Мандрыка, С.М. Государственная безопасность России в 

условиях современной стратегической нестабильности: социально-

философский анализ: автореф. дисс… канд. филос. наук. [Текст] 

/Мандрыка Сергей Михайлович. – М.: 2008. – 24 с. 

[129]. Мухин, И.В. Политика и военная стратегия: проблема 

взаимосвязи на рубеже ХХ-ХХІ веков: автореф. дисс... док. филос. 

наук. [Текст] /Мухин И.В. – М.: ВАГШ, 2001. – 78 с. 

[130]. Пыж, В.В. Геополитическая обусловленность военной 

политики России: дисс... док. полит. наук. [Текст] /Пыж Владимир 

Владимирович. – СПб.: 2004. – 437 с. 

[131]. Сацута, А.А. Политико-правовые проблемы национальной 

безопасности Российской Федерации: автореф. дисс… канд. полит. 

наук. [Текст] /А.А. Сацута. – М.: 2008. – 26 с. 

[132]. Холов, Х.К. Особенности национальной безопасности 

Республики Таджикистан в контексте вызовов и угроз современности: 

дисс… канд. полит. наук. [Текст] /Х.К. Холов. – Душанбе: 2011. – 164 с. 

Маќолањои илмӣ 

[133]. Авцинова, Г.И. Глобализация: понятие, тенденции 

развития, модели управления миром и политическая стратегия России. 

[Текст] /Г.И. Авцинова. – М.: Красновские чтения, 2009. – 42 с. 

[134]. Анфимов, Н.А. Военно-экономическая деятельность и 

военная безопасность России. [Текст] /Н.А. Анфимов // Обозреватель. – 

2000. №6. – 303 с. 

[135]. Афганистан, ШОС, безопасность и геополитика 

Центральной Евразии: отчет о работе. [Текст] /международ. конф. 

Иссык-Куль, 10–12 июня 2008 г. – Бишкек: 2008. – 11 с. 

[136]. Белов, Е.В. Россия и межтаджикское урегулирование. 

[Текст] /Е.В. Белов // Россия в исторических судьбах таджикского 

народа. – Душанбе: 1998, – 154 с. 



159 
 

[137]. Белоконев, О. Военная безопасность государства. 

Современные вызовы и пути их нейтрализации. [Текст] /О. Белоконев // 

Армия. – 2016, №1.  – 6 с. 

[138]. Белокреницский, В. Геополитическая вертикаль в сердце 

Азии [Текст] /В. Белокреницский // Безопасность. 1997, №2. – 101 с. 

[139]. Бельков, О.А. Понятийно-категориальный аппарат 

концепции национальной безопасности. [Текст] /О.А. Бельков // 

Безопасность. 1994, №3. – 91 с. 

[140]. Бельков, О.А. Проблемы и пути военного обеспечения 

национальных интересов России. [Текст] /О.А. Бельков // Полис. 1994. 

165 с. 

[141]. Болятко, А.В. Задачи военной безопасности и обеспечение 

их решения. [Текст] / А.В. Болятко // Военная мысль. 1993. №4. – 13 с. 

[142]. Болятко, А.В. Шанхайская организация сотрудничества: к 

новым рубежам развития. [Текст] /А.В. Болятко // Шанхайская 

организация сотрудничества: к новым рубежам развития: Материалы 

кругл. стола. – М.: Ин-т Дальн. Вост. РАН, 2008. – 41 с. 

[143]. Бондаренко, М.В. Безопасность как социальная категория: 

формирование категориально-понятийного аппарата. [Текст] /М.В. 

Бондаренко // Наука и практика. – Орел: Орловский юридический 

институт МВД России, 2010. – 19 с. 

[144]. Борисенков, А.А. О политике, её сущности и видах. [Текст] 

/А. А. Борисенков // NB: Проблемы общества и политики. 2013. №4. –

110 с. 

[145]. Военная реформа и военная политика. [Текст] 

//Неизвестный Руцкой: политический портрет. – М.: 1994. – 21 с. 

[146]. Военно-экономический потенциал России: состояние и 

перспективы. [Текст] //Военная мысль. 2003. №2. – 23 с. 



160 
 

[147]. Волошко, В.И. Военная политика - инструмент обеспечения 

национальной безопасности РФ О Фонде. /В.И. Волошко, В.И. 

Лутовинов // Вестник Академии военных наук. 2008. №2. – 34 с. 

[148]. Воскресенский, А.Д. Россия, Китай и новый миропорядок 

21 века: проблемы и перспективы: Материалы пятой российско-

китайской научно-практической конференции. [Текст] /А.Д. 

Воскресенский. // Ответственный редактор-составитель - М.: МГИМО 

(У) МИД РФ, 2001. – 183 с. 

[149]. Гареев, М.А. Пути обеспечения безопасности и 

сотрудничества в Северо-Восточной Азии, роль в этом России и 

других великих держав. [Текст] /М.А. Гареев // Вестник, АВН. 2005.  

№1(10). – 31с. 

[150]. Джалилов, К. Национальные интересы Таджикистана и 

вопросы безопасности. [Текст] /К. Джалилов // – Джунбиш: 1998. – 19 с. 

[151]. Дмитриев, А.П. Актуальные проблемы современной 

военной политики. [Текст] /А.П. Дмитриев // Актуальные проблемы 

военной политологии и социологии: учеб пособие /под ред. А.И. 

Позднякова. – М.: 1998. – 27 с. 

[152]. Дмитриев, А.П. Соотношение стабильности и безопасности 

государства, как проблема политической теории и практика. [Текст] 

/А.П. Дмитриев // Современные проблемы национально-

государственной и международной безопасности. – М.: ВАГШ, 1992. – 

40 с. 

[153]. Додихудоева, Л. Ҳифзи дохилӣ ва берунии соҳаи ашияти 

инсон [Текст] /Л. Додихудоева // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. 2003. 

№2. – 47 с. 

[154]. Захирова, В.И. Военная безопасность и внешняя политика 

государства. [Текст] /В.И. Захирова // Вестник Национального 

университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава 



161 
 

Мудрого. Серия: Фыософия, философия права, политология, 

социология. 2014. №1. – 21с. 

[155]. Кабутов, К.О. научно-технической и технологической базе 

вооруженных сил Республики Таджикистан. [Текст] / К.О. Кабутов // 

Миротворческие процессы в Таджикистане: материалы 5-й Междунар. 

науч. прак. конф. – Душанбе: 1999, – 137 с. 

[156]. Каневский, Б.М. Военная политика государства: сущность, 

структура и функции. [Текст] /Б.М. Каневский // Военная мысль. 1992. 

№1. – 64 с. 

[157]. Князев, А.А. Американский тупик в Афганистане, ШОС и 

значение стран-наблюдателей: поиск новых парадигм. [Текст] /Князев 

А.А. // ШОС как фактор интеграции Центральной Евразии: потенциал 

стран-наблюдателей и стран-соседей: материалы междунар. конф. М.: 

2009. – 135 с. 

[158]. Кокошин, А.А. Военно-политические и экономические 

аспекты реформы Вооруженных Сил России. [Текст] /А.А. Кокошин // 

Военная мысль. 1996. №6. – 123 с. 

[159]. Комиссина, И.Н. Шанхайская организация сотрудничества 

[Текст] /И.Н. Комиссина, А.А. Куртов // Россия в Азии: проблемы 

взаимодействия: сборник статей. – М.: Изд-во Российского института 

стратегических исследований, 2006, -316 с. 

[160]. Коргун, В.Г. Афганистан и проблемы интеграции 

Центральной Азии. [Текст] /Коргун В.Г. // Россия и Центральная Азия 

в условиях геополитической трансформации: внешнеполитическое 

измерение: материалы междунар. конф. – Душанбе: 2007. – 47 с. 

[161]. Ксенофонтов, В.А. Военная безопасность как важнейшая 

часть национальной безопасности государства. [Текст] /В.А. 

Ксенофонтов // Научные труды. – Минск: 2014, – 217 с. 



162 
 

[162]. Ксенофонтов, В.А. Основы военной политики в условиях 

формирования гражданского общества. [Текст] /В.А. Ксенофонтов // 

Научные труды. – Минск: 2013. – 218 с. 

[163]. Лебедева, М.М. Мировая политика. [Текст] /М.М. 

Лебедева. – М.: 2008. – 412 с. 

[164]. Майтдинова, Г.М. Модели интеграции государств 

Центральной Азии: за и против. [Текст] /Г.М. Майтдинова // Проекты 

сотрудничества и интеграции для Центральной Азии. Сравнительный 

анализ, возможности и перспективы: материалы междунар. конф. –

Бишкек: 2007. – 124 с. 

[165]. Мансурхоҷаев, М. Фазои ягонаи иттилоотӣ ва амнияти 

мпллии Ҷумхурии Тоҷпкпстон. [Матн] /М. Мансурхоҷаев // 

Таджикистан и современный мир. 2003, №2. – 26 с. 

[166]. Матвийчук, С.Б. Организационные и правовые основы 

государственного управления в Республике Беларусь в области 

обороны. [Текст] /С.Б. Матвийчук // Сборник научных статей. – 

Минск: 2013, №25. – 38 с. 

[167]. Матрошило, И.Ф. Роль и место демонстрации военной 

силы в системе военной безопасности государства. [Текст] /И.Ф. 

Матрошило // Наука и национальная безопасность. 2007, №4. – 8 с. 

[168]. Махмадов, А.Н. Центральноазиатский регион – центр 

геополитических интересов. [Матн] /А.Н. Муҳаммад // Таджикистан и 

современный мир №1(2). – Душанбе: 2003. – 109 с. 

[169]. Муҳаммад, А.Н. Консепсияи амнияти миллӣ ва баъзе 

хусусиятҳои хоси он. [Матн] /А.Н. Муҳаммад // Ахбороти АН ҶТ. 

Силсилаи: фалсафа ва ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе: 2007,  №1 – 2 с. 

[170]. Махмадов, А.Н. Безопасность как феномен социальной 

системы. [Матн] /А.Н. Муҳаммад., Ш.А. Раджабов // (Опыт социально-

политического анализа). – Душанбе: Ирфон, 2007. – 140 с. 



163 
 

[171]. Нуриддинов, Р.Ш. Проблемы безопасности и мировой 

информатсионный процесс. [Текст] /Р.Ш. Нуриддинов //. Вестн. Тадж. 

Национал. ун-та. 2017. №2/5. – 113 с. 

[172]. Нуриддинов, Р.Ш. Некоторҷе аспектҷ военно-технического 

сотрудничество стран СНГ в рамках ОДКБ. [Текст] /Р.Ш. Нуриддинов 

// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Серия гуманитарных наук. – 

2016 №3/1 – 78 с. 

[173]. Нуриддинов, Р.Ш. Место и роль России в формировании 

новой геополитической системы в странах Среднего Востока. [Текст] 

/Р.Ш. Нуриддинов //, – Новосибирск: СибАГС, 2009. – 171 с. 

[174]. Нарысов, С.Ж. ШОС: достижения и перспективы. [Текст] 

//С.Ж. Нарысов. Материалы международной конференции “ШОС и 

современный мир” Москва, МГИМО России 23 мая 2006 г. 

/Аналитические доклады. ШОС и современный мир №3 (18). – М.:  

2007. – 28 с. 

[175]. Новикова, О.Н. Концепция «национальной безопасности» в 

современной американской политологии. [Текст] /О.Н. Новикова // Научно-

аналитический обзор. – М.: 2004.  –  4 с. 

[176]. Ниятбеков, В. Сотрудничество стран ЦА по обеспечению 

безопасности в рамках ШОС. [Текст] /В. Ниятбеков // Проблема 

безопасности в геополитическом комплексе Центральной Азии 

(Материалы международной научной конференции). – Душанбе: 2004. 

– 269 с. 

[177]. Осетров, А.В. Деятельность Региональной 

антитеррористической структуры ШОС по противодействию 

терроризму в Центральной Азии. [Текст] / А.В. Осетров // Шанхайская 

организация сотрудничества: к новым рубежам развития: Материалы 

кругл. стола. – М.: Ин-т Дальн. Вост. РАН, 2008. – 255 с. 



164 
 

[178]. Пестель, П.И. О русской армии. [Текст] /П.И. Пестель // 

Российский военный сборник / Ред. А. Е. Савинкин. – М.: ГАВС, 1992, 

– 15 с. 

[179]. Платон. Законы. [Текст] /Платон // Сочинения: в 3 т. – М.: 

1983. – Т.2.  – 234 с. 

[180]. Пластун, В.Н. ШОС и перспективы восстановления 

безопасности в Центрально-Азиатском регионе. [Текст] /В.Н. Пластун 

// ШОС как фактор интеграции Центральной Евразии: потенциал 

стран-наблюдателей и стран-соседей. – М.: 2009. – 84 с. 

[181]. Пожаров, А.Ж. Военно-экономическая политика России. 

[Текст] /А.Ж. Пожаров // Воен. мысль. 1999, № 6. – 33 с. 

[182]. Пусько, В.С. Военная политика России в условиях 

глобализации. [Текст] /В.С. Пусько // Вопросы политологии. 2014, №1. 

– 8 с. 

[183]. Самие, А.Х. У истоков военной военной политики 

Республика Таджикистан [Текст] /А.Х. Самиев // Народная газета.  

1999. – 3 с. 

[184]. Самиев, А.Х. Военная архитектура будущего Таджикистан 

[Текст] /А.Х. Самиев // Миротворческие процессы в Таджикистане: 

материалы 5-й междунар. науч. прак. конф. – Душанбе: 1999, – 127 с. 

[185]. Самиев, А.Х. Военная доктрина Республика Таджикистан и 

проблемы национальной безопасности [Текст] /А.Х. Самиев // 

Народная газета. 1999, – 6 с. 

[186]. Сацута, А.А. Национальная безопасность как социальное 

явление: современная парадигма [Текст] /А.А. Сацута // Вестник 

Военного университета. 2007, № 3. – 57 с. 

[187]. Сергеев, Г.М. Необходимость концепции национальной 

безопасности. [Текст] /Г.М. Сергеев // Информационный сборник 

фонда национальной и международной безопасности. – М.: 1993, № 8. 

– 81 с. 



165 
 

[188]. Ситенко, В. Вопросы безопасности в Центральной Азии в 

контексте интересов Республики Казахстан во взаимоотношениях с 

Европейским Союзом и региональными международными 

организациями. [Текст] /В. Ситенко // Центральная Азия: внешний 

взгляд: Международная политика с центрально-азиатской точки 

зрения / Отв. ред. проф. В. Лапине. – Бишкек: 2008, – С. 67. 

[189]. Гареева, М.А. Концептуальная ломка или шельмование 

прошлого. [Текст] /М.А. Гареева // Военно-исторический журнал. 2009, 

№ 4. – 147 с. 

[190]. Тимохин, П.К. К формированию концепции безопасности 

России. [Текст] /Тимохин, П.К. // Информационный сборник фонда 

национальной и международной безопасности. – М.: 1993, № 6. – 30 с. 

[191]. Лебедева, М.М. Мировая политика. [Текст] /М.М. 

Лебедева. – М.: Флинта, 2008, – 16 с. 

[192]. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. [Текст] /С. 

Хантингтон // Полис. 1994, №1. – 48 с.  

[193]. Хрусталев, М. Россия и страны СНГ. Пути сотрудничества 

[Текст] /М. Хрусталев // Россия и страны ближнего зарубежья. История 

и современность. – М.: 1999. – 238 с. 

[194]. Ярмак, Ю.В. Новый взгляд на проблему безопасности 

[Текст] / Ю.В. Ярмак, // Власть. 2003, №4. – 145 с. 

[195]. Hobbs, T. Selected Works / T. Hobbs. [Text]. – М.: 1964, – 2 P. 

[196]. See: Huntington S. Stolknoveniye of civilizations. [Text]. 

//Policy. 1994, №.1. – 48 P. 

Манбаъҳои электронї 

[197]. Баранов, Н. А. Политические отношения и политический 

процесс в современной России. [Электронный ресурс]. курс лекций: в 3 

ч. URL: http://nicbar.narod.ru/Spetskurs.htm (дата обращения: 

23.06.2010).  



166 
 

[198]. Выступление на заседании сессии Совета коллективной 

безопасности ОДКБ [Электронный ресурс]. http://www. president 

.tj/ru/node/4324 (дата обращения: 02.12.2020 17:58) . 

[199]. Военное сотрудничество Таджикистана и Ирана. 

[Электронный ресурс]:  www.yandex.ru. 

[200]. Встреча минобороны РТ с послом Ирана. [Электронный 

ресурс]: www.centrasia.ru. 

[201]. Встреча минобороны  ШОС. [Электронный ресурс]: www. 

google.ru 

[202]. Грачев, Н.Н. Абракадабра «защищенной защиты» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nvo.ng.ru/concepts/2003-

03-28/4 safety.html. (дата обращения 10.11.2014).  

[203]. Единая Концепция Республики Таджикистан по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. Утверждена Указом Президента 

Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.adh-geneva.ch/ RULAC/pdf – state/Conceptof-Combating-

Terrorism-and-Extremism-TJ.pdf. (дата обращения 28. 03. 2006) 

[204]. Индо – таджикское военное сотрудничество. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.centrasia.ru. 

 [205]. Концепция национальной безопасности Кыргызской 

Республики. Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики 

от 18 февраля 2009 г., №115 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.spinform.ru/ips.htm. 

[206]. Мулоқоти ноиби президенти Ҳиндустон бо президенти 

Тоҷикистон. [Манобеи электронӣ]: www.president.tj. 

[207]. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 26.04.2013 12:12, ш. Душанбе, 

[Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: http://president.tj/node/4318 

(санаи муроҷиат: 17.12.2018). 

http://www.president.tj/ru/node/24751
http://www.president.tj/ru/node/24751
http://www.yandex.ru/
http://www.centrasia.ru/
http://www.google.ru/
http://www.google.ru/
http://nvo.ng.ru/concepts/2003-03-28/4%20safety.html
http://nvo.ng.ru/concepts/2003-03-28/4%20safety.html
http://www.adh-geneva.ch/
http://www.centrasia.ru/
http://www.spinform.ru/ips.htm
http://www.president.tj/
http://president.tj/node/4318


167 
 

[208]. Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 

Парламенту страны. 26 апреля 2013 года [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.president.tj/ru/node/4324. 

[209]. Пусько, В.С. Военная политика государства: некоторые 

размышления. Политические науки. – 2013. – Вып.2. [Электроннй 

ресуср]. – Режим доступа: https://www.online-science. ru/m/products/ 

politicks-nauki/gid414/pg0/. 

[210]. Сунь Цзы Искусство войны. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: / URL: http://chugreev.ru/st-sun-czi.html. 

[211]. Совещание минобороны ШОС в Пекине 2006. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.tajikembassychina.com.  

[212]. Стран ШОС укрепляють военное сотрудничество. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ozodi.org. 

[213]. Ташрифи ноиби сардори ситоди қувваҳои ҳарбӣ – ҳавоии 

Ҳиндустон ба тоҷикистон. [Манобеи электронӣ]: www.mfa.tj.  

Феҳристи интишороти илмии муаллиф. 

Маколаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд: 

[1-М]  Мусоев, Ш.М. Асосҳои ҳуқуқии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: моҳият ва мазмуни он. [Матн] /Ш.М Мусоев // Паёми 

Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, силсилаи фалсафа ва сиёсатшиносӣ. 

№4 (8), 2016. 304-309 с. 

[2-М] Мусоев, Ш.М. Сиёсати ва хусусиятҳои хоси он дар 

шароити Тоҷикистони соҳибистиқлол. [Матн] /Ш.М Мусоев // Паёми 

Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, силсилаи фалсафа ва сиёсатшиносӣ. 

№ 2, 2017. 319-324 с.  

[3-М] Мусоев, Ш.М. Сиёсати ҳарбии ҳамчун омили асосии 

амнияти ҷомеа. [Матн] /Ш.М Мусоев // Ахбори Академияи илмҳои 

http://www.president.tj/ru/node/4324
http://chugreev.ru/st-sun-czi.html
http://www.tajikembassychina.com/
http://www.ozodi.org/
http://www.mfa.tj/


168 
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, силсилаи фалсафа ва таърих. №4. 2017. 156-162 

с.  

[4-М] Мусоев, Ш.М. Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

тамоюлҳои рушди он. [Матн] /Ш.М Мусоев // Ахбори Академияи 

илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, силсилаи фалсафа ва таърих. №3 (247). 

2017. 76-84 с. 

[5-М] Мусоев, Ш.М. Самтҳои асосии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар замони истиқлол. [Матн] /Ш.М Мусоев // Ахбори 

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, силсилаи фалсафа ва 

таърих. №2 (247). 2018. 87-91 с.  

[6-М] Мусоев, Ш.М. Сиёсати ҳарбӣ ҳамчун омили муҳимми 

таъмини сулҳ ва бехатарӣ дар шароити истиқлол. [Матн] /Ш.М Мусоев 

// Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯъбаи илмҳои 

ҷамъиятшиносӣ. №4 (253). 2018. 64-70 с.   

 

 


