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МУҚАДДИМА 

Муњиммияти мавзуи тањќиќот. Дар шароити инкишофи глобалии 

олами муосир барои тамоми давлатҳо масъалаи нигоҳ доштан ва 

таҳкими истиқлолияти давлати миллӣ, мустаҳакам намудани системаи 

сиёсии давлати миллӣ аҳамияти муҳим пайдо намудааст. Маҳз давлати 

мустақили миллӣ мақомоте ба ҳисоб меравад, ки ба муқобили арзишҳои 

мухталифи олами глобалӣ муқовимат карда метавонад. Аз ин хотир, 

тадқиқи масъалаҳои мухталифи давлати миллӣ таваҷҷуҳи муҳаққиқони 

донишҳои мухталифро ба худ мекашанд. Зиёда аз ин, тағйиротҳои куллӣ 

дар фаҳми мафҳуми мазкур, дар асри ХХ тағйироти ҷиддӣ пайдо 

намудани ғояи маорифпарварӣ, дар бораи ҳар як миллат бояд давлати 

худро дошта бошад ва пайдоиши консепсияи “давлати шабакавӣ” дар 

масъалаи қудрати давлат андешаҳои гуногунро ба бор оварданд. 

Махсусан, пайдоиш ва инкишофи таълимот ва амалияи давлати 

шабакавӣ дар ташаккули шаклҳо ва тарзи муносибат ба давлати муосир 

таъсири ҷиддӣ мерасонад. Он, пеш аз ҳама, таъсири манфӣ ва ҳатто 

ҳолатҳои хатарзоро дар рушди давлати муосири миллӣ пайдо менамояд. 

Давлати шабакавӣ ва рушди он дар шароити ҳозира ба раванди 

таназзули низоми давлатдории муосири миллӣ пайваст аст. Вақте ки 

мақомот ва ниҳодҳои ҳокимияти давлатӣ салоҳиятҳо ва вазифаҳои аслии 

хешро ба амал бароварда наметавонанд, чунин фаъолиятҳоро ниҳодҳои 

дигар анҷом медиҳанд. Одатан ба сифати унсурҳои давлати шабакавӣ 

сохторҳои мухталифи шаклӣ – шабакаҳои умумимиллӣ ва шабакаҳои 

асосии корпоратӣ баромад менамоянд.  

Инчунин бояд амиқ дарк кард, ки категорияи “давлати миллӣ”-ро 

фақат дар ҳамоҳангӣ ва пайвастагӣ бо мафҳумҳои “миллат”, 

“истиқлолият”,  “ҳокимияти халқӣ” ва монанди инҳо тавсиф намудан 

мумкин аст. Тавсифи “миллат” ҳамчун умумияти этникӣ ва ё шаҳрвандӣ 
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фақат дар мафҳумҳо нест, балки он дар тарзи муносибати муайян 

намудани “ҳуқуқи миллат ба давлат” ифода мегардад.  

Дар адабиёти илмӣ давлати миллӣ ва шаклҳои гуногуни онро бо 

фаҳми франсузӣ ва немисии миллат ҳамоҳанг месозанд. Масъалаи 

мазкур низ муносибат ва муқовиматҳои гуногунро касб менамояд. Ҳамин 

аст, ки тавсифи гуногуни “ҳуқуқи миллатҳо ба худмуайянкунӣ” ташаккул 

меёбад ва он ҳамчун асосии назариявию методологии муносибатҳо қабул 

мегардад. Аммо дар илмҳои сиёсӣ масъала тарафи дигар низ дорад. Ба 

он маъно, ки фақат миллат замина ва захираи ташаккули давлати миллӣ 

нест. Балки давлат низ дар ташаккули чунин умумияти бузурги иҷтимоӣ 

– миллат мақоми махсусеро касб менамояд.  Яъне, давлат барои худ 

миллат месозад. Масъалаи мазкур барои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 

пурарзиш аст. Агар давлатҳои муқтадир тавонистаанд махсусиятҳои 

самти инкишофро кайҳо муқаррар намуда, мақсадҳои стратегӣ, ғояи 

инкишоф ва низоми тадбиқи онҳоро пайдо намуда бошанд, Тоҷикистон 

барин давлатҳои миллии тозаистиқлол чунин ҳолатҳоро масъалагузорӣ 

менамоянд. То ин замон рушди ҳамтои худро пайдо карда 

натавонистани Давлати Тоҷикистон вобаста ба мавҷуд набудани анъана 

ва муттасилияти инкишоф мебошад.  

Дар шароити муосир Тољикистон ба њайси давлати миллї баромад 

намуда, даврањои мураккаб ва пурихтилофи таърихии хешро аз сар 

мегузаронад. Таѓйиротњои аввали солњои 90-уми асри XX дар соњањои 

гуногуни њаёти љамъиятї ва давлатї дигаргунињои куллиро ворид 

намуданд. Муњимтарини таѓйиротњо дар сарнавишти давлати 

Тољикистон, пеш аз њама, ба даст овардани истиќлолияти сиёсї арзёбї 

мегардид. Равандњои њокимиятхоҳӣ Тољикистонро фаро гирифт. 

Неруҳои сиёсӣ мекӯшиданд, ки дар иерархияи ҳокимият мақоми хоса 

пайдо намоянд ва муносибатҳоро ба нафъи худ тобиш диҳанд. Ҷомеаро 

ба буҳрони сиёсӣ ва ҷанги гражданӣ кашиданд. Чунин амалњо лањза ба 

лањза эњтимолияти нобуд гардидани давлати Тољикистонро ба миён 
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меоварданд. Неруњои сиёсие пайдо гардиданд, ки моњияту махсусияти 

раванди истиќлолиятхоњиро дарк насохта, онро беш аз як шиоре 

намедонистанд.     

Таҳқиқи моњият ва махсусияти Давлати миллии Тоҷикистон  

имконият медињад, ки он њарчи бењтару возењтар фањмида ва дарк карда 

шавад. Низоми комил гардидан ва таҳким ёфтани он муқаррар гардад. 

Самтҳои асосии инкишоф ва масъалаҳои мубрами рушд аҳамияти муҳим 

пайдо менамоянд. Аҳамияти барҷастаро дарки масъалаҳои рушди миллӣ 

дар заминаи захираҳои давлат ташкил менамоянд. Чунин гузориш ва 

воқеияти масъала ҳолати рӯзмарра будани онро тақвият мебахшанд ва 

муҳаққиқонро барои дарёфти роҳҳои ҳалли масъалаҳои инкишофи 

давлати миллии муосир сафарбар менамоянд.   

Дараљаи омўзиши масъала. Тањќиќу тањлили унсурҳои асосӣ ва 

масъалањои мухталифи њаёти сиёсии љомеа, аз љумла давлат диќќати 

муњаќќиќон ва назарияпардозонро ба худ љалб намудаанд. Давлат 

падидаи мураккабтарини њаёти сиёсии љомеа баромад намуда, 

муњаќќиќонро водор менамояд, ки дар бораи он ибрози назар намоянд. 

Табиати падидаи мазкурро ошкор созанд. Шароити макониву замонї 

муњаќќиќони даврањои гуногуни таърихиро водор сохтааст, ки асрори 

нињонии институти асосии љомеаро мавриди пажўњиш ќарор дињанд.  

Дар таърихи таълимоти сиёсї дар бораи давлат назария ва 

таълимоти зиёде маќом гирифтаанд. Донишмандону муњаќќиќон оид ба 

масъалаҳои гуногуни давлат, моњият ва хусусиятњои он, унсурњои 

таркибї ва махсусияти инкишоф назари мухталиф баён намудаанд. Аз ин 

лињоз, вобаста ба махсусиятњои макон, замон ва низоми донишњо онњоро 

ба гурўњњои зерин људо намудан мумкин аст: 

Ба гурўњи аввал асарњо ва таълифоти мутаффакирон ва муњаќќиќоне 

ворид мегарданд, ки аввалин шуда андешањо, таълимот ва  донишњои 

сиёсиро дар бораи назарияи классикии давлат, доир ба моњият ва 

хусусиятњои он то ҳадди фаҳмиш ва зарурати дарки замони худ 
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ҳамаҷониба ташаккул додаанд, ки осори илмии онњо дар низоми 

донишњои сиёсӣ ба сифати манбаи фундаметалӣ баромад менамоянд. 

Махсусан, олимони Юнон ва Рими қадим, пеш аз ҳама, Афлотун ва 

Арасту1 аввалинҳое буданд, ки ба падидаи миллат ва давлати миллӣ 

ҳангоми таҳқиқи сохтори идеалии давлат муроҷиат намудаанд.  

Аввалин донишњои сиёсї дар бораи давлат њамчун ташкилоти 

бузурги сиёсї аз таълимоти Арасту шурўъ мегардад. Арасту дар асараш 

“Сиёсат”2 ташаккулу инкишофи давлатро мавриди тањќиќ ќарор 

додааст. Арасту пайдоиши давлатро дар раванди муттањидии умумияти 

нави сиёсї, ки аз оила ба маҷмўи оилањо табдил меёбад, мебинад. 

Маќсаду њадафњои умумияти нави сиёсї ин расидан ба њаёти хуррам 

мебошад. Барои таъмини хайрияти умум ва њаёти хуррам, инсон њамчун 

мавҷудоти сиёсї аз ташкилоти сиёсї истифода менамояд.   

Асари “Сиёсат” заминаи бунёдии донишњои сиёсиро дар бораи 

давлат ба вуҷуд овардааст. Арасту дар бораи моњият ва махсусияти 

ташаккулу инкишофи давлат ибрози назар намуда, ки таълимоти ў дар 

низоми донишњои давлатшиносї манбаи бунёдї ба њисоб меравад. Ин 

гурўњи муњаќќиќон донишњои назариявию классикии пайдоиш ва 

инкишофи давлатро мавриди тањќиќу тањлил ќарор додаанд. 

Ба гурӯҳи дуюм асарҳое дохил мешаванд, ки ҷанбаҳои классикӣ ва 

умуминазариявию методологии масъалаи ташаккул ва инкишофи 

давлатро дар рафти инкишофи таърихи инсоният таҳқиқ менамоянд. 

Аммо дар давраи асримиёнагии инкишофи инсоният новобаста аз 

ҳукмронии мутлақи идеологияи динӣ, ки намегузошт фаҳми дигари 

давлат пайдо шавад, андешаҳо дар бораи моҳият ва хосиятҳои он 

расмият надоштанд. Аз ин ҷост, ки дар давраи мазкури инкишофи 

инсоният донишҳои ғайридинӣ дар бораи давлат ва навъҳои гуногуни 

вай ҷойгоҳи зарурии ҷамъиятӣ пайдо карда наметавонистанд. Дар 

                                      
1 Ниг.: Аристотель. Политика. Афинская полития [Текст] / Аристотель. – М.: Мысль, 1997. – 458 c.; Платон. 

Государство. Политик. Законы. Соч.: в 3 т. [Текст] / Платон. – М.: Мысль, 1972. – 832 с. 
2 Ниг.: Аристотель. Политика. Афинская полития [Текст] / Аристотель. – М.: Мысль, 1997. – 458 c. 
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замони нав вобаста ба шароити нави таърихӣ муҳаққиқони зиёде пайдо 

шуданд, ки асарҳои онҳо дар ташаккули фаҳми “миллат” ва падидаҳои 

ба он пайваст ҷойгоҳи махсус пайдо намудаанд. Масалан, асарҳои Ж. 

Боден, Н. Макиавелли, Ж. Руссо, Ш. Монтескё, Т. Гоббс, Ҷ. Локк ва 

дигарон1 ғояи “миллати франсузӣ”-ро асос гузоштаанд. Ғояҳои онҳо ба 

ташаккули аввалин давлатҳои миллӣ ҳамчун асоси ғоявӣ хизмат 

намудаанд. 

Ҳангоми омӯзиш ва таҳлили масъалаи мазкур асарњои Бакунин М.А., 

Бердяев Н.А., Бэкон Ф., Вебер М., Волтер, Гегел Г.Ф., Гротсий Г., 

Гумболдт Ф., Дониш А., Еллинек Г, Кант И., Ленин В. И., Поппер К., 

Рассел К., Челлен Р., Ситсерон М.Т., Энгелс Ф. ва дигарон2 низ 

таваҷҷуҳи хосаеро талаб доранд. Асарњои мазкур дар дарки амиќи 

моњият, пайдоиш ва инкишофи давлат сањми беандоза гузоштаанд. 

Фањми давлату давлатдорї дар мамлакатњои Шарќ низ маќоми 

хосаро касб намуда буд. Муњаќќиќону донишмандони тоҷику форс дар 

масъалаи дарки моњияту хусусиятњои давлат аз тамаддуни Ѓарб кам 

                                      
1 Ниг.: Боден, Ж. Шесть книг о государстве // Антология мировой философии: В 4 т [Текст] / Ж. Боден. 
-М., 1970. Т.2.-776 с.; Гоббс, Т. Избранные произведения [Текст] / Т. Гоббс. Т.ІІ. -М., 1964. - 678 с.; 
Гоббс, Т. Избранные произведения [Текст] / Т. Гоббс. Т.І. -М.,1964. -584 с.; Монтескье, Ш. 
Рассуждение о происхождение неравенства. //Избранные произведения [Текст] / Ш. Монтескье. - М., 
1955. -627 с.; Локк, Дж. Избранные философские произведения. Т.ІІ [Текст] / Дж. Локк. - М., 1960. - 532 
с.; Макиавелли, Н. Государь [Текст] / Н. Макиавелли. – М., 1996. -544 с. 
2 Ниг.: Бакунин, М.А. Философия. Социология. Политика [Текст] / М. А. Бакунин. - М., 1989. - 623 с.; 
Бердяев, Н.А. Государство // Власть и право. Из истории русской правовой мысли [Текст] / Н.А. 
Бердяев. -Л., 1990. -356 с.; Бэкон, Ф. Соч.: В 2 т [Текст] / Ф. Бэкон. -М., 1977. - Т.1. - 593 с.; Вебер, М. 
Политика как призвание и профессия [Текст] / М. Вебер. Избр. произв. – М., 1990. -646 с. Вольтер. О 
свободе // Антология западноевропейской классической либеральной мысли [Текст] / Вольтер. - М., 
1995. - 463.; Гегель, Г.Ф.В Политические произведения [Текст] / Г.Ф. В. Гегель. -М., 1978. - 437 с.; 
Гроций, Г. О праве войны и мира [Текст] / Г. Гроций. В 3-х тт.- М., 1994. -868 с.; Гумболдт, В. фон. О 
пределах государственной деятельности [Текст] / В. Гумболдт. -М., 1996.; - 304 с. Дониш, А. Наводир – 
ул- ваќоеъ [Матн] / А. Дониш. Китоби 2. -Душанбе, 1989. - 271 с.; Еллинек, Г. Право современного 
государство. Общее учение о государстве [Текст] / Г. Еллинек. - СПб,1903. - 599 с.; Кант, И. Критика 
практического разума [Текст] / И. Кант. -СПб., 1995. - 256 с.; Ленин, В.И. Давлат ва револютсия [Матн] 
/ А. И. Ленин. // Асарњо. Љ.25; Маркс, К.  К критике гегеловской философии права [Текст] / К. Маркс. 
// Маркс К., Энгель Ф. Соч.Т.1. - 689 с.; Поппер, К. Открытое общество и его враги [Текст] / К. 
Поппер. – М., 1992. – 448 с.; Рассел, Б. Мудрость Запада [Текст] / Б. Рассел. -М., 1998. – 479 с.; Челлен 
Р. Государство как форма жизни / пер. с. швед. [Текст] / Р. Челлен. -М., 2008. – 319 с.; Цицерон, М.Т. 
Диалоги. О государстве. О законах [Текст] / М. Т. Цицерон. -М., 1966. – 325 с.; Энгельс, Ф. Пайдоиши 
оила, моликияти хусусї ва давлат. // Маркс, К., Энгелсь Ф. Асарњои мунтахаб, Љ.II [Матн] / Ф. 
Энгельс. -Душанбе, 1965. - 506 с. 
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набуданд. Хосатан, асарњои А. Форобӣ, Х. Низомулмулк, М. Ғазолӣ1 ва 

дигарон дар осори хеш зарурату мавҷудияти давлатро дар таҳкими 

муносибатҳои ҷамъиятӣ ва такмили низоми сиёсиро дарк намуда, оид ба 

вазифаҳо ва самтҳои асосии рушди он изҳори назар намудаанд. 

Дар ташаккул ва шинохти аслии падидаи давлат, махсусан давлати 

миллї, таълимот ва андешањои муҳаққиқону донишмандони “Замони 

нав” ва давраи Эњё басо бузург арзёбї мегардад. Таълимоти онњо дар 

шинохти арзишњо ва принсипњои рушди давлатдорӣ маќоми арзандаро 

соњиб гаштаанд. Асарњои онњо воќеан њам омӯзиши давлатро аз њар 

ҷињат рушд дода, онро хосияти мутамаддин бахшидаанд. Асарњои Ж. 

Боден, Ш. Монтескё, Т. Гоббс2 дар омўзиши падидаи давлати миллї 

маќоми асосиро касб намудаанд. Таълимоти онњо моњияти аслии 

мафњумњои “миллат”, “давлат”-ро бозгў намуда, ба сифати донишњои 

фундаменталї дар бораи давлати миллї баромад менамоянд.  

Ба гурўњи сеюм асарњои мутахассисоне дохил мешаванд, ки дар 

маркази тањлил ва хулосагирии онњо масъалањои амиќтару моњиятии 

давлат ва хусусиятњои асосии онњо ќарор доранд. Аз љумла, Астухова Н., 

Беттхер В., Бжезинский Зб., Боер В. Я., Бурлатский Ф.М., Геллнер Э. Г., 

Гринин Л. Е., Гранин Ю.Д., Гумилёв Л.Н., Денисов А. И., Зокиров Г.Н., 

Керимов А.Д., Кочеткова Л.Н., Малахов В.С., Петров В.С., Чиркин В.С., 

Ясаи Э.Д. ва дигарон.3 Муњаќќиќони гурўњи мазкур ба масъалањои 

                                      
1 Ниг.: Ал-Фороби. Гражданская политика. Социально- политические трактаты [Текст] А. Фороби. – 
Алма-Ата, 1973.325 с.; Низомулмулк. Сиёсатнома [Матн] / Низомулмулк. -Душанбе, 1998.- 200 с.; 
Ѓазолї, М. Насињат-ул-мулук [Матн] / М. Ѓазолї. - Душанбе, 1993.- 176 с.    
2Ниг.: Боден, Ж. Шесть книг о государстве // Антология мировой философии: В 4 т [Текст] / Ж. Боден. -М., 1970. 
Т.2.-776 с.; Гоббс, Т. Избранные произведения [Текст] / Т. Гоббс. Т.ІІ. -М., 1964. - 678 с.; Гоббс, Т. Избранные 
произведения [Текст] / Т. Гоббс. Т.І. -М.,1964. -584 с.; Монтескье, Ш. Рассуждение о происхождение неравенства. 
//Избранные произведения [Текст] / Ш. Монтескье. -М., 1955. -627 с.;   
3 Ниг.: Астухова, Н. Проблемы государственного суверенитета [Текст] / Н. Астухова. - М., 2006. - 231 с.; Беттхер, 
В. Моастрийский договор. О будущем Европы [Текст] / В. Беттхер. - М., 1994. - 123 с.; Бжезинский, Зб. Выбор. 
Мировое государство или глобальное лидерство [Текст] / Зб. Бжезинский. -М., 2005. – 456 с.; Бжезинский, 3б. 
Великая шахматная доска [Текст] / Зб. Бжезинский. -М., 1998. – 280 с.; Боер, В.Я. и др. Правовое государство: 
идея, концепсия, реальность [Текст] / В.Я. Боер. -СПб, 1996. – 256 с.; Бурлацкий, Ф.М. Ленин, государство, 
политика [Текст] / Ф.М. Бурлацкий. -М., 1970. – 241 с.; Бурлацкий, Ф.М., Галкин, А.А. Современный Левиафан 
[Текст] / Ф.М. Бурлацкий, А.А. Галкин. - М.,1985. – 384 с.; Гринин, Л.Е. Государство и исторический процесс: 
эпоха формирования государства [Текст] / Л.Е. Гринин. -М., 2007. – 271 с.; Гранин, Ю.Д. Государства модерна. 
Национальный и социональный векторы эволюции [Текст] / Ю.Д. Гранин. -М., 2020. – 371 с.; Геллнер, Э. Г. 
Нации и национализм / Пер. с англ. Т. В. Бердиковой, М. К. Тюнькиной. - М.: Прогресс, 1991. - 320 с.; Гумилев, Л. 
Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. - 495 с. Денисов, А.И. Сущность и формы государства 
[Текст] / А.И. Денисов. - М., 1960. – 67 с.; Зокиров, Г.Н. Давлат. Ќисми I [Матн] / Г.Н. Зокиров. -Душанбе, 2012. - 
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пайдоиши давлат на он ќадар таваљљуњ зоњир намуда, диќќати онњоро 

бештар масъалањои моњиятӣ, хусусиятњо ва вазифањои асосии давлат, 

рушди он ва роњњои инкишофи давлат дар низоми демократии инкишоф 

љалб намудаанд.   

Асарњои донишмандони гурўњи мазкур на ба раванди пайдоиш ва 

инкишофи давлат бахшида шудаанд, балки унсурњои алоњидаи онро 

мавриди тањлил ва хулосабарорї ќарор додаанд. Диќќати асосӣ ба 

шинохти падидањои нав дар рушди давлатдорї ва аломатњои алоњидаи 

давлати миллї, ки дар низоми нави сиёсии олам ҷойгоњи хешро пайдо 

карда наметавонанд, дода мешаванд. Пеш аз њама осори Ю.Д. Гранин1 

таваҷҷуҳро ба худ мекашад. Ў раванди инкишофи давлати миллиро 

вобаста ба шароити нави таърихӣ, ки “мурда” рафтани давлатњои 

миллиро асоснок менамояд, ибрози назар намудааст. 

Гурўњи чоруми муњаќќиќонро нафароне ташкил медињанд, ки 

бевосита дар бораи давлати миллї ва хусусиятњои асосии он ибрози 

назар намуда, таълифоти мухталиферо ба ихтиёри хонандагон 

гузоштаанд. Альтер П., Арутюнян А,  Бек У., Бруннер Г., Гранин Ю.Д., 

Зайченко А., Зокиров Г.Н., Абдулњаќов М.М., Кольев А.Н., Ноженко 

М.В., Межуев В.М., Омае К., Осветимская И.И., Петров Н., Суднитсин 

Ю.Г., Скуратов Ю.И., А.Ғ. Холиқов аз љумлаи онњо мебошанд.2 Асарњои 

                                                                                                                        
382 с.; Зокиров, Г.Н. Давлати тавоно [Матн] / Г.Н. Зокиров. -Душанбе, 2018. – 60 с.; Керимов, А.Д. 
Современное государство. Вопросы теории [Текст] / А.Д. Керимов. -М., 2008. -  164 с.; Кочеткова, Л.Н. 
Социальное государство. Опыт философскаго исследования [Текст] / Л.Н. Кочеткова. -М., 2016. – 160 
с.; Малахов, В.С. Государство в условиях глобализации [Текст] / В.С. Малахов. - М., 2007. – 256 с.; 
Петров, В.С. Тип и формы государства [Текст] / В. С. Петров. -Л., 1967. – 120 с.; Чиркин, В.Е. 
Современное государства [Текст] / В.Е. Чиркин. - М., 2001. – 412 с.; Ясаи, Э. Д. Государство [Текст] / 
Э.Д. Ясаи. -М., 2008. - 234 с.  
1 Ниг.: Гранин, Ю.Д. Национальное государство. Прошлое. Настоящее. Будущее [Текст] / Ю.Д. 
Гранин. -СПб, 2014. – 240 с. 
2Ниг.: Альтер, П. Этапы образования национальных государств в Европе // Этнос и политика. 
Хрестоматия [Текст] / П. Альтер. -М., 2000. 155 с.; Арутюнян, А. Национальное государство в условиях 
современной мировой политики. на стыке глобализации и нациоцентризма // theories and problems of 
political studies. 2016, vol. 5, is.; Бек, У. Национальное государство утрачивает суверенитет // Сумерки 
глобализации. Настольная книга антиглобалиста. - М.: ACT, 2008. -424 с.; Бруннер, Г. Национальные 
государства и права на самоопределение // Этнос и политика: Хрестоматия / Авт.- сост. Празауская, 
А.А. [Текст] / Г. Бруннер. - М., 2000. - 398 с.; Гранин, Ю.Д. Национальное государство. Прошлое. 
Настоящее. Будущее [Текст] / Ю.Д. Гранин. -СПб, 2014. – 240 с.; Гранин, Ю.Д. Этносы, национальное 
государство и формирование российской нации [Текст] / Ю.Д.Гранин. - М., 2007. – 345 с.; Зайченко А. 
Суперэтнос или сетевое государство // Протестант, 2010. 26 дек; Зокиров, Г.Н., Абдулњаќов, М.М. 
Манфиатњои миллї- омили мењварии рушди давлатдорї [Матн] / Г.Н. Зокиров, М.М. Абдулњаќов. -
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онњо дар дарки амиќи масъалањои давлати миллї дар шароити муосир 

ҷойгоҳи хосе пайдо намудаанд. Раванди инкишофи низоми нави олам 

фањмиши моњиятии давлатро то андозае дигаргун намуда, аломатњои 

алоњидаи давлатро монеаи рушди олами глобалї медонад. Аз ин лињоз, 

асарњои онњо њамчун ќисми муњими омўзиши масъалањои алоњидаи 

давлати миллї мансуб меёбанд ва дар дарки моњияти давлати миллї 

ҷойгоҳи хосаро касб менамоянд.  

Намояндагони ин гурӯҳи пажӯҳишгарон ба масъалаҳои методологӣ 

ва асосҳои идеологии давлати миллӣ таваҷҷуҳи хоса намуда, кӯшидаанд 

низоми махсуси инкишофи давлати миллиро вобаста ба омили вақт ва 

замон муайян намоянд. Дар бештари ҳолатҳо миллатгароиро 

(натсионализм) ҳамчун асоси методологию идеологӣ мавриди баҳс ва 

андешарониҳои гуногун мекашанд. В.Н. Муравёв, П.Б. Струве, П. 

Рейнш, П. Брюкнер, Ҷ. Неру, Л.Н. Гумилев, В. Распутин, Ю. Хабермас, 

Э. Геллнер, Э. Хобсбаум, М. Ман ва дигарон чунин сатҳ ва тарзи 

муносибатро ихтиёр намуда, ба миллатгароӣ назари мусбат намуда, онро 

ҳамчун ғояи асосии инкишофи давлати миллӣ нишон медиҳанд.1 Аммо 

муҳаққиқони зиёде бар муқобили чунин тарзи муносибат баромад 

намуда, миллатгароиро на танҳо ба сифати ғояи марказии инкишофи 

давлатӣ миллӣ  намепазиранд, ки онро аз ҳар ҷиҳат танқид намуда, 

хатарҳои гуногуни онро барои ҷомеа нишон медиҳанд. Чунин 

                                                                                                                        
Душанбе, 2008. – 172 с.; Кольев, А.Н. Нация и государство. Теория консервативной реконструкции 
[Текст] / А.Н. Кольев. - М., 2005. – 800с.; Ноженко, М.В. Национальные государства в Европе [Текст] / 
М.В. Ноженко. -М, 2007. – 344 с.; Осветимская, И.И. Основные модели трансформации национального 

государства в перспективе установления глобального порядка. // Email: osv.iya@gmail.com; 
Российское государство: вчера, сегодня, завтра [Текст] /. -М., 2007; Межуев, В.М. Идея национального 
государства в исторической перспективе // Полис [Текст] / В.М. Межуев. – М., 1992. – С.31- 38.; Омаэ, 
К. Конец национального государства: становление региональных экономик // Глобализация: контуры 
XXI века [Текст] / К. Омаэ. -М., 2004. – С.215- 225.; Петров Н. Путинская Россия – сетевое государство. 
Что это такое. // Протестант, 2011. сент.-окт.; Судницын, Ю.Г., Скуратов, Ю.И. Народный и 
национальный суверенитет в советском государстве // Правоведение. 1979. № 4. – С. 3-11; Холиќов, 

А.Ѓ. Андешаи давлати миллї [Матн] / А.Ғ. Холиқов. - Душанбе, 2013. –С.94. 
1 Ниг.: Муравьев, В.Н. Национальная идея //Независимая газета, 1993. 13 янв.; Струве П.Б. 
Исторический смысл русской революции и национальные   задачи //Из глубины. -М., 1990. – С. 250; 
Геллнер, Э. Нации и национализм. М., 1991; Кентавр, 1994. -№1. – С.13; Неру Дж. Открытие Индии. –
М., 1955. – С.50.; The New Encyclopedia Britanica? Chicago, London, Vol.8, p. 552; The American Political 
Dictionary,1993, Ninth Elition, New York, p.   545; Kodansha Encyclopedia of Japan, Tokio, 1983, Vol 5, p. 
342; Нации и национализм. –М., 2002.- 416 с. 

mailto:osv.iya@gmail.com
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муҳаққиқон одатан дар мавқеи марксистӣ қарор гирифта, ҳар гуна 

дурравиҳо аз интернатсионализмро хатои маҳз медонанд.1  

Ба гурўњи панҷуми тањќиќотњои илмї асарњое ворид гардидаанд, ки 

айният ва тафовутњои давлати миллиро бо навъњо ва шаклњои дигари 

давлатњо ва инчунин ҳамгироӣ ва пайвастагиҳои дигари онҳоро мавриди 

тањќиќ ва тањлил ќарор додаанд. Аз љумла, асарњои Бимен У. О., 

Валлерстайн И., Гранин Ю.Д., Гукасов А. В.,  Косов Г.В., Парастатов 

С.В., Даль Р., Дибиров  А. Н., Евсюков А. А., Зокиров Г.Н., Имомов, 

А.И., Калашников С. В., Лебодова Л.Ф., Лужков Ю.М., Милетский В.П., 

Назаров Т.Н.. Сидорина Т.Ю., Тихомиров Л. А., Фукуяма Ф. ва 

дигарон.2  

                                      
1 Калтахчян, С.Т. Ленинизм о сущности наций и пути образования интернацио-нальной общности людей 
[Текст] / С.Т. Калтахчян. -М., 1976. – 245 с.; Иордан, М.В. Интернационализм против национализма 
[Текст] / М.В. Иордан. -М., 1980. -178 с.; Ленин, В.И. Мулоњизањои танќидї оид ба масъалаи миллї [Матн] 
/ В.И. Ленин // Асарњо.Љ.20: Боз вай. Дар бораи њуќуќи њудмуайянкунии миллатњо [Матн] / В.И. Ленин // 
Асарњо. Љ. 20: Боз вай. Синфи коргар ва масъалаи миллї [Матн] / В.И. Ленин, Љ. 19: Ленинизм и 
национальный вопрос в современных условиях. -М., 1974. - 345 с; Ленин, В.И. Синфи коргар ва масъалаи 
миллї [Матн] / В.И. Ленин // Асарњо. Љ. 19; Поздняков, Э.А. Нация. Национализм. Национальные 
интересы [Текст] / Э.А. Поздняков. -М.,1994. - 123 с.; Сталин, И.В. Марксизм ва масъалаи миллї [Матн] 
И.В.  Сталин. Асарњо. Љ.1. - Душанбе, Тишков, В.А. Этнология и политика [Текст] / В.А.Тишков. -М., 
2001. – 239 с.; Этнология. / Под ред. Г.Е. Макарова, В.В. Пименова [Текст] / Г.Е. Макарова, В.В. Пименова. 
-М., 1994. - 245 с. 
2 Ниг.: Бимен, У. О. Формирование национальной идентичности в условиях мультикультурализма. На 
примере Таджикистана // Полис. 2000. - №2. - С. 156-160; Валлерстайн, И. Миросистемный анализ: 
Введение. //Пер. Н. Тюкиной [Текст] / И. Валлерстайн. -М., 2006. -245 с.; Гранин, Ю.Д. Нации, 
национализм и федерализм [Текст] / Ю.Д. Гранин. - Калуга, 2002. - 212 с.; Гукасов, А.В., Косов, Г.В., 
Парастатов, С.В. Внешняя политика современных государств: геостратегический аспект [Текст] / А.В. 
Гукасов, Г.В. Косов, С.В. Парастатов. -Пятигорск, 2017. - 145 с.; Даль, Р. Полиархия: участие и 
оппозиция / Пер. с англ. под ред. С. Деникиной, В. Барановой [Текст] / Р. Даль. -М., 2010. - 288 с.; 
Дибиров, А.Н. Теория политической легитимности [Текст] / А. Н. Дибиров. -М., 2007. - 272 с.; 
Евсюков, А. А. Транснациональные корпорации как инструмент вытеснения наций-государств и 
«приватизации» мировой политики // Theories and Problems of Political Studies. 2016, Vol. 5, Is. 5А; 

Зокиров, Г.Н. Системаи сиёсӣ: масъалаҳои рӯз ва дурнамои инкишоф [Матн] / Г.Н. Зокиров. – 

Душанбе: Истеъдод, 2011. – 352 с.; Боз вай. Истиқлолияти сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: 

2006. – 156 с.; Боз вай. Идеологияи сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: 2008. – 184 с.; Боз вай. 
Давлати тавоно [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: «Эр–граф», 2018. – 60 с.; Боз вай: Давлат. Ќисми I 
[Матн] / Г.Н. Зокиров. -Душанбе, 2012. - 382 с.; Имомов, А.И. Укрепление государственности и 

создание гражданского общества в Таджикистане / А.И. Имомов.  Душанбе, 2003.  363 с.; 
Калашников, С.В. Очерки теории социального государства [Текст] / С.В. Калашников. - М., 2006. - 262 
с.; Лебедева, Л. Ф. США: государство и социальная политика [Текст] / Л. Ф. Лебедова. -М., 2007. - 271 
с.; Лужков, Ю.М. Путь к эффективному государству [Текст] / Ю. М. Лужков. -М., 2002. - 256 с.; 
Мировой политический форум «современное государство в эпоху социального многообразия» 

(Ярославлеӣ, 7-8 сентября 2011 года). -М., 2011. – 78 с.; Милецский, В.П. Социальное государство: 
эволюция идей, сущность и перспективы становления в современной России. // Политические 
процессы в сравнительном измерение [Текст] / В.П. Милецский. - СПб., 1997. – С. 82-97.; Назаров, Т.Н. 
Тољикистон: иќтисодиёт, сиёсат, муносибати байналмилалї. - Минск, 2002. – 231 с.; Постсоветское 
пространство: этнополитические проблемы («Круглый стол») // Социс. 1997.- №1. -С. 34-55. Сидорина, 
Т. Ю. Государство всеобщего благосостояния: от утопии к кризису [Текст] / Т. Ю. Сидорина. - М., 
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Мақоми махсусро дар омӯзиши ҷиҳатҳои назариявию амалии 

масъалаи ташаккули давлати миллӣ дар шароити инкишофи низоми 

навини донишҳои сиёии ватанӣ таҳқиқоти Г.Н. Зокиров ишғол 

менамояд. Ӯ дар асарҳои худ ба таври муттасил, махсусан, дар китобҳои 

“Давлат” ва “Давлати тавоно”1 раванди ташаккулёбии давлат ва хосатан 

давлати миллиро дар шароити соҳибистиқлолии мамлакат мавриди 

баррасии амиқу ҳамаҷониба қарор додааст. 

Ба гурўњи шашуми тањќиќотњои илмї асарњои Президенти кишвар 

Эмомалї Рањмон ворид гардидаанд, ки онҳо дар омӯзиш ва пажӯҳиши 

масъалаҳои мухталифи назариявию методологӣ ва амалии давлати 

миллӣ дар мисоли инкишофи Давлати Тоҷикистон маќоми хосаро ишѓол 

намудаанд.2   

Асарњои Пешвои миллат асосњои назариявї- амалии ташаккули 

Давлати миллии Тоҷикистонро асос гузоштаанд. Ин асарњо дар раванди 

омўзиши давлатдории миллии тоҷик яке аз ҷойњои назаррасро ишѓол 

менамоянд. Хусусан, асари “ Уфуќњои истиќлол”3 имконият медињад, ки 

падидаи давлати миллї хубтару возењтар шинохта шавад. Дар он 

раванди ба дастовардани давлатдории миллї дар шинохти асолати 

миллї тањќиќу тањлил гардидааст. Асарњои Пешвои миллат дар тарбияи 

рўњияи ватандўстона дар вуҷуди ҷавонон бисёр муассир мебошанд. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. 

Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар чаҳорчӯбаи татбиқи нақшаи дурнамои 

корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи 

                                                                                                                        
2013. – 356 с.; Тихомиров, Л.А. Монархическая государственность [Текст] / Л. А. Тихомиров. -М., 1992. 
– 756 с.; Фукуяма, Ф. Сильное государство [Текст] / Ф. Фукуяма. - М., 2006. - 220 с.  
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Давлати тавоно [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: «Эр–граф», 2018. – 60 с.; Боз 
вай: Давлат. Ќисми I [Матн] / Г.Н. Зокиров. -Душанбе, 2012. - 382 с. 
2 Ниг.: Рањмон, Э. Уфуќњои истиќлол [Матн] / Э. Рањмон. – Душанбе, 2018.-305 с.; Боз вай. Долгий путь 
к миру [Текст] / Э. Рањмон. - Душанбе,1998. – 125 с.; Боз вай. Таджикситан на пути демократии и 
цивилизованного общества [Текст] / Э. Рањмон. - Душанбе, 1996. - 312 с.; Боз вай. Наша цель – 
единство, согласие, созидание [Текст] / Э. Рањмон. – Душанбе, 2000. –160 с.; Боз вай. Политика мира и 
созидания [Текст] / Э. Рањмон. - Душанбе, 2001. - 216.; Боз вай. Наша цель – национальное согласие 
[Текст] / Э. Рањмон. – Душанбе, 1997. -72.; Боз вай. Давлатдории тољикон: Аз Сомониён то оѓози асри 
XXI [Матн] / Э. Рањмон. - Душанбе, 1999. – 228 с.; Боз вай. Истиќлолияти Тољикистон ва эњёи миллат: 
иборат аз 4 љилд [Матн] / Э. Рањмон. - Душанбе, 2002. -512 с. 
3Ниг.: Рањмон, Э. Уфуќњои истиќлол [Матн] / Э. Рањмон. – Душанбе, 2018.-305 с  
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миллии Тоҷикистон доир ба мавзуи “Ҳаёти сиёсии муосир: моҳият, 

хусусиятҳо ва пешомади инкишоф дар замони муосир” (барои солҳои 

2016-2020, 2021-2025) иҷро шудааст. 

Объекти тањқиқотро масъалањои инкишофи сиёсии Љумњурии 

Тољикистон дар низоми ташаккул ва таҳкими давлатдори нави миллӣ  

ташкил менамоянд. 

Предмети тањқиқоти диссертатсиониро хусусиятҳои асосии  

инкишофи давлатдории миллии Тољикистон дар шароити нави таърихӣ –

рушди истиқлолияти давлатӣ ташкил медињад. 

Маќсади тањќиќоти диссертатсиониро таҳлили назариявию 

методологӣ ва сиёсию амалии ташаккул, моҳият ва мазмуни ғояи 

давлати миллӣ дар низоми шаклҳои амалишавии институтсионалӣ ва 

сиёсии он дар мисоли Љумњурии Тољикистон ташкил менамояд.  

Вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсиониро мақсади таҳқиқот муайян 

менамояд ва онҳо бо нақшаи кори диссертатсионӣ мувофиқ гардонида 

шудаанд: 

- тањлили манбаъњои сиёсї ва ѓоявию назариявии консепсияи давлати 

миллї ва дар заминаи онҳо тавсифи мафҳуми “давлати миллӣ;  

- муайян намудани шарњу тафсири мафҳумњо, мазмун ва мундариљаи 

давлати миллї ва  хусусиятњои он; 

- тањқиқ, тањлил, баррасии сохтор ва моњияти низоми таъмини  

инкишофи Љумњурии Тољикистон њамчун давлати миллї; 

- тањќиќ ва омўзиши таъсири мутаќобилаи нињодњои љамъиятї дар 

раванди рушди давлати миллї;  

- баррасї ва натиљагирии масъалањо ва мушкилињо дар раванди 

ташаккул ва инкишофи Давлати Тољикистон 

- омўзиш ва тањлили хусусиятњои сиёсии инкишофи давлати миллї; 

- тањќиќи низоми тањкими пояњои иљтимоию иќтисодии инкишофи 

давлати миллї дар шароити глобаликунонии олам; 
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- тањлил ва хулосагирињо дар низоми масъалањо ва дурнамои 

инкишофи  Тољикистон. 

Фарзияи тањќиќот. Падидаи давлати миллї њамчун масъалаи муњими 

илмњои сиёсї, пеш аз њама, давлатшиносї яке аз мавзуъњои рўзмарра 

буда, дар сатњи зарурї омўхта нашудааст. Тањќиќоти масъалаи мазкур 

дар шароити давлатњои мухталиф, вобаста ба хусусиятњои ташаккули 

онњо, мушаххасан ба амал бароварда мешавад. Љумњурии Тољикистон аз 

ќабили давлатњое мебошад, ки раванди тањкими  давлатдории миллиро 

дар замони нави таърихї ва дар асоси таъсири омилњои глобалї амалї 

мегардонад. Барои тањкими низоми давлатдории миллї омилњои 

институтсионалї ва сохтори иљтимоиву фарњангї асоси воќеї доранд. Аз 

ин рў, дурнамои инкишофи Давлати миллии  Тољикистон аз њалли 

масъалањои бунёдии љомеа вобаста буда, тамоми онњо дар робитаи 

мустањкам ва ногусастанї ќарор доранд.   

Асоси назариявї ва амалии тадқиқоти мазкурро асарҳои 

давлатшиносони шинохтаи давраҳои гуногуни инкишофи таърихи сиёсї: 

Афлотун, Арасту, Ситсерон, Н.Макиавелли, Ж.Боден, Ш.Монтеске, Ж.-

Ж.Руссо, Г.Гротсий, Ҷ.Локк, Т.Гоббс, Спиноса, Кант, Пейн, Р. Филмер, 

Л.Гумплович, Э.Боэсси, Е.Дюринг ва К.Каутский, Э.Бёрк, Ж.де Мэстр, 

Л. де Боналд, Фихте, К. Маркс, В.Вилсон, Дюверже, Дюги, Еллинек, 

Реннер, Токвил, Эсмен ва дигарон ташкил медињанд.   

Инчунин заминаи назариявию методологии тањқиқоти мазкурро 

асарҳои муаллифони ватанию хориљї, њуљљатњои сиёсї, санадњои  

меъёриву њуќуќї ва пажўњишњои олимони соњањои гуногуни илмњои 

иљтимої, аз љумла сиёсатшиносон, ки дар бораи давлатдории миллї 

асарњо эљод намудаанд, ташкил медињанд.  

Асоси меъёрї ва эмпирикии тањқиқотро Конститутсияи Љумҳурии 

Тољикистон ва санадҳои амалкунандаи меъёрию ҳуқуқии Љумҳурии 

Тољикистон, ки ба танзими муносибатҳои давлатдории миллї дар 

шароити инкишофи глобалї бахшида шудаанд, фаро мегиранд. 
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Аҳамияти амалии тањқиқот аз он иборат аст, ки натиљаҳои дар рафти 

кори илмї – тањқиқотии бо ҳокимияти сиёсї алоқаманд, дар таҳлили 

фаъолияти нињодҳои сиёсии љомеаи муосир, сатҳҳои гуногуни 

иттиҳодияҳои љамъиятї, дар рафти тайёрї ба лексияҳо, гузаронидани 

машғулиятҳои семинарї ва амалї оид ба назарияи умумии илмњои сиёсї, 

дар рафти омодагї ва гузаронидани курсҳои махсус оид ба масъалаҳои 

давлатдории миллї, сохтори унитарии Тољикистони муосир истифода 

бурда мешаванд. 

Асосҳои методологии тадқиқотро муносибатҳое ташкил медињанд, ки 

ба назария ва амалия, хусусиятҳои умумибашарї ва минтақавии 

равандњои сиёсї пайвастанд. Ҳангоми тањқиқи њодисаи “давлати миллї” 

ба муносибати системавї аҳамияти махсус дода шудааст. Масъалаи 

давлат хусусияти системавї дорад ва истифодаи васеи принсипҳои 

диалектикї, таърихї ва мантиқї, таҳлили муқоисавї, методи тарњсозї ва 

навъњои муосири технологияи сиёсиро талаб дорад. Њангоми тањќиќот 

инчунин ба низоми донишњои муосири синергетикї такя намуда, њолати 

нињодии давлати миллї дар асоси муносибати таркиботию функсионалї 

мавриди тањлил ва хулосагирї ќарор гирифтааст. Зарурати истифодаи 

усулҳои таљдиди ғояҳо ва назария, муқоисаи таълимотҳои сиёсию ҳуқуқї 

ва консепсияҳо муайян гардидаанд ва предмети тањқиқот муайян 

шудааст. 

Пойгоҳи таҳқиқот. Дар таҳқиқи ҳамаҷонибаи мавзуъ ва тањлили 

ҷанбаҳои асосии он муаллиф аз сарчашма ва манбаъҳои гуногун  ба 

таври васеъ истифода намудааст, ки онҳоро метавон ба гурӯҳҳои зерин 

тақсим намуд:  

 Гурўњи якуми сарчашмањоро масъалњои гуногуни раванди тањкими 

давлатдории миллї, њифзи арзишњои миллї, раванди бадастовардани 

истиќлолияти сиёсї тањким ва такмили он дар шароити низоми нави 

сиёсии олам, мубориза бар муќобили њар гуна созмону њаракатњои 

экстремистї- террористї ва монанди инњо ташкил медињанд, ки дар 
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асарњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон1 мавриди омўзиши 

васеъ ќарор гирифтаанд.   

Гурўњи дуюми тадќиќотиро њуљљатњои сиёсї, эъломия ва муоњидањои 

байналмилаллї ба монанди “ Эъломияи њуќуќи башар”, “Эъломияи 

Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон”, “Эъломияи Истиќлолияти ЉШС 

Тољикистон” “Конвенция Монтевидео о правах и обязанностях 

государств”, “Муоњидаи байналмилаллї оид ба њуќуќњои сиёсї ва 

шањрвандї”, Конститутсияи Љумњурии  Тољикистон”2,  ки раванди 

фаъолияти давлатро хосияти легитимї мебахшанд, ворид мегарданд.  

Гурўњи сеюми сарчашмањоро масъалањои ташаккул ва инкишофи 

давлати миллї дар шароити кунунї, тањким ва такмили истиќлолияти 

сиёсии давлатњои миллї, љойгоњи давлат дар шароити дигаргуншавии 

низоми сиёсии олам ва ояндаи давлатњои миллї дар асарњои 

муњаќќиќон3 мавриди тањќиќ ќарор гирифта, ташкил медињанд.  

                                      
1Ниг.: Рањмон, Э. Уфуќњои истиќлол [Матн] / Э. Рањмон. – Душанбе, 2018.-305 с.; Боз вай. Долгий путь 
к миру [Текст] / Э. Рањмон. - Душанбе,1998. – 125 с.; Боз вай. Таджикситан на пути демократии и 
цивилизованного общества [Текст] / Э. Рањмон. - Душанбе, 1996. - 312 с.; Боз вай. Наша цель – 
единство, согласие, созидание [Текст] / Э. Рањмон. – Душанбе, 2000. –160 с.; Боз вай. Политика мира и 
созидания [Текст] / Э. Рањмон. - Душанбе, 2001. – 216 с.; Боз вай. Наша цель – национальное согласие 
[Текст] / Э. Рањмон. – Душанбе, 1997. -72 с.; Боз вай. Давлатдории тољикон: Аз Сомониён то оѓози асри 
XXI [Матн] / Э. Рањмон. - Душанбе, 1999. – 228 с.; Боз вай. Истиќлолияти Тољикистон ва эњёи миллат: 
иборат аз 4 љилд [Матн] / Э. Рањмон. - Душанбе, 2002. -512 с.  
2 Ниг.: Эъломияи умумии њуќуќи башар. СММ. Тољикистон [Матн].-1999. Моддаи 14-18; Эъломияи 
Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон [Матн]. Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 1991; 
Эъломияи Истиќлолияти ЉШС Тољикистон [Матн]. Ведемостњои Совети Олии  Республикаи Советии 
Тољикистон.- Душанбе, 1991. № 15; Конвенция Монтевидео о правах и обязанностях государств 
[Текст]. Статья 1. [Манбаи электронї]. – Режими дастрас: www. wikisource.org // (Санаи мурољиат: 16 
ноябри 2021); Международный пакт о гражданских и политических правах (принят резолюцией 2200А 
(XXI) [Текст]. - Генеральное ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года); Конститутсияи Љумњурии  
Тољикистон [Матн]. – Душанбе, 2017.- С.1.    
3Ниг.: Бимен, У. О. Формирование национальной идентичности в условиях мультикультурализма. На 
примере Таджикистана // Полис. 2000. - №2. - С. 156-160; Валлерстайн, И. Миросистемный анализ: 
Введение. //Пер. Н. Тюкиной [Текст] / И. Валлерстайн. -М., 2006. -245 с.; Гранин, Ю.Д. Нации, 
национализм и федерализм [Текст] / Ю.Д. Гранин. - Калуга, 2002. - 212 с.; Гукасов, А.В., Косов, Г.В., 
Парастатов, С.В. Внешняя политика современных государств: геостратегический аспект [Текст] / А.В. 
Гукасов, Г.В. Косов, С.В. Парастатов. -Пятигорск, 2017. - 145 с.; Даль, Р. Полиархия: участие и 
оппозиция / Пер. с англ. под ред. С. Деникиной, В. Барановой [Текст] / Р. Даль. -М., 2010. - 288 с.; 
Дибиров, А.Н. Теория политической легитимности [Текст] / А. Н. Дибиров. -М., 2007. - 272 с.; 
Евсюков, А. А. Транснациональные корпорации как инструмент вытеснения наций-государств и 
«приватизации» мировой политики // Theories and Problems of Political Studies. 2016, Vol. 5, Is. 5А; 

Зокиров, Г.Н. Системаи сиёсӣ: масъалаҳои рӯз ва дурнамои инкишоф [Матн] / Г.Н. Зокиров. – 

Душанбе: Истеъдод, 2011. – 352 с.; Боз вай. Истиқлолияти сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: 

2006. – 156 с.; Боз вай. Идеологияи сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: 2008. – 184 с.; Боз вай. 
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Навгониҳои илмии тањќиќоти мазкур аз он иборатанд, ки њадаф ва 

вазифањои фаъолият ва хусусияти равандҳои сиёсї, иқтисодї ва 

идеологии глобалї ва таъсири онҳо ба низоми давлатдори миллї 

мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Дар љараёни тадқиқот љанбаҳои 

назариявию сиёсии ҳифзи давлатдории миллї дар шароити Тољикистон 

баррасї гардидаанд. Дар робита ба ин тарњи унитаризми давлатдории 

муосири тољик тањќиќ гардида, тамоюлҳои марказонидан ва 

ғайримарказї кунонидани ҳокимияти давлатї мавриди тањлил ва 

хулосагирињо ќарор гирифтаанд. Мазмун ва низоми ҳамкории марказ ва 

минтақаҳои Тољикистони муосир њамаљониба мавриди таҳлилу баррасї 

гаштаанд.  

Навгониҳои рисолаи илмиро инчунин натиљаҳое, ки дар раванди 

тањқиқот ба даст омадаанд муайян менамоянд:   

- манбаъњои сиёсї ва ѓоявию назариявии консепсияи давлати миллї 

дар шароити равандҳои глобалї муайян гардидаанд;  

- шарњу тафсири мафҳумњо, мазмун ва мундариљаи давлати миллї ва  

хусусиятњои он муайян гардидаанд; 

- сохтор ва моњияти низоми таъмини инкишофи Љумњурии 

Тољикистон њамчун давлати миллї мавриди тањқиқ, тањлил, баррасї 

ќарор гирифтаанд; 

- таъсири мутаќобилаи нињодњои љамъиятї дар раванди рушди 

давлати миллї мавриди тањќиќ ва омўзиши васеъ гардидаанд;  

- масъалањо ва мушкилињо дар раванди ташаккул ва инкишофи 

Давлати Тољикистон мавриди тањлил ва хулосагирињо гардидаанд; 

- хусусиятњои сиёсии инкишофи давлати миллї дар шароити 

Тољикистони муосир мавриди натиљагирињо ќарор ёфтаанд; 

                                                                                                                        
Давлати тавоно [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: «Эр–граф», 2018. – 60 с.; Боз вай: Давлат. Ќисми I 
[Матн] / Г.Н. Зокиров. -Душанбе, 2012. - 382 с.  
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- низоми тањкими пояњои иљтимоию иќтисодии инкишофи давлати 

миллї дар шароити глобаликунонии олам тањлил ва хулосагирињо 

шудаанд; 

- низоми масъалањо ва дурнамои инкишофи  Тољикистон ба сифати 

давлати миллї мавриди омўзиш ва натиљагирињо гардидаанд. 

Њолатњои асосие, ки ба њимоя пешнињод мегарданд:   

1. Давлати миллї њамчун ташкилоти сиёсии љомеа баъд аз имзои 

шартномаи сулњи Вестфал ташаккул ва инкишоф ёфта, ба ташаккули 

системаи нави муносибатњои байналхалќї асос гузоштааст, ки асоси 

мафкуравии онро ѓояи давлати миллї ташкил менамуд. Дар шароити 

Европаи пароканда сохторњои сиёсие ташаккул меёфтанд ва ба 

мустаќилият муваффаќ мегардиданд. Дар натиља, дар мудати кўтоњтарин 

давлатњои зиёди миллї пайдо шуданд, ки тарњи давлатию марказиро ба 

худ гирифта буданд. Принсипи истиќлолияти миллї таќозо менамуд, ки 

давлат тамоми њуќуќњо ва имкониятњоро барои истифодаи њокимият дар 

њудудњои хеш истифода намуда, сиёсати бузургро амалӣ намояд. Дар 

шароити муосир рушди консепсияњои низоми сиёсии олам доираи 

зиддияту мухолифатњоро мураккаб намуда, субъектњои сиёсати 

љањониро, аз љумла давлатро дар муќовимати байнињамдигарї ќарор 

медињанд. Махсусан, њолат ва дурнамои давлат љавњари асосии рушди 

чунин консепсияњо ба шумор мераванд. Ѓояи марказии низоми нави 

олам дар њар сурат мавриди бањс ќарор додани пешомади давлати 

миллї, махсусан, истиќлолияти миллии давлатњо мебошад.  

2. Дар шароити њозира мафњуми “давлати миллї” ањамияти махсусро 

касб намудааст. Онро дар бештари мавридњо, махсусан, дар нисбати 

олами муосир на он ќадар дуруст истифода менамоянд. Асоси онро бояд 

ба њам мувофиќ омадани ду мафњум: “миллат” ва “давлат” ташкил 

менамояд. Давлат ташкилоти сиёсиест, ки дар њудудњои географии худ 

суверинитетро касб менамояд ва зиёда аз ин, чунин хосиятро дар нисбати 

давлатњои дигари соњибистиќлол эътироф менамояд. Олами давлатњои 
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миллї низоми байналхалќии умумиятњои баробару мустаќилро фаро 

мегирад. Принсипҳои давлати миллиро умумияти забонї, фарњангї, 

пайдоиши этникї, анъанањои амиќи таърихии одамон, робитањои 

мустањками иќтисодї, дар њудуди муайян умр ба сар мебаранд, ташкил 

медињанд. Замоне ки консепсияњои “давлат” ва “миллат” ба њам мувофиќ 

меоянд, њукмронии элитаи сиёсї бештар хосияти легитимї пайдо 

менамояд ва он ба таври боваринок ба раванди идоракунї машѓул 

мегардад. 

3. Љумњурии Тољикистон њамчун давлати миллї инкишоф меёбад. Ин 

давраи муњим дар рушди таърихї ба шумор меравад. Љањида гузаштан 

ва хусусиятњои онро ба инобат нагирифтан ба фоидаи инкишофи 

самараноки давлат ва љомеа нест. Моњият ва хусусиятњои муњимтарини 

онро ба инобат гирифтани урфу одат, анъана ва суннатњои давлатдории 

миллї ташкил медињанд. Давлати миллї њимоя ва кафолатњои њуќуќу 

озодии инсонро њам дар сатњи фардї ва њам дар сатњи дастаљамъї 

вазифаи муњимтарин медонад. Бунёди тарњи (модели) давлатдории 

миллии демократї, ки бо бањисобгирии хосиятњои миллї ва махсуси 

инкишофи иљтимої асос ёфтааст, вазифаи асосии давраи муосири 

инкишофи таърихї ба шумор меравад. Бунёди давлати миллии иљтимої 

маќсади стратегии рушди кишварро ташкил медињад. 

4. Дар охири солњои 80-ум ва аввали 90-уми асри XX дар љомеа 

неруњои мухталифи сиёсї ташаккул меёфтанд. Њар яки онњо тавре ба 

њокимият, ба раванди идораи љомеа наздик мегардиданд. Дар 

муносибатњои љамъиятї манфиатњои худро мељўстанд ва аз њокимият 

талаб доштанд, ки онњоро низ ба эътибор гиранд. Чунин вазъияти сиёсии 

кишвар боиси сар задани мољарои мусаллањона гардид. Монеаи љиддї 

дар рушду инкишофи Давлати Тољикистон сар задани љанги шањрвандї 

буд. Дар низоми давлатдории навини Тољикистон љанги њамватанї 

монеаи мураккабтарин ва мудњиштарин мансуб меёбад. Њатто хатари аз 

байн рафтани Давлати Тољикистон пайдо гардид. Бо мушкилињои зиёд 
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мољарои сиёсї њалли хешро пайдо намуд. Раванди мусолињаи миллї бо 

њама гуна кашмакашињои бемаънї хотима гузошт. 

5. Истиќлолияти сиёсї падидаи муњимтарини рушди давлати миллии 

Тољикистон буда, дар самтгирї ва дарёфти маќоми кишвар дар низоми 

љањонї наќши муассир дорад. Истиќлол (суверенитет) муњимтарин 

хусусияти давлати миллї баромад менамояд. Суверенитет имконият 

медињад, ки давлат дар њудудњои муаяйнгардида мустаќилона амал 

намояд. Дар инкишофи Тољикистон дарки амиќ ва шинохти 

њамаљонибаи раванду њодисањои мухталифи љомеаи сиёсї наќши 

барљаста доранд. Масъалаи истиќлолияти сиёсї низ аз ќабили онњост. 

Амалияи истиќлолияти сиёсї, дарёфти роњу воситањои асосї ва њалли 

масъалањои рўзмарра, ки дар тањкими истиќлолияти сиёсии Љумњурии 

Тољикистон наќши махсус доранд, дар пешомади давлатдории миллии  

тољикон маќоми хосаро пайдо менамоянд. 

6. Тањкими пояњои иљтимоию иќтисодии инкишофи кишвар яке аз 

масъалањои асосии мақсаднок ва вазифавии давлат ба шумор меравад. 

Дар шароити равандњои глобаликунонии олам иќтисодиёти давлатњои 

миллї дар раванди буњронї ќарор гирифта, зиддияту мухолифатњои 

гуногунро ба миён меоранд. Хусусан, пањншавии њар гуна вирусњо, аз 

љумла коронавирус собит намуд, ки иќтисоди давлатњои миллї заифу 

нотавон њастанд. Рушди иќтисоди миллї имкон медињад, ки давлат дар 

алоњидаги то њадде фазои иќтисодиро назорат намояд. Инкишофи 

иќтисоди истењсолї ањамияти бузургро пайдо месозад. Дар шароити 

кунунии инкишофи Тољикистон он бояд аз иќтисоди тиљоратї афзалият 

дошта бошад. Хусусиятњои легитимии њокимиятро бе риояи принсипи 

“адолати иљтимої” мушоњида намудан ѓайриимкон аст. Риояи адолати 

иљтимої раванди бегонагии мардумро аз њокимият ба сатњи аќаллї 

расонида, равандњои делегитимии њокимиятро боз медорад.  

7. Дар шароити низоми нави љањонї оид ба пешомади давлатдории 

миллї ќариб тамоми мактабњо ва  муњаќќиќони донишњои иҷтимоӣ 
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ибрози андеша намудаанд. Мањдудиятњо ва монеањои зиёд пайдо 

намудани фаъолияти давлатњои миллї ва афзалият пайдо намудани 

маќом ва наќши иттињодияю созмонњои байналхалќї дар низоми нави 

љањонї рукни муњимтарини инкишофи глобалиро ташкил медињад. 

Муносибатњои байнињамдигарии давлатњо, ки дар заминаи њимояи 

манфиатњои миллї ва амнияти давлатї ќарор доштанд, тадриљан 

маќоми дарк намудан ва њалли масъалањои умумибашариро касб 

намудаанд. Яъне, бо кадом роњу восита Давлати Тољикистон 

манфиатњои миллї, геополитикию геостратегиашро њадафмандона 

њимоя намуда, дар низоми сиёсии олам маќоми арзандаро касб 

менамояд? Барои муваффаќ гардидан ба њалли масъалањои мазкур 

амалњо ва чорабинињои сатњи мухталиф заруранд. Онњо бояд аз маљмўи 

амалњое таркиб ёбанд, ки њам имконият ва салоњиятњои сиёсати дохилї 

ва хориљиро фарогир бошад. Пеш аз њама, ањамияти бузургро 

«Минтаќаи кўњистон» њамчун доктринаи геополитикии инкишофи 

Љумњурии Тољикистон пайдо менамояд. Минтаќаи кўњистон омили 

геополитикие мебошад, ки дар мавридњои гуногун воситаи таъмини 

амнияти мамлакат ва омили инкишофи иљтимоию иќтисодї ва рушди 

фарњангї баромад менамояд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи 

диссертатсионии «Хусусиятњои инкишофи давлати миллї дар шароити 

муосир (Дар мисоли Тољикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои сиёсӣ ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷуммҳурии Тоҷикистон аз рӯйи 

ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ 

мутобиқат менамояд. 

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дақиқияти 

маълумот, кофӣ будани ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои 

таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот, гузаронидани таҳқиқи эътимодноки 



23 

 

диссертатсионӣ мебошанд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии 

натиҷаҳои таҳқиқоти назарявӣ ва таҷрибавӣ манзур карда шудаанд. 

Саҳми шахсии довталаби унвони илмӣ. Таҳия, коркард ва таҳлили 

ҳамаҷонибаи мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ маҳсули чандинсолаи 

фаъолияти илмии муаллиф мебошад. Ҳамаи давраи иҷроиши нақшаи 

кории илмӣ–таҳқиқотии пешбинишуда бо иштирок ва пешниҳоди 

бевоситаи муаллиф роҳандозӣ карда шудаанд. Саҳми шахсии муаллиф 

дар пешниҳоди ташаккул ва таҳкими давлати миллӣ ва ѓайраро 

мушаххасан нишон додааст. 

Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Рисолаи 

диссертатсионї дар маљлиси кафедраи сиёсатшиносии Донишгоњи 

миллии Тољикистон мавриди муњокима ќарор гирифта, натиҷаҳои 

таҳқиқотии он пазируфта гардида, ба экспертизаи навбатии муассиса 

пешниҳод гардидааст. Инчунин рисолаи илмии мазкур дар маҷлиси всеи 

Шӯрои олимони факултети фалсафаи ДМТ мавриди баррасӣ қарор 

гирифта, ҳамчун кори илмии оригиналӣ баҳогузорӣ гардида, барои 

дифоъ дар Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА. 001. тавсия гардидааст.  

Натиљањои тањќиќот истифодаи амалии хешро дар раванди таълим 

пайдо намудаанд. Њолатњои асосии рисола дар маќолањои нашршудаи 

муаллиф инъикос ёфтаанд. Ќисматњои алоњидаи рисола, махсусан, 

масъалањо ва хулосањои то андоза рўзмарраи он аз љониби муаллиф дар 

бисёре аз конференсияњои љумњуриявї ва семинарњо, аз ҷумла дар 

конференсияҳои ҷумҳуриявии Њадафњои «Иљлосияи ХVI Шўрои Олии 

Љумњурии Тољикистон. //Маводи конф. љумњ. илмї–назариявї дар 

мавзуи: «Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ва 

масъалањои муњимтарини инкишофи сиёсии кишвар». – Душанбе: ДМТ, 

2012;  Маќоми терроризм дар низоми нави љањонї. //Маводњои конф. 

ҷумњ.  илмї- назариявї дар мавзуи «Терроризм: моњият, хосиятњо ва 

раванди ташаккулу инкишоф». - Душанбе, 2016;  Маќом ва наќши 

истиќлолияти сиёсї дар рушди давлатдории миллї. //Маводњои конф. 
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љумњ. илмї- назариявї дар мавзуи «Масъалањои рўзмарра инкишофи 

давлати муосир». - Душанбе, 2018; Таќсимоти миллию њудудї- заминаи 

асосии ташаккули Давлати миллии Тољикистон. //Маводњои конф. љумњ.  

илмї- назариявї дар мавзуи «Неруњои моњиятии инсон дар фалсафаи 

инсоншиносии профессор С. Наврўзов». - Душанбе, 2019; Моњият ва 

хусусиятњои асосии давлати миллї. //Маводњои конф. љумњ. дар мавзуи 

«Урбанизатсия њамчун омили азнавсозии љомеаи Тољикистон». - 

Душанбе, 2020; Истиқлолияти кишвар ва масъалаҳои таъмини инкишофи 

босубот. //Маводњои конф. ҷумњ. дар мавзуи «Масъалаҳо ва роҳу 

воситаҳои таҳким ва такмили истиқлолияти Тоҷикистон».- Душанбе, 

2021 ва ғайра қироат гардидаанд. 

Интишорот аз рӯйи натиҷаҳои мавзуи диссертатсия. Натиҷа ва 

дастовардҳои таҳқиқот дар чор мақолаҳои илмии дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯи ихтисораҳо, 

муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқот, ду боб, ки дарбаргирандаи панҷ 

зербоб аст, баррасии натиҷаҳо, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат 

мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсияро 192 саҳифаи матни компютерӣ 

ташкил медиҳад. 
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БОБИ I. МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ 

ТАҲҚИҚИ ДАВЛАТИ МИЛЛЇ: ХУСУСИЯТҲОИ АСОСИИ ОН 

§1. Моњият, мазмун ва низоми ташаккули давлатњои миллї 

 

Давлат ба њайси институти асосию мураккабтарини љомеаи сиёсї 

баромад менамояд. Он дар нисбати институтњои дигари сиёсї ва тамоми 

таркиботи иљтимої хосияти мењвариро касб намудааст. Давлат майдони 

зиддият ва мухолифати неруњои сиёсї баромад намуда, тамоми неруњои 

сиёсї мекўшанд, ки онро њамчун воситаи пурзўри амалигардонии 

маќсадњои хеш истифода баранд. Давлат дар њаёти инсон маќоми 

заруриро касб намудааст. Он ба њайси институти мењварию сиёсии 

танзимгари раванду њодисањо ва муносибатњои системаи сиёсї баромад 

менамояд. 

 Давлат мањсули пайдоиш ва инкишофи тамаддуни башарист. 

Раванди пайдоиши давлат дар марњалаи муайяни тараќќиёти љамъияти 

инсонї ба амал омадааст. Љамъият як навъ муносибат ва робитаи 

байнињамдигарие мебошад, ки одамонро аз лињози муносибатњои 

истењсолї, иќтисодию иљтимої, сиёсию динї муттањид намуда, дар 

доираи он манфиатњо ва талаботњо ќонеъ мегарданд. Одамон аз раванди 

муносибатњои мазкур дар алоњидагї баромада наметавонистанд ва 

барои идораи соњањои љамъиятї системаи муайяни ќоидањои рафторро 

ба вуљуд оварданд. Зарурати ќонеъ гардонидан ва таъмини ниёзњо 

заминаи заруриро барои пайдоиши давлат ба вуљуд овард.1  

Даврањои таърихии рушди инсоният ва мураккаб гардидани 

соњањои њаёти љамъиятї зарурати ташаккул ва инкишофи институтњои 

љамъиятиеро ба миён овард, ки бояд њуќуќ, озодї ва мухторияти шахсро 

таъмин созад. Замони ибтидоии пайдоиши давлат љомеаро на аз рўйи 

таќсимоти сохтори синфї, балки аз рўйи таќсимоти хосиятњои алоњидаи 

                                      
1 Ниг.: Алябьева, Т.К. Теории и общественная практика происхождения государства [Текст] / Т.К. 
Алябьева. – М., 2012. - С.26. 
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љомеаи инсонї, махсусан, одамони озод ва ѓайриозод људо менамуд. 

Маќоми асосӣ ба пешвоёни ќабилањо дода мешуд. Доњї ба сифати 

таќсимкунандаи асосии мањсулоти истењсолшуда, назораткунанда ва 

танзимкунандаи љараёни истењсолот баромад менамуд. Чунин мавќеъ 

доњиро аз оммаи мардум људо намуда, соњибмулк мегардонд. Бо гузашти 

ваќте тараќқиёти ќуввањои истењсолкунанда ва таќсимоти љамъиятии 

мењнат боиси ба синфњо ва табақаҳо људо шудани љомеа гардид. 

Зиддиятњо ва мухолифатњо зиёд гардида, ба дастгоњи махсуси 

маљбуркунї зарурат ба миён омад. Ба сифати дастгоњи маљбуркунї 

фаќат давлат амал карда метавонист.1 Чунин вазъият ва њолатњо 

ташкилоти сиёсии бузургро талаб менамуд ва нињоди махсуси идоракунї 

пайдо гардид, ки баътар онро давлат ном нињоданд.  

Пайдоиши давлат дар њаёти љомеа омилњои воќеї дошта, талаботу 

манфиатњои одамон онро ба миён овардааст. Оиларо метавон заминаи 

бавуљудоии давлат донист. Аввалин муносибатњои љамъиятї дар муњити 

оила ба вуљуд омада, заминаи воќеии пайдоиши ќабилањо дар якљоягї 

умумияти бузурги иљтимоиро ташкил намуда, давлатро ба вуљуд 

оварданд. Инсоният давлатро барои он ба вуљуд овардааст, ки талаботу 

манфитањо ва муносибатњои онњоро ба танзим дарорад ва кафили 

оромию амнияти онњо бошад. 

Тањќиќу тањлил ва равшан намудани мафњуми “давлат” дар 

давлатшиносї љойгоњи махсусро пайдо сохтааст. Андеша ва 

таълимотњои зиёде дар бораи ифодаи мафњумии давлат бунёд гардида, 

њар яке ба таври хоса низоми ташаккул ва инкишофро дар бораи давлат 

тавсиф намудаанд. Аксарияти таълимотњо хусусиятњо ва аломатњои 

алоњидаи онро тањлил намуда, дар ифодаи мафњумї ба пешравии 

назаррасе ноил нагардидаанд. Њолати мазкурро муҳаққиқи барҷаста ва 

собиќ президенти Амрико В. Вилсон чунин шањр додааст: “ Дар ифодаи 

                                      
1 Ниг.: Кадрин, Н.Н. Политическая антропология [Текст] / Н.Н.Кадрин. – М., 2001. - С.131. 
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мафњумии давлат њанўз њам муваффаќ нагардидаам”1. Њуќуќшиносї 

фаронсавї Ж. Ссел низ дар раванди таҳќиќотњои худ  ифодаи мафњумии 

давлатро шањр додааст: “Фањмиши аслии мафњуми “давлат” вуљуд 

надорад. Танњо хусусиятњои таърихї, сиёсї, психологї мављуданд. Аз ин 

рў мо метавонем тавсифи давлатро пешнињод намоем, на мафњуми 

онро”.2  

То њоло мафњуми “давлат” ифодаи воќеии худро пайдо накардааст. 

Таърифњои зиёде мављуданд, аммо бештари муњаќќиќон ва 

хонандагонро ќаноат намекунонанд. Чунин сатњи муносибатро низ дар 

фаъолияти ташкилотњо ва нињодњои байналхалќї мушоњида намудан 

мумкин аст. Њељ як маќот ва нињоде расман давлатро тавсиф  

накардааст. Яъне, то њол мафњуми “давлат”, ки онро аксари мактабњои 

илмї, намояндагони мухталифи илм ва дар доираи кишварњои гуногун 

эътироф карда бошанд, муайян нашудааст. Дар низоми муносибатњои 

байналналхалќї танњо Конвенсияи Монтевидео аст, ки соли 1933 аз 

љониби 18 давлати амрикои лотинӣ ќабул гардидаанд, хусусиятњо ва 

аломатњои давлатро чунин муайян намуданд: њудуди муайян; ањолї; 

њукумати муташаккил; барќарор намудани муносибатњо бо дигар 

давлатњо.3  

Тафсифи мафњуми “давлат”-ро муњаќќиќон ба таври мухталиф 

шањр медињанд. Дар луѓатњо низ чунин муносибатро пайдо сохтан 

мумкин аст.  Аз љумла, ҳамчун «шакли ташкилоти сиёсї, нињоди асосии 

системаи сиёсии љомеа, ки фаъолияту муносибатњои одамон, 

ташкилотњои љамъиятию сиёсї, умумиятњои иљтимої ва муассисањои 

гуногунро мураттаб гардонида, муташаккил менамояд ва аз болои онњо 

назорат мекунад»,4 тавсиф намудаанд. Ё худ дар манбаи дигар омадааст:  

“ташкилоти сиёсии љомеа, ки дар њудудњои муайян њокимияти идоракунї 

                                      
1 Иқ. аз: Морозова, Л.А. Теория государства и права [Текст] / Л.А. Морозова. - М., 2010. - С.45.  
2 Дар ҳамон ҷо. - С.48. 
3 Ниг.: Конвенция Монтевидео о правах и обязанностях государств [Текст] /. Статья 1. [Манбаи 
электронї]. – Режими дастрас: www. wikisource.org // (Санаи мурољиат: 16 ноябри 2021) 
4 Энсиклопедияи миллии тољик.Љ.V. [Матн] - Душанбе, 2017. - С. 171. 
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ва маљбуркуниро ба амал бароварда, ањолиро барои итоатнамої 

сафарбар менамояд”.1 Инчунин дар Энсиклопедияи советии тољик низ 

давлат ба чунин маъно омадааст. “Давлат аслињаи асосии њокимияти 

сиёсї дар љамъияти синфї, шакли ташкили сиёсии љамъият мебошад. Ин 

шакли ташкили сиёсї натиљаи пайдоиш ва фаъолияти њокимияти умум, 

системаи махсуси идоракунанда буда, ба соњањои асосии њаёти љамъиятї 

роњбарї мекунад ва дар њолатњои зарурї ба ќуввањои иљборї такя 

менамояд”.2 Дар Фарњанги тафсири забони тољикї давлат «ташкилоти 

сиёсии як љомеа, ки созмонњояш умури онро идора менамоянд; 

мамлакате, ки ба чунин ташкилот соњиб аст», маънидод мегардад.3  

Дар адабиёти русї мафњуми “давлат” низ ифодаи худро ёфтааст. 

Мафњуми «государство» аз мафњуми ќадимаи русии «государь» гирифта 

шуда, маќоми княз - њокимро ифода мекард. Дар навбати дигар мафњуми 

«государь» аз мафњуми «господарь» маншаъ гирифтааст.4 

Аввалин давлатњо дар њазорсолаи IV-III то милод ташаккул 

ёфтаанд. Ифодаи мафњумии он тавассути ибораю фањмишњои гуногун 

мавриди пажўњиш ќарор гирифтааст. Пеш аз њама, барои ифодаи давлат 

мафњумњои «князгарї», «шоњигарї», «республика», «тирания», «љамоаи 

шањрї» ва ѓайра истифода мегардиданд.5 Ин силсила мафњумњо давлатро 

на њамчун ташкилоти сиёсии љомеа муаррифї намуданд. Балки барои 

ифодаи гуногуншаклии он истифода гардидаанд.   

Мафњуми «давлат» дар таълимоти сиёсии кишварњои Ѓарб дар асри 

XVI мавриди истифода ќарор гирифтааст. Дар Аврупои асримиёнагї 

дарки масъалањои давлату давлатдорї, асосан дар заминаи назариёти 

илоњии пайдоиши давлату сиёсат мавриди пажўњиш ќарор гирифта буд. 

Баъд аз шикасти вањдати насронї муносибат таѓйир ёфта, мафњуми 

«давлат» барои ифодаи љомеаи сиёсї мавриди истифода ќарор гирифт, 

                                      
1 Большая российская энциклопедия. Том VIII [Текст] – М., 2004. - С. 108. 
2 Энциклопедияи советии тољик. Љ.II [Матн] – Душанбе, 1980. –С.558. 
3 Фарњанги тафсирии забони тољикї.Љ.I [Матн] -Душанбе, 2008. - С.396. 
4Ниг.: Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёсї. Љ.I [Матн] / Г.Н. Зокиров. -Душанбе, 2015. - С.293. 
5Ниг.: Зокиров, Г. Н. Давлат. Ќ. I. [Матн] / Г.Н. Зокиров. -Душанбе, 2012. - С.32. 
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ки дар он сањми Н. Макиавелли калон аст. Ў барои ифодаи љомеаи сиёсї 

мафњуми итолиявии «stato» (маќом) - ро истифода мекард. 

Дар луѓати тафсири забони русї бошад давлатро “ташкилоти 

сиёсии љомеа бо сардории њукумат ва маќомоти он, ки бо ёрии он синфи 

њукмрон њокимияти худро амалӣ мегардонад, муњофизати тартиботи 

мављуда ва пахши муќобилони синфиро таъмин мекунад”,1 маънидод 

намудаанд.  

 Мафњуми «давлат» имрўз дар се тарзи маънидоднамої маъмул аст: 

1) давлат њамчун ташкилоти гурўњи калони љамъиятї. Дар ин маъни 

мафњуми «давлат»-ро муродифи мафњумњои «мамлакат», «халќ», 

«љомеа», «ватан» ва ѓайра медонанд; 2) давлат њамчун маљмуи 

муносибатњои њокимияти сиёсї, яъне мураттабсози муносибатњои 

байнињамдигарии одамон, байни маќомоти иљтимоию сиёсии љомеа, 

иттињодияњои мухталифи љамъиятї, байни маќомоти давлатї ва ѓайра. 

Дар ин њолат давлатро ба њокимият, адолати судї ва маъмурият ташбењ 

медиҳанд; 3) давлат маљмўи маќомоти иљроия, ки низоми муаяйни 

ќоидањои њуќуќии барои фаъолияти он зурурро соњиб аст.2 

 Дар таърихи таълимоти сиёсї дар бораи давлат муњаќќиќони 

макон ва замони гуногун ибрози назар намудаанд. Давлат ки 

љолибтарин ва мураккабтарини падидаи сиёсии љомеа мансуб гардида, 

донишмандону муњаќќиќонро водор бар он намудааст, ки тањќиќотњои 

гуногун анљом дињанд, то ки асрори нињоии падидаи мазкурро ошкор 

созанд. 

 Дар инкишофи давлат ва њолатњои рушди он наќши сазоворро 

андешањои Афлотун пайдо сохтааст. Андешањои Афлотун оид ба давлат 

дар асарњои «Љумњур» ва «Ќонунњо» гирд оварда шудааст. Афлотун 

сабабњои пайдоиши давлатро ба таври хоса нишон медињад. Аз сабабе, 

ки одамон фаќат ба воситаи кўшишњои худ ба сатњи комил намерасанд, 

зарурат ба давлат ва ќонунњо пайдо мешавад. Раванди муттањидии 

                                      
1 Ожегов, С.И. Государство // Словарь русского языка. [Текст] / С.И. Ожегов. - М., 1975. - С.131. 
2Ниг.: Энсиклопедияи миллии тољик.Љ.V [Матн] -Душанбе, 2017. - С. 171. 
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одамон боиси он мегардад, ки дар муносибатњои байнињамдигарї ба њам 

ёрї расонида, тадриљан иттињоди одамон ташаккул ёфта, шакли 

давлатро пайдо менамояд.1 

 Масъалаи гуногуни давлат ва тартиби идораи он дар таълимоти 

Арасту љойгоњи хосаро касб намудааст. Арасту таълимоти шартномавии 

пайдоиши давлатро рад намуда, ташаккули таърихию табии онро 

љонибдор аст. Давлат аввал дар ѓояњо ва андешањо маќом ёфта ва сипас, 

аз оила ва маљмўи оилањо инкишоф ёфтааст. Давлат аз оила, насл оѓоз 

гардида, барои њаёти хуррам ташкил дода мешавад.2 Яъне он нисбатан 

комилтар гардида, ба вуљуд омадааст. Маќсади асосии умумияти нави 

сиёсиро муваффаќ гардидан ба њаёти хуррам ташкил менамуд. Инсон 

њамчун мављудоти сиёсї барои амалї гардидани њадафњо ва бахусус, 

таъмин намудани хайрияти умум аз ташкилоти сиёсї истифода 

менамояд. Амалигардии хайрияти шахсиятро Арасту тавассути 

идоракунии давлатї, ба монанди полития, монархия, аристократия 

бењтар медонад. Арасту пайдоиши давлатро мањсули инкишофи табиї 

медонист. Инсон, ки мављудоти сатњи олии дастаљамъї мебошад фаќат 

дар доираи шакли махсуси њаёти умумї вуљуд дошта метавонад. Инсон 

њамчун мављудоти сиёсї барои амалї гардонидани њадафњо ва бахусус, 

таъмини хайрити умум аз ташкилотњои сиёсї истифода менамояд. Ба 

андешаи мутафаккир «давлат на ба хотири фаќат зистан, балки асосан 

бо маќсади хушбахтона зистан ташаккул дода мешавад»3.   

Фањми давлату давлатдорї ва махсусиятњои пайдоиши он дар 

кишварњои Шарќ низ маќоми махсусро касб намудааст. Дар Шарќ 

давлат аз замони пайдоишаш шакли истибдодиро дар худ нигоњ медошт. 

Он ба дасгоњи пурзўри идоракунї такя намуда, њама чизро дар ихтиёр 

дошта, одамонро маљбур менамуд, ки итоаткор бошанд. Тамоми 

муносибатњои љамъиятї дар заминаи иродаи ягона ташаккул меёфт. Дар 

                                      
1Ниг.: Зокиров, Г.Н. Давлат. Ќ. I [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2012. - С.54. 
2 Ниг.: История политических и правовых учений. Под.ред. [Текст] / О.В. Мартышина. – М., 2010. - 
С.52. 
3 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Таърихи таълимоти сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. –Душанбе, 2010. - С.31. 
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кишварњои Шарќ низ пайдоиши давлату сиёсат дар заминаи таълимоти 

теологї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Таълимот дар бораи давлат 

дар Шарќ аз љониби донишмандони зиёде мавриди таҳқиқ ќарор 

гирифтааст. Дар Шарќ, махсусан дар Асрњои миёна мафњуми «давлат» 

дар маънои ташкилоти сиёсии љомеа мавриди истифода ќарор гирифт. 

Аз љумла, чунин сатњи фањмишро Низомулмулк анљом додааст. Ў 

аввалин муњаќќиќест, ки мафњуми «давлат»-ро дар маънои ташкилоти 

бузурги сиёсии љомеа ва масъули суботи сиёсї маънидод менамояд. 

Назари Низомулмулк дар бораи пайдоиши давлат аз таълимоти 

њамзамонон ва андешамандони дигар на он ќадар фарќкунанда аст. Ў 

низ дар бораи пайдоиши давлат таълимоти махсусе иброз надошта, 

пайдоиши онро ба худои муќтадир вобаста медонад. 

 Дар таърихи афкори сиёсии мардуми тољик омўзиши масъалањои 

давлат дар таълифоти Низомулмулк ва Ањмади Дониш ба таври 

барљаста намоён мегардад. Махсусан, Ањмади Дониш дар боби 

пажўњиши давлат ва низоми давлатдорї хеле муваффаќ гардидааст.  Ў ба 

масъалаи ташаккулу инкишофи давлат назари хоса дорад. Яке аз 

аввалинњо шуда, дар шароити Осиёи Миёна ѓояи пайдоиши давлатро ба 

табиати давлат пайваст менамояд. Онро ба иродаи Худо вобаста намуда, 

дар натиљаи забткорињо, зўрии яке бар дигаре пайдо мешавад. «Рисола 

дар назми тамаддун ва таовун» ё «Рисола ё мухтасаре аз таърихи 

салтанати хонадони манѓития» асарњои классикии барљастае ба шумор 

мераванд, ки то њоло таваљљуњи давлатмандон ва муњаќќиќони низоми 

давлатдориро ба худ љалб менамоянд.  

 Дар рушду инкишофи давлат маќом ва наќши арзишњои Замони 

нав ё давраи Эњё хело бузург аст. Пеш аз њама, мафњуми «Замони нав» 

барои илми сиёсї, на муносибати шаклї ба мафњум ва на фањми 

географиро таљассум менамояд. Балки мафњуми «Замони нав» дар 

ташаккули арзишњо, меъёрњои муносибат ва принсипњоеро ба миён 

овард, ки дар инкишофи тамоми раванду њодисањои љомеаи инсониро 
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такони пурзўр дода, моњияти њастии онњоро дигар намуд. Мањз, 

давлатро њамчун институти сиёсї ба њолати нави сифатї рушд дод. 

 Дар таълимоти сиёсии давраи Эњё андешањои Н. Макиавелли дар 

фањмиши мафњуми «давлат» ба таври барљаста таљассум ёфтаанд. Н. 

Макиавелли аввалин шуда дар илми сиёсї мафњуми «давлат»-ро ворид 

намуд, ки ба вожаи «stato» ишора карда мешуд. Н. Макиавелли тавсифи 

нави ташкилоти асосии сиёсии љомеаро дар шакли «stato» (маќом) баён 

менамояд, ки он инъикоси мамлакат, кишвар, њокимияти мушаххас 

намуда, умуман шакли сиёсии љомеа мебошад. Яъне, мафњуми «stato»-ро 

дар маънии «государство» вориди донишњои сиёсї мегардонад.1  

 Н. Макиавелли давлатро рўњи олии инсон мешуморад. Хизмат 

намудан ба давлатро мањсули амали худо намедонад. Давлатро 

манфиатњои умумии одамон ба вуљуд овардаанд. Ў дар асараш 

«Подшоњ» («Государь») тарзи ташаккули давлати пурзўрро нишон 

медињад.  

 Дар шароити Тољикистон солњои зиёде дар фањми давлат ва 

моњияту мазмуни он дар раванди омўзиш монеањо дар шакли тарзи 

муносибат вуљуд дошт. Чунин муносибат аслан ба авзои рушди 

идеологии мамлакат вобаста буд. Дар доираи таснифот танњо як тарзи 

муносибат- муносибати синфї ба давлат пазируфта мешуд. Чунин тарзи 

муносибат дар заминаи таълимоти марксизм-ленинизм бунёд мегардид. 

Њар гуна фањми дигари давлат рад гардида, ќобили ќабул набуд. 

 Фањми гуногун ва дар бисёр мавридњо зиддиятноки давлат ва 

низоми давлатдорї, ки ифодаи воќеияти инкишофи таърихии он аст ва 

масъалањои мухталифи бунёдї, моњиятї ва шаклии падидаи мазкур 

водор менамояд, ки муњаќќиќон ва намояндагони мактабњои гуногуни 

илмї аз муносибати мавњумї даст кашида, мушаххасияти андешањо ва 

мавќеъгирињоро бештар гардонанд. Давлатро мавриди таҳқиқи арзандаи 

даврон ќарор дињанд ва дар фањми асрор, дарёфти роњу воситањои 

                                      
1Ниг.: Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёсї. Љ.II [Матн] / Г.Н. Зокиров.  -Душанбе, 2015. - С.143.  
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самараноки инкишоф ва дурнамои рушди он сањм гиранд. Аз ин хотир, 

мебояд масъалањои мухталифи давлат ва давлатдорї мавриди омўзиш, 

тањлилу таркиб ва хулосагирињои сатњи гуногун ќарор гиранд. Бештар, 

масъалањои зерин таваљљуњпазиранд: 

 - моњият ва мазмуни аслии давлат. Фањми раванди ташаккули 

њудуд ва маќоми навъњо ва шаклњои мухталифи давлат, ки аз пайдоиши 

аввалин шакли давлатдорї оѓоз меёбанд, дар дарки моњияти давлат 

наќши хосаро касб менамоянд. Давлат, ки худ ќадимтарин падидаи њаёти 

сиёсї башумор рафта, дар навъњо ва шаклњои мухталиф инкишоф 

ёфтааст. Аз он замон то ба њоло моњияту мазмуни давлат таѓийроти 

куллиро пайдо насохтааст. Моњияти давлатро дар њар давру замон амалї 

намудани иродаи як гурўњи одамон бар гурўњи дигари одамон ташкил 

менамояд; 

 - таъсири шакли давлат ба мазмун ва моњияти он. Махсусият дар он 

зоњир мегардад, ки кадом шаклњои давлат метавонад манфиатњои 

бештари одамонро таљассум ва њимоя созад; 

 - принсипњои асосии инкишофи давлат. Принсипњои ташаккули 

давлат њамчун омили пешбар дар рушди давлат ва давлатдорї наќши 

муайянкунанда мебозанд. Дар инкишофи таърихии давлатњо принсипњои 

зерин арзиши бештар пайдо намудаанд: ќавмият; империявї; сулолавї; 

миллият; синфият; «олами ягона идоракунии ягонаро талаб дорад».1 

 Барои инкишофи мутаносиби падидаи давлат ва ба хотири тањќиќи 

васеъ ва илман асоснок намудани он, зарурати муайяён намудани 

методологияи тањќиќ ва принсипњои асосии омўзиш маќоми муњимро 

касб менамоянд. Давлат ва масъалањои гуногуни инкишофи он бо 

тамоми мураккабї ва пурихтилофї зарурати истифода аз методология, 

методњо ва рўоварињои арзишии мухталифро ба миён меорад. Њангоми 

омўзиш аз навъњои гуногуни муносибат ба раванду њодиса ва падидањо 

истифода менамоянд, ки онњо ба сифати асосњои методологї эътироф 

                                      
1Ниг.: Зокиров, Г.Н. Давлати тавоно [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2018. - С.21. 
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мегарданд. Махсусан, муносибати консептуалї, меъёрї, институтси-

оналї, фаъолиятї, конфликтологї, таърихї. 

 Аз тавсифи методологї ва арзишию меъёрии масъалањои гуногуни 

давлат истифода намуда, таърифи онро баён намудан мумкин аст. 

Таърифи давлат бояд маќсад, мазмун, хусусиятњо ва вазифањои онро дар 

худ ифода намояд. Давлат шакли махсуси ташкили њокимияти сиёсї ва 

унсури мењварии љомеа буда, фаъолияту муносибатњои одамон, 

умумиятњои иљтимої ва иттињодияњои љамъиятиро муташаккил сохта, 

онњоро ба самти зарурї равона карда, аз болояшон назорат менамояд.1 

 Дар таърихи таълимоти сиёсї дар бораи пайдоиши давлат 

андешањо ва доктринањои зиёде вуљуд доранд. Њанўз аз даврањои ќадим 

мутафаккирон ба масъалањои гуногуни пайдоишу моњияти давлат ва 

самтњои рушди он диќќат љалб менамуданд. Дар таърихи таълимоти 

сиёсї назарияи пайдоиши давлат зиёду гуногун буда, дар байни онњо 

таълимоти теологї; назарияи патриархалї; назарияи зўригарої ё «тобеъ 

намудан»; «шартномаи љамъиятї»; назарияи синфї; назарияи органикї; 

назарияи психологї; таълимоти антропологї ва ѓайра маќоми хосаро 

касб намудаанд.2 

 Дар давлатшиносии муосир тавсифи навъњо ва хелњои давлат 

ањамияти рўзмарра пайдо намудаанд. Зеро чунин муносибат имконияти 

бештарро дар фањми дурусти моњият ва хусусиятњои давлат пайдо 

менамояд. Аммо дар раванди пешини тањќиќот ба чунин хосиятњо 

чандон таваљљуњ наменамуданд. Бо мураккаб гардидани табиати давлат, 

вазифањо ва љойгоњи он дар низоми сиёсии олам масъалаи омўзиши амиќ 

ва васеи тарафњои гуногуни падида пеш омадааст. Олами мураккаб 

дарки асрори бештари давлатро њамчун актори асосї ва мураккабтарини 

низоми сиёсии олам талаб дорад. Аммо мураккабӣ ва зиддиятнокї дар 

он зоњир мегардад, ки тарзи муносибат ва методњои омўзиши давлат дар 

                                      
1Ниг.: Зокиров, Г.Н. Давлат. Ќ. I [Матн] / Г.Н. Зокиров. -Душанбе, 2012. - С.30. 
2Ниг.: Тимошенко, В.И. Теория государства в политико- правовой мысли Украины и России (конец 
XIX- начало XX вв) [Текст] / В.И. Тимошенко. -М., 2014. -С.16. 
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шароити њозира низ то сатњи дилхоњ комил нагардиданд. Аз ин љост, ки 

онњо дар низоми муаяйнкунињо ва муќовиматњои гуногун рў ба рў 

мегарданд.  

Њангоми муаяйн намудани навъњои давлат таваљљуњи бештарро 

назария ва амалияи давлати миллї ба худ мекашад. Мафњуми «давлати 

миллї» категорияи фундаменталии назариявиро пешнињод менамояд, ки 

аз рўи анъана давлати таърихан ташаккулёфта, соњибистиќлол, 

марказонидашударо ифода месозад. Барои назарияи муносибатњои 

байналхалќї мафњуми «давлати миллї» муњим аст, зеро «давлат» дар 

маънои давлати миллї унсури асосии тамоми муносибатњои 

байналхалќї аст. 

Давлати миллї мањсули љомеаи аврупоист. Раванди ташаккулу 

инкишофи он ба марњалаи нави рушди таърихї рост меояд. Давраи 

ташаккули давлатњои миллї поёни њокимияти падарони масењї дар 

Империяи Рим мебошад.  Дар фазои сиёсии Аврупо калисо ва элитаи 

динї њукмронии мутлаќро дар даст доштанд. Њокимияти динии онњо 

тамоми њудуди Аврупоро фаро гирифта буд. Элитаи динї низ њокимияти 

дунявиро дар зери таъсири худ нигоњ медошт. Ба мољароњо ба њайси 

миёнарав иштирок мекард ва муносибатњои љамъиятиро ба танзим 

медаровард. 

Дар ин фазои сиёсї давлатњо њам аз лињози сиёсї ва њуќуќї 

ташаккулёфта набуданд ва дар сиёсати худ аз зулм, зўроварї ва 

таљовузнамої истифода мебурданд. Давлатњо сарњади муайяни худро 

надоштанд ва сарњади давлатро он феодалњое, ки дар зери њимояи ин ва ё 

он давлат ќарор мегирифтанд, заминњои онњо њудуди давлатро муайян 

месохт. 

Заминаи дигари ташаккули давлатњои миллї дар Аврупоро 

муносибати зиддикалисої ташкил медињад. Шикасти вањдати насронї ва 

ќудратро аз даст додани падарони масењї боиси он гашт, ки дар љомеа 

буњрони иљтимої, сиёсї ва эътирозњои оммавї ба вуљуд ояд. Љунбишњои 
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оммавї аслан табаќаи поёнии љомеаро дар бар мегирифт. Чунин вазъи 

иљтимоию сиёсї табаќаи болои љомеаро низ њамроњ намуд. Калисо 

имконияти муносибатњоро ба танзим даровардан надошт. Дар фазои 

сиёсии Аврупо тањаввулотњои бузурги сиёсї ба вуљуд омада, маќсади 

асоси озод сохтану истиќлолияти сиёсї бахшидан ба њокимияти дунявї 

ва муайян намудани марзи њокимияти динї ва дунявї буд. Дар ин раванд 

яке аз масъалањои муњими сиёсї ин муайян намудани марзњои миллї ба 

шумор мерафт.1 Вазъияти сиёсии бавуљудомада марњилаи дигарро барои 

ташаккули давлатњои миллї фароњам овард. 

Дар асрњои XV-XVII муносибатњо ба куллї дигаргун гардида, 

раванди гузариш аз давлатњои њудудї ба давлатњои миллї оѓоз мегардад. 

Раванди сарњадсозии миллї андешаи давлати миллиро ба миён овард. 

Љомеаи аврупої саропо аз тазодњо таркиб ёфта буд. Аз љумла, љангњои 

сулолавї, динї, њаракатњои озодихоњї, реформатсионї бо њам дар њоли 

бархўрд ќарор доштанд. Калисо низ рў ба таназзул оварда, љомеаро 

буњронї идеологї њамроњӣ менамуд. Фазои холии идеологї марњилае 

буд барои ташаккули идеологияи миллатгарої. Чунин њолат гурўњњои 

калони этникиро муттањид месохта, зарурати объективии ба вуљуд 

омадани идеологияи миллї пеш омад. Парокандагии сиёсї ва фазои 

холи идеологї заминаи аслии ба миён омадани идеологияи миллї гашта, 

дар андешаи мардум шинохтану ќадр намудани арзишњои миллї дарки 

маќом ва обрўю эътибори миллати хеш ба вуљуд омада, њар як миллат 

барои таъсиси давлати миллии худ мубориза мебурд. 

Идеологияи миллатгарої ва ифтихори миллї дар фазои сиёсї 

таъсири бузург расонид. Дар баробари оне, ки мардум давлатњои миллии 

худро месохтанд, аз лињози сиёсї мустаќил буданро њадафи асосии худ 

медонистанд.  

Сулњи Вестфали соли 1648 зиддиятњоеро, ки мамлакатњоро ба 

Љанги сисола кашида буд, аз байн бурд. Сарњадњои давлатњоро муайян 

                                      
1 Ниг.: Куприянов, А.В. «Вестфальский миф» и «вестфальский суверенитет» [Текст] / А.В. Куприянов.  
// Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМОРАН. 2019, №4. - С.11-23. 
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сохт ва барои ташаккули давлатњои миллї наќши њалкунанда бозид. Дар 

муносибатњои байналхалќї наќши асосиро минбаъд на монархњо, балки 

давлатњои соњибистиќлоли миллї анљом медоданд. 

Омўзиш ва тањќиќи миллат ва давлати миллї таърихи тулонї дорад. 

Мафњум, моњият ва хусусиятњои давлати миллї дар байни муњаќќиќон 

дар сатњи гуногун мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Сатњи фањмиши 

он, махсусан, аз тарзи дарки фањми мухталифи мафњуми «миллат» 

бармеояд. Бештари муњаќќиќон дар раванди таҳқиқи мафњуми «давлати 

миллї» ва хусусиятњои он ба ду тарзи муносибат  диќќати асосї додаанд: 

умумияти шањрвандии давлат ва умумияти этникї.1 

Дар илми сиёсї миллат њамчун умумияти иљтимоию таърихии 

одамон дониста мешавад. Чунин тарзи дарки масъала аз давраи Эњё ва 

замони маорифпарварони франсуз оѓоз гардидааст. То давраи Эњё 

мафњуми «миллат» хусусиятњои иљтимоиро инъикос менамуд. Дар 

Асрњои миёна мафњуми «миллат» бештар барои таснифи этникї ва 

иљтимоии ањолї истифода мегардид. Махсусан, мафњуми «миллат» 

барои ифодаи гурўњи намояндагии ин ё он мамлакат дар Соборњои 

Ватикан ва ѓайра истифода мегардид. Мафњуми «миллат» фањмиши 

гуногун дошта, нисбати умумиятњои иљтимоие, ки дар таркиби худ 

халќиятњои зиёдро муттањид месохт, истифода мегардид. 

Сарчашмаи асосии пайдоиши давлати миллї миллат ва 

муносибатњои миллї арзёбї мегардад. Миллат нахустасос ва унсури 

мењварии давлатњои миллї аст. Миллат ягонагии таърихї ва сиёсии 

давлати миллиро ташкил намуда, онро дар худ амалї сохт ва арзиши 

олии тамаддуни муосир гардид.2 

 Шурўъ аз давраи инќилоби Фаронса саркарда, фањми илмии 

мафњуми «миллат» ташаккул меёфт. Мафњуми «миллат»-ро маорифпар-

                                      
1Ниг.: Босяцкий, А. Возникновение национального государства как государства современного типа 
[Текст] / А. Босяцкий, В.Я. Любашиц, М.К. Филиппова // «Территория новых возможностей. Вестник 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса». 2015; №4. - С. 122. 
2 Ниг.: Гранин, Ю. Д.  Национальное государство. Прошлое. Настоящее. Будущее [Текст] / Ю.Д. 
Гранин. -  СПб., 2014. - С. 9. 
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варони франсуз њамаљониба истифода намуда, дар рушди маънавиёти 

инсоният сањми бузург гузоштаанд. Дар натиљаи фаъолияти онњо 

мафњуми «миллат» дар маънои умумияти иљтимоию таърихии одамон 

дониста шудааст. Яъне, фањми илмї ва сиёсии мафњуми «миллат» аз 

замони маорифпарварони франсуз сарчашма гирифтааст.  Маорифпар-

варони франсуз мафњуми «миллат»-ро фаќат дар маънои умумияти 

иљтимоию этникї мавриди тањќиќ ќарор надодаанд. Балки мафњуми 

«миллат»-ро дар маънии «ањолии тамоми давлат» истифода менамуданд. 

Яъне, миллати одамон ба мансубияти шањрвандї ва давлатиашон 

њаммаъно гардидааст. 

Мафњумњои «миллият» ва «давлати миллї» баъд аз давраи Эњё дар 

бештари њуљљатњои муњими давлатї ва байналхалќї ба таври зайл ифода 

мегардид: пеш аз њама, мафњуми «миллият» дар маљмўъ дар маънои 

шањрванди давлат мавриди истифода ќарор гирифтааст. Дар љомеаи 

демократї шањрвандият новобаста аз мансубияти этникї љойгоњи хешро 

пайдо месозад; сипас мафњуми «давлати миллї» њамчун умумияти 

шањрванди давлат мавриди истифода ќарор гирифтааст. Он дар маънои 

умумияти шањрвандї дониста мешуд. Њолати мазкур хусусияти сиёсию 

њуќуќии миллатро дар мадди аввал мегузорад. Мансубияти шањрвандї 

унсури мењварии он баромад менамояд. Аз лињозе, ки мансубияти 

шањрвандї унсури асосии муносибати мазкур аст, мафњуми 

«шањрвандият» муайян гардад. Конвенсия оид ба шањрвандият, ки соли 

1997 дар Шўрои Аврупо коркард гардид, мафњуми «шањрвандият»-ро 

чунин ифода намудааст. Дар он мафњуми «шањрвандият» њамчун « 

муносибатњои њуќуќии шахс бо давлат бе ишора кардан ба баромади 

этникии ў» таъриф дода шудааст.1 Мансубияти миллї ба мансубияти 

шањрвандии одамон њаммаъно гардидааст. Њолати мазкур воќеияти 

дохиликишварї буд. Дар муносибатњои байналхалќї он њамчун воњиди 

                                      
1 Ниг.: Европейская конвенция о гражданстве [Текст] /. [Манбаи электронї]. – Режими дастрас: URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Европейская конвенция о гражданстве. (Санаи мурољиат 25 янв.2022) 

https://ru.wikipedia.org/
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асосї ба њисоб рафта, робитањоро ташкил намуда, онро тањким 

мебахшад. 

 Аз нуќтаи назари иљтимої мафњуми «миллат» умумияти этникї 

буда, бо як ќатор аломатњои ташкилї ва таркибї аз умумиятњои дигари 

иљтимої фарќ менамояд. Гурўњњои этникї, одатан, соњиби воњиди 

давлатдорї нестанд ва кўшиш менамоянд, чунин њолатро ба даст оранд. 

Андешањо дар фањми этникии мафњуми «миллат» асосан дар нимаи 

дуюми асри XIX ва аввали асри XX дар Аврупо ташаккул ёфтаанд. 

Чунин нуќтаи назарро бештар њаракатњои этникї дастгирї менамуданд, 

зеро онњо, кўшиши људо гардидан ва ё бо гурўњњои этникии дигар 

њамроњ гашта, давлати хешро ташкил намоянд. Аз ин љост, ки 

этнонатсионализм давлати миллиро њамчун давлати этникии якхела ё 

якљинса муаррифї намуда, муносибатњои байнињамдигарии умумиятњои 

дигари љомеаро халалдор месозад. Муњаќќиќи соњаи этнология Г.Т. 

Тавадов ин андешаро таќвият медињад. Ў давлати миллиро чунин шарњ 

додааст: давлати миллї ин давлате мебошад, ки аз љониби этноси муайян 

ва дар њудуди муайян ба вуљуд омада, истиќлолияти сиёсї ва 

худмуайянкунии халќро дар амал тадбиќ менамояд. Дар раванди 

тањќиќи масъалаи мазкур муњаќќиќ бештар дар байни мафњумњои 

«миллат» ва «этнос» тафовутеро намебинад ва ќайд менамояд, ки 

бештари давлатњо ба њайси давлати миллї баромад менамоянд, вале на 

њамаи онњо давлати миллї ба шумор мераванд. Ў аз лињози фањмиши 

этникї ба мафњуми «миллат» бањо дода, бештар дар заминаи фањми 

давлати моноэтникї андешаронї менамояд.1 

 Дар фањми аввал ва анъанавии худ давлати миллї, пеш аз њама, ба 

маънои воњиде арзи њастї дошт, ки дар асоси њокимияти як воњиди 

этникї ё як миллат ташаккул ёфтааст. Чунин сатњи фањмиши давлати 

миллї бар он ишора дорад, ки давлат асосан мутааллиќ ба як ќавм ё 

миллате мебошад. Чунин шакли фањмиш ва шакли мављудияти давлати 

                                      
1 Ниг.: Тавадов, Г.Т. Этнология [Текст] / Г.Г. Тавадов. –М., 2005. –С. 255. 
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миллї ифодаи навъи анъанавї ва этникии он ба шумор меравад. Рушду 

инкишофи муносибатњои миллї ба он оварда расониданд, ки муносибат 

дар раванди омўзиши мафњуми «давлати миллї» таѓйир ёбад. Таљрибаи 

инкишофи давлатњои миллї собит менамояд, ки ќариб давлатеро пайдо 

намудан ѓайриимкон аст, ки аз намояндагони як этнос таркиб ёфта 

бошад. Пас, ин тањаввул боиси он мегардад, ки худи мафњуми «миллат» 

бештар ба маънои «мансубияти шањрвандї ва давлатии одамон» 

фањмида шуда, мафњуми «давлати миллї» низ, батадриљ аз маънои 

анъанавї ва этномарказии худ берун шуда, бештар ба маънои 

шањрвандию сиёсї фањмида шавад. 

 Имрўз дар амалияи сиёсї бо ду навъи нигориш ва бо ду маънои 

давлати миллї, яъне маънои анъанавию этносентрикӣ ва маънои 

нисбатан нави шањрвандї - сиёсии он рў барў мебошем. Аммо раванди 

таваљљуњро бештар навъи шањрвандї-сиёсї ба худ мекашад. Чунин 

муносибат аз вазифањо ва њадафњои касбию соњавї бармеоянд. 

Гузориши масъала ва тадќиќу тањлили он саволњои зиёдеро ба миён 

меоранд. Пеш аз њама, худи мафњуми «давлати миллї» мавриди омўзиш 

ќарор бигирад, зеро дар фањми он мухолифатњое дучор меоянд, ки 

маънояшро халадор сохта, боиси номуайянињои зиёд мегарданд. 

Аксарияти луѓатњо давлати миллиро њамчун ќонуният ва шакли њатмии 

сохтори давлатии давраи пайдоиш ва тањкими љомеаи буржуазї ва 

мутобиќан њамчун иловаи назарраси ѓояи давлати буржуазї баррасї 

менамоянд. Аз ин нуќтаи назар, давлати њуќуќї, ки манфиати шахсият, 

озодии сиёсї ва иќтисодии ўро њимоя менамояд, дар як њолат метавонад 

давлати миллї бошад, ки ягонагии сиёсии миллатро њимоя менамояд, 

рушди бозори миллиро кафолат медињад ва фарњанги миллиро нигоњ 

медорад. Давлати миллї давлати соњибихтиёр, њуќуќбунёд, ки дар 
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њудуди муайян њокимиятро амалї менамояд. Яъне давлате, ки аз номи 

мардум идора мегардад ва худро њамчун миллат муаррифї менамояд.1 

Давлати миллї шакли сиёсии худмуайянкунии миллат буда, дорои 

њудуди муайян ва дар шароити муттањидї зиндагї намудан ва дар 

натиљаи ба амал баровардани њуќуќи худмуайянкунии сиёсї ташкил 

карда шудааст.2 

Дар «Энсиклопедияи миллии тољик» давлати миллиро чунин шарњ 

додаанд. «Давлати миллї, давлати комилан соњибихтиёр, ки бо нишону 

парчам ва муќаддасоти хоссаи давлатдории худ дар љомеаи љањонї 

муаррифї шуда, чун кишвари озод сиёсати мустаќилонаро бањри 

амалисозии ормонњои шањрвандонаш рўњандозї менамояд. Давлати 

миллї иттињоди њудудие мебошад, ки кули аъзои он новобаста ба 

мансибияти этникї умумияти худро эътироф карда, дар рўњияи 

њамфикрї бо њам фаъолият мекунанд ва тобеи меъёрњои 

институтсионалии љомеаи худ мебошанд».3 

Новобаста аз оне, ки омузиши давлати миллї дар байни 

муњаќќиќон таърихи тулонї дорад, то њол ягонагии нуќтаи назари 

муњаќќиќон оид ба моњият, усулњои ташаккул ва тањаввулоти ин падидаи 

таърихї ба вуљуд наомадааст. Аксари онњо раванди ташаккули давлати 

миллиро бештар ба омилњои дохилии муносибатњои љомеа ишора 

намуда, ќисми дигари онњо муносибатњои берунии гузариш аз љомеаи 

феодалї ба навъи давлатдории миллиро љонибдорї менамоянд. Омили 

ташаккули давлати миллиро Т. Гоббс, пеш аз њама, дар истифодаи зўрї 

аз љониби давлат мебинад. Асоси пойдорӣ ва тартиботи љомеа дар 

заминаи истифодаи зўрї аз љониби давлат ба вуљуд меояд. Агар давлат 

барои нигоњ доштани тартибот аз ќувва истифода набарад, он аслан 

                                      
1 Ниг.: Nation-state. Энциклопедия Британника [Текст] /.  [Манбаи электронї]. - Режими дастрас: 
https://www.britannica.com/topic/nation-state (Санаи мурољиат 25 янв.2022) 
2 Ниг.: Национальное государство. //Большая Российская Энциклопедия. Электронная версия. [Текст] 
/.  [Манбаи электронї]. - Режими дастрас: https:// www.bigenc.ru. (Санаи мурољиат 2фев.2022) 
3 Энсиклопедияи миллии Тољик. Љ. 5. [Матн] /. –Душанбе, 2017. – С.179. 

https://www.britannica.com/topic/nation-state
http://www.bigenc.ru/
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давлат баромад карда наметавонад.1 Т. Гоббс бар он андешааст, ки 

одамон аз уњдаи таъмини амнияти шахсии худ баромада наметавонад ва 

аз низоми «љанги њама бар муќобили њама» даст мекашанд ва зўрии 

легетимии давлатро эътироф менамоянд. Пойдории тартибот ва 

бехатариро давлати миллии пўрзур таъмин карда метавонад.2  

Ю. Хабермас ќайд менамояд, ки пайдоиши давлатдории миллї -  

натиљаи инкишофи номуътадили раванди таърихї ва самараи бењтарини 

сиёсии Замони Нав ба шумор меравад. Давлати миллї давлате мебошад, 

ки дар идораи он халќ манбаи асосии њокимият дониста мешавад. Он  

институтест, ки тамаддуни Ѓарб ба вуљуд овард, марњила ба марњила 

ташаккул ёфта, мавќеи худро дар муносибатњои байналњалќї мустањкам  

кард.3 В.М. Межуев бошад давлати миллиро давлате мењисобад, ки он аз 

як воњиди маъмурии идорашаванда, таъминкунандаи озодињои сиёсї, 

иќтисодї, њимояткунандаи воњидњои маъмурию њудудї, кафолатдињан-

даи инкишофи бозори миллї, њифзкунандаи арзишоти фарњангї таркиб 

ёфтааст.4 

Таълимоти марксизм низ раванди ташаккулу инкишофи давлатњои 

миллиро шањр додааст. Он бештар хосияти синфиро дар худ касб 

намудааст. Давлати миллї дар раванди гузариш аз љомеаи феодалї ба 

љомеаи буржуазї ба вуљуд омадааст. Давраи гузариш бошад дар натиљаи 

таќсимоти мењнат ва рушди иќтисодиёти истењсоли ташаккул ёфта, 

дахолати давлат ва таъмини амниятро зарур мешуморид. Инкишофи 

моликияти хусусї дар байни табаќањои миёнаи љамъиятї њимояи 

њуќуќии субъктњои хољагидорро талаб менамуд. Таќсимоти рўзафзуни 

мењнат боиси рушди маъмурияти давлатї гардид, ки дар рафти он 

                                      
1 Ниг.: Гоббс, Т. Левиафан [Текст] / Гоббс Т. Избр. произв.: в 2 т. – М., 1964. Т.2. – С.324.  
2 Ниг.: Гоббс, Т. О гражданине [Текст] / Гоббс Т. Избр. произв.: в 2 т. – М., 1964. Т.2. – С.307. 
3Ниг.: Хабермас, Ю.В. В поисках национальной индентичности: Философские и политические статьи 
[Текст] / Ю.В. Хабермас. - М,1990. - С.78. 
4 Ниг.: Межуев, В.М. Идея национального государства в исторической перспективе [Текст] / В.М. 
Межуев. – М., 2013. – С. 32. 
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низоми феодалї ба идораи муттамарказї давлатї табдил ёфт. Бинобар 

ин, давлати миллї мањсул ва олоти рушди буржуазии љомеа мебошад.1 

М. Вебер ташаккули давлатњои миллиро аз омили сиёсї- фарњангї 

вобаста медонад. Пойдорї ва тартиботи љомеа натанњо аз њокимияти 

муќтадир вобаста мебошад. Бояд хосияти легетимии њокимият ошкор 

гардад. Маънои эътирофи љамъиятиашро гум насозад. Ќарорњо ва 

ќонунњо бояд одилона ва адолатпарвар бошанд. Фазои сиёсии љомеаи 

аврупої орї аз чунин хусусиятњо буд. Фаъолияти нињодњои анъанавии 

калисо ва империя дар муносибат ба мардум амал карда натавонистанд 

ва боварии мардумро ба давлат коста гардонданд. Чунин хусусиятњо 

мардумро водор намуд, ки аз муносибатњои архаистї даст кашанд ва 

сатњи дигари инкишофро пайдо намоянд. Рафъи буњрон бар пояи 

давлати миллї алоќаманд буд. Яъне давлати миллї як принсипи 

иштироки мардум дар њаёти сиёсї ва љамъиятї гардид.2 

Дарки мафњум ва хусусиятњои ташаккули давлати миллї мавриди 

пажўњиши муњаќќиќони ватанї низ гардидааст. Яке аз назарњо, дар 

бораи моњияти масъалаи мазкур дидгоњи профессор Г.Н Зокиров 

мебошад. Ў давлати миллиро чунун шарњ додааст: «давлати миллї- 

шакли сиёсии худмуайянкунии миллатњо мебошад. Яъне, давлатњо, ки аз 

тарафи миллати муайян ва дар њудуди муайян ташаккул ёфтаанд. 

Суверенитети умумият, ки дар он як миллат афзалият дорад. Сохтори 

мифологї ва интеллектуалї, ки дараљаи баланди боваринокї ва сатњи 

баланди неруи сиёсиро соњиб аст. Воњиди асосї, дар муносибатњои 

байналхалќї ба эътибор гирифта мешавад»3 Дар чунин маъно назари 

муњаќќиќ А. Ѓ. Холиќов низ мувофиќ аст: «таъсиси давлати миллї 

                                      
1 Ниг.: Маркс, К. Второй набросок «Гражданский войны во Франции [Текст] / Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч.2 изд.: в 50 т. – М., 1961. Т. 17. – С.612. 
2 Ниг.: Вебер, М. Политика как призвание и профессия [Текст] / М. Вебер. Избр. произв. – М., 1990. - 
С. 646.  
3 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёсї. Љ1 [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2016. - С.313. 
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натиљаи амалї гаштани соњибихтиёрии миллист. Соњибихтиёрии миллї 

њамчун њуќуќи миллатњо ба худмуайянкунии миллї фањмида мешавад»1  

Дар рушду инкишофи давлати миллї як ќатор омилњо таъсири 

бештар гузоштаанд. Пеш аз њама, ба сифати яке аз омилњои асосї 

муносибатњои байнињамдигарии элитаи сиёсии асрњои миёнаи аврупої 

баромад менамояд. Аксари муњаќќиќон чунин муносибатро ба ду давра 

људо месозанд. Давраи аввал барои ташаккули њаракатњои элитарї 

замина гузошта, маќом ва наќши њокимияти монархистиро мустањкам 

менамояд. Махсусан, мубориза барои бартараф намудани хусуматњои 

дохилї ва бунёди њокимияти шоњї, истифодаи њуќуќи зўрии давлат 

барои бањсњои дохилї, бартараф сохтани муносибатњои сиёсии идораи 

табаќавї ва дар заминаи он мутамарказ гардонидани њокимияти сиёсї, 

бунёди дастгоњи давлатї ва ѓайра мавќеи марказиро ишѓол намудааст. 

Чунин њаракатњои элитарї то асри XV давом намуда, заминаи воќеиро 

барои бунёди давлати миллї, махсусан, давлатњои мутамарказ дар 

Аврупо, ба мисли Франсия, Англия, Испания ташаккул дод. Чунин  

давлатњо  асосан дар заминаи таълимоти «шартномаи љамъиятї», 

муттамарказ гардонидани њокимияти давлатї ва таъмини баробарии 

тамоми шањрвандон дар назди ќонун ба вуљуд омаданд.2 

Марњилаи дуюм аз давраи Эњё оѓоз гардида, бо имзои шартномаи 

сулњи Вестфал ба итмом мерасад. Моњияти марњилаи дуюм ва махсусан, 

муборизањои озодихоњї, пеш аз њама, барои бунёди системаи нави 

муносибатњои байналхалќї, дар асоси эътироф ва эњтироми принсипи 

суверенитети давлатї зоњир мегардад. Дар оѓоз кўшишњо бештар дар 

ислоњоти дохилии муносибатњои калисоӣ ва Империяи муќаддаси Рим ба 

вуљуд омад. Он омиле гашт, ки Империяи муќаддаси Рим таъсир ва 

нуфузи сиёсиашро дар љомеа аз даст дод. Њаракатњои буржуазиро 

тамоми оммаи мардум љонибдорї намуда, барои бунёди давлати 

                                      
1 Ниг.: Холиќов, А.Ѓ. Андешаи давлати миллї [Матн] / А.Ғ. Холиқов. - Душанбе, 2013. –С.94. 
2 Ниг.: Нерсесянц, В.С. Философия права[Текст] / В.С. Нерсесянц. - М., 1997. – С.447. 
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муттамарказ бидуни муносибатњои догматикии динию мифологї 

мубориза мебурданд. 

Дар асоси гуфтањои боло, метавон хусусиятњои ин институти 

сиёсиро људо намуд. Ин хусусиятњо ва аломатњо онро аз раванди 

давлатдории ќаблї људо намуда, дар чунин шаклњо зоњир мегардад: 

- њокимияти муттамарказї давлатї. Хусусияти унитарии давлат ба 

вуљуд омада, назоратро аз болои њудудњои муайяншуда барќарор 

месозад. Дар ќаламрави худ соњиби њокимияти мутлаќ ва пойдор 

мебошад. Њудуди давлат хусусияти дахлнопазириро касб менамояд. Дар 

шароити имрўза наќши њудуд, инчунин шомилияти њудудї ба сифати 

хусусияти муайянкунандаи давлати миллї баромад менамояд. Њудуд 

барои давлати миллї на танњо нишондињандаи фазоиву љуѓрофї, ин боз 

ченаки ахлоќї - таърихї аст, ки дар ватан, мамлакат, ватандўсти, мероси 

ниёгон зоњир мегардад. Њудудро фурухта намешавад, онро њифз 

менамоянд, љони худро барои он ќурбон менамоянд, онро ба мерос 

мегузоранд. Аз ин рў, њудуд ҳамчун яке аз рамзҳои шинохти миллат, як 

навъ сарњадоти охирин барои давлати миллї дар баҳси суверенитет ва 

дигар меъёрҳои мављудияти он, ченаки иқтисодї, сиёсї, ҳуқуқї ва 

фарҳангии истиқлолият мебошад; 

- давлати миллї ташкилоти сиёсии муташаккили шањрвандонест, 

ки миллатро ташкил медињад. Дар раванди давлатдории пешин 

принсипи шањрвандият истисно буд. Он дар сохторњои давлатї мавриди 

амал ќарор намегирифт. Давлати миллї имкониятро фароњам овард, ки 

маќоми иљтимоии одамон муайян гардад. Пеш аз њама умумияти 

шањрвандии одамон бо роњи таъмини њуќуќу озодињо, баробарї бе дарки 

хусусиятњои этникии њамаи табаќањои љомеа мавриди амал ќарор 

гирифт. Шароити ба амал омада кафолати њимояи њуќуќу озодињои 

инсонро њам дар сатњи фардї ва њам дар сатњи дастаљамъї инъикос 

месохт. Яъне минбаъд афзалият ба њуќуќи инсон дода мешуд. 

Плюрализми андешањо ва манфиатњо принсипи асосии давлати миллї 
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баромад намуда давлати миллиро ифодагари иродаи миллат нишон 

медод; 

- худшиносии миллї. Садоќатмандї ба давлат дар заминаи 

худшиносии миллї ба амал бароварда мешавад. Ватандўстї раванде 

гардид, ки њамаи табаќањои иљтимоии љомеаро дар маљмўъ муттањид 

сохта, риояи ќоидањои аз љониби давлат муайянгардидаро таъмин сохт. 

Масъалаи мазкурро андешањои муњаќќиќ З. Бауман таќвият мебахшад. 

«ќарзи њамешагии шахси ватандўст ин риояи ќоидањои давлат мебошад. 

Итоат ва хизмат ба давлат нишонаи асосии ватандўстии шахс аст».1 

Моњияти худшиносї тавассути мафњумњои «арзишњои миллї», 

«манфиатњои миллї», «амнияти миллї», «истиќлолияти миллї» ва ѓайра 

ифода мешавад. Равандњо ва њодисањои мазкур мустаќиман зиста 

наметавонанд. Барои њастии онњо институти сиёсие зарур буд, ки ќодир 

бошад маќом ва наќши созандагї ва пешбари ѓояњои мазкурро дар 

фаъолияти худ таљассум намояд. Ба чунин сифат давлати миллї баромад 

менамояд. Он ташкилоти њудудиест, ки иттињоди иљтимої, идоракунии 

сиёсї ва худмуайянкунии фарњангиро инкишоф медињад; 

- истиќлолияти сиёсї. Аломати мазкур ифодагари он буд, ки давлат 

тамоми њуќуќњо ва имкониятњоро барои истифодаи њокимият дар 

њудудњои хеш истифода намуда, дар муносибатњои байналхалќї воњиди 

асосї баромад намояд. Њолати мазкур мављудияти кадомин њокимияти 

олии дигарро истисно менамуд. Принсипи истиќлолияти сиёсї моњиятан 

хосиятњои худро дар чунин хусусиятњо пайдо менамояд; Тамоми 

монеањои роњи инкишофи љомеа бартараф гарданд. Соњањои алоњидаи 

њаёти љамъиятї инкишофи мутаносибро пайдо карда тавонанд; давлат 

њам аз љињати сиёсї ва њам аз љињати иќтисодї тобеияти худро аз 

акторњои дигари сиёсати байналхалќї канда намояд. Пеш аз њама 

сиёсати иќтисодии дуруст пеша карда шавад. Аз ин лињоз таъмини 

истиќлолияти иќтисодї вазифаи муњим ва аввалиндараља ба њисоб 

                                      
1 Бауман, З. Мыслить социологически [Текст] / З. Бауман. – М., 1996. – С. 177-178. 
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меравад; кишвари соњибистиќлол роњи минбаъдаи инкишофи хешро 

муайян менамояд. Тарњи (модели) инкишофи давлатдорї бо ба инобат 

гирифтани хосиятњои миллї ва махсуси инкишофи иљтимої асос ёфта 

бошад;1 

- хусусияти муайянкунандаи давлати миллї дар мављудияти сохтори 

сиёсии махсус – миллат, ки сатњи баланди ризоият ва устувориро дар 

љомеа таъмин менамояд, мављудияти фарњанги шањрвандии рушдкарда 

ва муттањидшавиро дар атрофи арзишњо ва манфиатњои умумї таљассум 

менамояд, зоњир мегардад. Дар чунин њолат миллат воситаи 

интегратсияи тамоми унсурњои љомеаи шањрвандї ва ягонагии сиёсї – 

давлат, ки худмуайянкунии онњо дар асоси принсипи «ягонагї ва 

гуногунї» ба миён меояд, мегардад; 

- давлати миллї њамчун умумияти сиёсиву этникї ва бисёрфар-

њангии одамон бо сатњи баланди интегратсияи гурўњњои асосии 

иљтимоиву фарњангї баромад менамояд;  

-  ба давлати миллї мављудияти љомеаи шањрвандии рушдкарда (бо 

баробарии расмии аъзои он) ва соњаи хусусї, ки бо соњаи давлатї 

дахолат намекунад, хос аст; 

- ташаккул ва гузаронидани сиёсати давлатї, ки ба манфиатњои 

миллї љавобгў буда, дар натиљаи ризоият ва ошкор намудан тариќи 

равандњои демократї муќаррар карда мешавад; 

- ањамияти калони суверенитети давлати миллї, ки дар шакли 

синтези мањдуди суверенитети халќ, миллат ва давлат баромад менамояд;  

- характери давраи баъдииндустриалии иќтисодиёт, ки дар замина-

њои капитализми либералї бунёд гардида, дар ташаббусњои соњибкорони 

озод асос ёфтааст;  

-  рушди инфрасохтори алоќањои дохилї, озодии љойивазкунї, 

суръати баланд доштани љараёнњои муњољиратї, шаффофоияти њудудї 

хоси давлатњои миллї аст;  

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Истиќлолияти сиёсї [Текст] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе, 2006. - С.22. 
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- барои шуури сиёсї идеологияи умумимиллї, инчунин системаи 

ягонаи сиёсї ва арзишњои ахлоќиву маънавї хос аст; 

-  мављудияти забони расмии давлатї, рамзњои давлатии 

умумиэътирофгардида;  

- далели эътирофи байналхалќї ва ќонунї будани мавќеи миллї ба 

давлати миллї хос аст. Давлати миллї ин хусусияти маќомї аст, ки дар 

раванди ќонунгигардонии дохилї ва хориљї эътироф карда мешавад. 

Њатто агар давлат дорои сатњи баланди муттањидии шуури миллї дар 

љомеа набошад, ин ё он давлат аз тарафи муњити беруна њамчун бунёдии 

ягона дар сиёсат ва фарњанг баррасї карда мешавад, ба сифати миллати 

ягона баромад менамояд; 

- характери дунявии њокимияти давлатї дар асоси кафолати њуќуќ 

ба озодии виљдон ва эътиќоди динї; 

- шакли муњими институтњои сиёсї, ки дар мављудияти њукумати 

пурќуввати марказї зоњир мегардад. Самти марказонидани њокимияти 

сиёсї дар давраи ташаккули давлати миллї муњим аст.  

Дар асоси хусусиятњои људогардидаи давлати миллї, метавон 

таърифи аввалини онро равшан намуд: ин як ташкилоти сиёсї, 

соњибихтиёр ва њудудии мақомоти давлатї аст, ки манфиатњои бунёдї 

(фарњангї, маънавї, сиёсї ва иқтисодї) -ро ба таври қонунї ифода ва 

њимоя мекунад. 

Дар шароити кунунии инкишофи низоми нави олам маќом ва наќши 

давлатњои миллї халалдор гардида, фањмиши весфалии худро аз даст 

додаст. Љараёнњо ва мактабњои зиёди илмї дар бораи пешомади давлати 

миллї андешарони намуда онро як институти архаистї маънидод 

менамоянд. Донишмандону муњаќќиќон борњо ибрози назар намудаанд, 

ки фарљоми давлати миллї расидааст. Он дигар наметавонад раванди 

инкишофи босуботро байдо созад. 

Њамин тавр, дар натиљаи тадќиќотњои дар боло зикргардида ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки давлат ин созмони универсалии сиёсї дар 
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љомеа аст, ки дорои њокимияти муњими давлатї ва дастгоњи 

махсусгардонидашудаи таъсири танзимї мебошад, ки пеш аз њама, дар 

манфиати ќишри њукмрони иљтимої ифода мегардад ва вазифањои барои 

љомеа умумиро иљро менамояд. Ин созмон дар асоси таќсимоти ањолї 

дар воњидњои маъмуриву њудудї, истифодаи институти шањрвандї ва 

њуќуќ бунёд карда мешавад. 

Давлат њамчун институти мењварии системаи сиёсї дар њаёти инсон 

маќом ва наќши бузургро соњиб гардидааст. Он ба сифати танзимгари 

њаёти љамъиятї баромад намуда, њаёти инсонро пурмўњтаво ва рангин 

мегардонад. Њар як марњилаи инкишофи таърихи ин ташкилоти сиёсии 

љомеаро рушд дода, замонавї гардонидааст. Пайдоиши давлатњои 

миллї шакли комилтарини раванди марњилаи давлатдорист. 

Давлти миллї – натиљаи рушди мураккаби таърихї, яке аз мањсули 

беназири сиёсии давраи Замони нав ба њисоб меравад. Дар Аврупо пайдо 

шуда, он ба љои монархияи мутлаќи табаќавї омад ва ба раият ва 

баъдтар ба шањрвандон њуќуќи иштирок дар њаёти сиёсии кишварро 

пешнињод намуд. 

Асосан, давлати миллї формулаи иштироки сиёсии ањолї дар 

идоракунии давлат, институти асосии сиёсии давраи муосир ба њисоб 

меравад, ки рушд ва таќвияти унсурњои демократиро дар љомеа таъмин 

менамояд. Давлати миллї ягона сохтори сиёсї гардид, ки талаботро ба 

худмухторї ва муттањидшавии милли ќонеъ намуд, ки дар воридшавии 

оммаи мардум ба сањнаи сиёсї таљассум гардида, ба талаботи 

суверенитети халќї љавобгў аст. Ќайд намудан зарур аст, ки давлати 

миллї ягонагии таърихї ва сиёсии миллатро таъмин намуда онро дар 

худ амалї намуд, арзиши олии тамаддуни муосир гардид. Дар ин самт 

сањми маданияти сиёсии аврупої бузург аст.  Давлати миллї зинаи нави 

давлатдорї, давраи сифатан нав дар ташкили њокимияти давлатї гардид. 
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§ 2. Давлати миллї: махсусиятњои раванди инкишоф  

дар шароити ҳозира 

 

Ҳангоми омӯзиш ва таҳқиқ масъалаҳо махсусиятњои инкишоф, 

раванди ташаккул ва ояндаи давлат маълум мегардад, ки дар низоми 

илмҳои сиёсӣ андешаҳо ва нуқтаи назарҳои ба ҳам мухолифу 

зиддиятноки зиёде вуҷуд доранд. Чунин сатҳи андешарониҳо ва иддаоҳо 

дар бораи комилан аз байн рафтани давлати миллӣ зимни ба авҷи худ 

расидани равандҳои глобализатсионии олами имрӯза ва тадриҷан дар 

заминаи онҳо ташаккули низоми ягонаю муайяни идоракунии сайёра ва 

ҳуқуқи ҷаҳонӣ бештар баррасӣ карда мешаванд. Ҳамзамон, ақидаҳое дар 

мавриди он, ки давлати миллӣ дар ҳар шароит ҳифз карда мешаванд, 

гарчанде ки комилан инкор намегардад, ки онҳо зери таъсири равандҳои 

мазкур ба тағйироти муайян дучор гашта, мазмуну муҳтавои аслии худро 

то андозае дигар менамоянд. Ин навъи нуқтаи назар дар баробари 

низоми андешаронии аввал муќобил гузошта шуда, матраҳ мегарданд. 

Дар баробари ҷаҳони давлатҳои ҳифзшуда бо принсипҳо ва амалияҳои 

анъанавии ба худашон мувофиқ, ҷаҳони дигар бо иштирокчиён ва 

фаъолони бешуморе дар ҳолати шакл гирифтан аст, ки дар навбати 

аввал барои ҳимоя ва пешбурди мустақилияти худ кӯшиш мекунанд. Ба 

андешаи тамсилию образноки сиёсатшиноси немис К. Сегберс “маҳз 

болои давлатҳои анъанавии миллӣ баъзе «анборҳо ва захирагоҳи 

транснатсионалӣ» сохта мешаванд”.1 Яъне, ба андешаи муҳаққиқ, асосан 

давлатҳои миллӣ ба сифати зербино ва ё фундаменти аслии ҳукумати 

ягонаи ҷаҳонӣ хизмат менамоянд. 

Дар давлатшиносии муосир, асосан се назарияи навин дар баробари 

давлати миллӣ матраҳ мегарданд. Дар ин қисмати диссертатсия кӯшиш 

                                      
1 Мельвиль, А.Ю. Становление транснациональной политической среды и «волны» демократизации 
[Текст] / А.Ю. Мельвиль. // Современные международные отношения и мировая политика: Учебник 
для вузов / отв. ред. А.В. Торкунов. - М., 2004. - С. 106–142. 
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ба хараҷ дода мешавад, ки аз нуқтаи назари интиқодӣ фаҳмиши саҳеҳ дар 

мавриди се назарияи муосир дар бораи ин «маҷмуи рамзҳои 

транснатсионалӣ», ки дар заминаи давлатҳои миллӣ ташаккул ёфта ва 

дурнамои давлати миллиро метавонанд зери таъсири хеш қарор диҳанд, 

мавриди баррасии амиќ ќарор дода шаванд. Назарияи аввал бо номи 

лоиҳаи давлатҳои транснатсионалӣ маълум аст, ки он дар низоми 

илмҳои сиёсии ҳозира аз ҷониби ҷомеашинос ва файласуфи маъруфи 

олмонӣ В. Бек пешниҳод шудааст. Назарияи дуюм консепсияи 

демократияи космополитикӣ мебошад, ки аз тарафи профессори илмҳои 

сиёсии англис Д. Хелд матраҳ карда шудааст. Назарияи сеюм бо номи 

манзумаи постнатсионалї (пасазмиллӣ) мебошад, ки онро файласуф ва 

љомеашиноси олмонї Ю. Хабермас коркард намуда, ба низоми илмҳои 

сиёсӣ ва давлатшиносии муосир ворид кардааст. 

Лоиҳаи давлатҳои транснатсионалии В. БЕК 

В. Бек дар бораи сарнавишт ва дурнамои давлати миллӣ 

андешаронӣ намуда, ба хулосае меояд, ки ҳукуматҳои миллӣ ба тадриҷ 

қудрати худро аз даст медиҳанд, зеро таҳдид ва хавфи калонтарин барои 

давлатҳои миллӣ раванди ба истилоҳ “зерсиёсатҳо” маҳсуб мегарданд, 

ки он дар натиҷаи пайдоиши сиёсати ширкатҳои бузурги 

транснатсионалӣ, хазинаҳои молиявӣ, марказҳои тадқиқотӣ ва ғайра ба 

вуҷуд омадаанд. Раванди мазкур доираи фаъолияти давлати миллиро дар 

сиёсати дохилию хориҷӣ рӯз то рӯз тангтар менамоянд. Маҳз дар 

зерсистемаҳои сиёсӣ сохторҳои ҷомеаи навин ташаккул меёбанд, ки ҳам 

институтҳои парламентӣ, ҳам сарҳади ҳуқуқӣ ва ҳам ҳукуматҳоро сарфи 

назар мекунанд. Бек ин равандро «парокандашавӣ ва ё таназули сиёсат» 

барои давлатҳои миллӣ меномад. Дар натиҷа вазъияте ба миён меояд, ки 

сиёсат аз ҷониби ҳукумати мутамарказ дигар амалӣ карда намешавад. 

Сиёсат ба доираи назорати зергурӯҳҳои гуногун, инчунин шахсони 

алоҳида табдил меёбад. Ҳамин тавр, Бек буҳрони амиқи давлати 
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миллиро, ки як замоне соҳибихтиёри мутлақ маҳсуб мегардид баён 

намуда, дар арсаи сиёсати ҷаҳонӣ пайдо шудани қувваҳои нави фаъолро, 

ки аз занҷири системаҳои анъанавии сиёсӣ озоду мухтор шудаанд, 

пешбинӣ мекунад. 

Ҷомеаи таваккалӣ, ки дар раванди глобализатсия ташаккул ёфтааст, 

қудрати давлати миллиро дар бисёре аз соҳаҳо заиф карда, ба марзҳои 

ҳудудии он бо вобастагии гуногуни иҷтимоӣ, ба системаи муносибатҳои 

бозорӣ, шабакаи иртиботот, расму одобу урфу одатҳои якхелаи аҳолӣ 

ворид мешавад ва онҳоро комилан зери таъсири хеш қарор медиҳад, ки 

ҳолати мазкур ба ҳудуди муайяне вобаста набуда, кулли оламро фаро 

хоҳад гирифт. Чунин ҳолат дар ҳамаи соҳаҳои муҳимтарине, ки 

ҳокимияти миллӣ-давлатӣ ба онҳо такя мекунад: дар соҳаи сиёсати 

андозситонӣ, сиёсати берунӣ, дар соҳаи амнияти миллию ҳарбӣ зоҳир 

мегардад. Доираи фаъолияти ширкатҳои транснатсионалӣ аз чаҳорчӯби 

давлати миллӣ берун баромада, шартномаи пойбандӣ ва ё вафодорӣ бо 

ниҳодҳои давлати миллиро амалан қатъ мекунанд.1  

Дар чунин шароит, ба қавли В. Бек, хавфи ба вуҷуд омадани ҷомеаи 

ҷаҳонии бедавлат, бедавлатии ҷаҳонӣ ногузир буда ва раванди 

беҳукуматии ҷаҳонӣ тамоми олами башариро таҳдид менамояд. Дар 

баробари ин В. Бек чунин мешуморад, ки вазъияти тазодноке ба миён 

меояд, ки то имрӯз инсоният намунаи онро надидааст ва тамоми баҳсҳои 

мавҷудаи кунуниро дар мавриди ояндаи ҷаҳони навин беасару бесамар 

мегардонад. Кафолати ҳуқуқҳои асосӣ, ки дар назари аввал ба 

мавҷудияту бақои давлати миллиро алоқамандии қавӣ дорад. «Аммо пас 

чӣ гуна метавон муносибатҳои ҳуқуқии космополитикии байни давлатҳо 

ва шаҳрвандони кишварҳои гуногунро асоснок намуда ва кафолат дод. 

Ҳоло он ки худи давлати миллӣ ҳамчун кафили аслии он нисбат дода 

                                      
1 Мафҳуми «транснатсоналӣ» чунин маъно дорад, ки шаклҳои ҳаёт ва фаъолияте пайдо мешаванд, ки 

мантиқи дохилии он бо заковати он, ки одамон “бидуни эътирофи фосилаҳо” бо интихоби худ олами 

ҳаёти иҷтимоӣ ва муносибату алоқаи байниҳамдигарии амалҳоро ба вуҷуд меоваранд ва нигоҳ 
медоранд. 
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мешуд. Аз ин лиҳоз, дар ин маврид ба васвасаи алтернативаҳои бардурӯғ 

бояд дода нашуд: ё барои ташаккули давлати ҷаҳонӣ талош намуд ё 

ҳуқуқҳои асосиро дар фазои беҳуқуқию бедавлатӣ ворид кард?”1 – чунин 

андешаронӣ менамояд В.Бек. 

Ба назари муҳаққиқ зуҳуроту падидаи таваккалро метавон ҳамчун 

таҳдид ва ё хатари глобализатсия паси сар кард, вале илова бар ин бояд 

таъкид намуд, ки раванди рафъи таҳдиду хатарҳо худ аллакай ҳаракат ба 

сӯи космополитизм аст. Буњрони давлатњои миллї бо зарурати њалли 

масъалањои ҳамешагӣ на танњо дар сатњи миллї, балки дар сатњи 

байналмилалї низ ба манфиати ин падида посух медињад ва ин тамоюл 

боиси њамоњангсозии амалиёти як давлат бо амалҳои давлатњои дигар 

мегардад. Ба ҳамин тариқ, зуҳуроти манфии глобализатсия худ ба 

сифати асоси ташаккули интенсивии муносибатҳои байналхалқӣ 

баромад намуда, ба шаклгирии ҷомеаи ҷаҳонии космополитикӣ 

мусодиат менамоянд. 

Бек ба сифати алтернатива ба муќобили тарҳҳои давлатҳои 

транснатсионалӣ – тарҳи давлатҳои қавиро пешниҳод мекунад, ки 

қудрати ташаккули шаклҳои сиёсии онҳо аз вокунишҳои муштарак бар 

зидди равандҳои глобализатсионӣ афзоиш меёбад. В. Бек тарҳи худро 

дар ду принсипи зерин бунёд мекунад. Принсипи аввал ин аст, ки 

робитаи мутақобила дар чаҳорчӯби ҷомеаи ҷаҳонӣ имкон медиҳад, ки 

агар таҳдиду даъват комилан бартараф нашавад, пас бо вуҷуди ин, осеби 

зӯроваронае, ки ба давлати миллии муосир равона гардида аст, сабук ё 

маҳдуд карда шавад. Принсипи дуюм: шаклҳои ҷамъиятӣ бо «мақсади 

ҷомеаи ҷаҳонӣ» тавассути ҳамкории транснатсионалӣ ва ба вуҷуд 

овардани вобастагии байниҳамдигарӣ дар соҳаҳои иқтисод, сиёсат, 

амният, мудофиа, ҳуқуқ, фарҳанг ва ғайра имконпазир мегарданд. Ин ду 

                                      
1 Бек, У. Что такое глобализация? [Текст] / У. Бек. / пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника; общ. 
ред. и послесл. А. Филлипова. - М., 2001. - С. 62. 
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принсипи дар боло зикршудаи В. Бекро дар ҷиҳатҳои алоҳидаи зерин 

метавон ошкору возеҳтар тавсиф намуд.1  

Эътироф намудани ҷомеаи ҷаҳонӣ ва раванди рушди он. Дар 

фаҳмиши транснатсионалии сиёсат глоблизатсия ҳамчун раванди 

сиёсигардонӣ фаҳмида мешавад, яъне дараҷаи ҳамгироии ҷомеаи ҷаҳонӣ, 

ки алакай ба амал омадааст, ҳадафи асосии он бозсозӣ ва 

азнавташкилдиҳии фазои сиёсӣ маҳсуб мегардад. Ин маънои даст 

кашидан аз ду принсипи доктрина дар бораи давлати миллиро дорад: 

яксон кардани давлат бо ҷамъият ва таъмини робитаи истисноии 

ҳудудии давлат ва ҷамъият. 

Ҳамкории транснатсионалӣ. Дар доираи як давлати алоҳидаю ягона 

посухи мушаххасу самарабахш ба глобализатсия вуљуд дошта 

наметавонад. Сиёсати ягонаи давлати миллӣ торафт бесамару гаронтар 

мегардад. Дар ҳоле ки фардгароӣ ва шахспарастӣ дар сатҳи давлатӣ 

сиёсатро хароб мекунад, ҳамкории транснатсионалӣ бошад ба эҳёи 

сиёсати давлатӣ мусоидат намуда истодааст. 

Аз миллигароӣ ба миллӣ то ба ҷаҳонӣ-маҳаллӣ. На бархӯрди 

якҷонибаю даъвоҳои истисноӣ ба суверинитет, соҳибихтиёрӣ ва 

ҳуввиятҳои гуногуни миллӣ, ки асли сиёсатро ташкил медиҳанд, балки 

амали самарабахш ба таври мақсаднок рў овардан ба иртибот бо 

ҳамбастагии ҷомеаи ҷаҳонӣ, глобализатсияи иқтисодӣ, экологӣ, 

фарҳангӣ, шаҳрвандӣ, иҷтимоӣ ва глобализатсия мебошад. 

Музофотҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ. Муқовимати истисноӣ ба ҳамдигар дар 

намунаи миллатҳо бо мухолифати фарогири ҳамчун маконҳо, ҷойҳо ба 

"вилоятҳо"-и ҷомеаи ҷаҳонӣ иваз карда мешавад. Мухолифати махсуси 

фарогир як нуқтаи ибтидоӣ - ҷомеаи ҷаҳонӣ (эътироф кардани он) ва 

иртиботи хоса бо он тавассути таъкид, саҳнасозӣ, эҳёи махсусиятҳои 

инкишофи минтақавиро дар назар дорад. 

                                      
1 Бек, У. Что такое глобализация? [Текст] / У. Бек. / пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника; общ. 
ред. и послесл. А. Филлипова. - М., 2001. - С. 193-197. 
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Гуногунии муайян. Агар ҷомеаи ҷаҳонӣ гуногунандешии 

беягонагиро ҳадафи аслии худ қарор дода бошад ва ҷомеаи миллӣ 

хусусияти ягонаю якхеларо бо гуногунандешии маҳдуд дар назар дошта 

бошад, пас давлати фаромиллӣ гуногунандешии қатъиро дар мадди 

назар дорад. Ин маънои онро дорад, ки берун аз доираи глобализатсия ё 

маҳалгароӣ, навъҳои фарҳангҳои глобалӣ дар робитаи мутақобилаи 

ҷомеаи ҷаҳонӣ таҷриба ва эътироф мешаванд. 

Мутамарказият ва ғайримутамарказият. Давлатҳои транснатсиона-

листиро бояд ҳамчун маҷмуи мутамарказсозӣ ва ғайримутамарказисозӣ 

баррасӣ кард. Гуногунрангии субъектҳои транснатсоналӣ на танҳо 

эътироф карда мешавад, балки онҳо ба доираи масъулияти сиёсӣ низ 

дохил мешаванд. Аз ин рӯ, ташаккули бофти транснатсоналӣ бо 

салоҳияти қудрат ва масъулият ба ҷомеаи мадании транснатисоналии 

маҳаллӣ ҳамроҳӣ мекунад. 

Суверенитети фарогир. Давлатҳои миллӣ суверенитети воқеӣ (ҳуқуқи 

муқаррар намудани ҳолати худмухторӣ) ва автономияро (ҳуқуқи қарор 

дар бораи истифодаи воситаҳои зӯрӣ) аз даст медиҳанд ва мақомоти 

болоӣ мутаносибан мутамарказии ҳокимиятро зиёд мекунанд. Ҳамин 

тариқ, тақсими соҳибихтиёрӣ ҳамчун як бозии сифрӣ таҳия ва амалӣ 

карда мешавад, ки дар он касе бояд аз чизе даст кашад, ки ба як ниҳоди 

боломиллӣ салоҳият медиҳад. Ғояи давлати транснатсианалиро, баръакс, 

бояд ҳамчун бозӣ бо фоида ва ѓолиб фаҳмида шавад. Дар натиљаи 

њамкорї афзоиши истиќлолият ба амал меояд, ки њам ба тамаркузи 

транснатсионалии њокимият ва њам ба давлатњои локалии ба он 

дохилшуда манфиат меорад. 

Асрҳои миёнаи навин. Дар давраи ҷомеаи таваккалӣ он шаклҳои 

сиёсӣ, ки хусусияти асримиёнагӣ доранд, бештар амалӣ мешаванд. 

Давлатҳои транснатсионалӣ бояд садоқати шаҳрвандони худро бо дигар 
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мақомот дар сатҳи минтақаҳо ва ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз як тараф ва бо 

мақомоти зердавлатӣ, зермиллӣ, аз ҷониби дигар мубодила кунанд. 

Ҳамин тариқ, тарҳи давлатҳои транснатсионалӣ ба ҳама тарҳи 

моделҳои дигари ҳамкорӣ мухолиф аст: давлатҳои транснатсионалӣ дар 

посух ба даъватҳо ва таҳдидҳои глобализатсия муттаҳид мешаванд ва ба 

ин васила соҳибихтиёрӣ ва ҳувияти минтақавии худро берун аз ҳудуди 

миллӣ инкишоф медиҳанд. Бинобар ин, онҳо давлатҳои кооперативӣ ва 

алоҳида маҳсуб мегарданд, давлатҳои ягона, ки дар асоси давлатҳои 

кооперативӣ арзи ҳастӣ менамоянд. Ба ибораи дигар: раванди 

ташаккули ассотсиатсияи байнидавлатӣ барои давлатҳои постнатсио-

налӣ фазои нав мекушояд. 

Ҳамин тавр, давлати транснатисоналӣ давлатест барои ҷомеаи 

ҷаҳонӣ кушода ва боз. Ин давлат бо «парокандагӣ»-и давлати миллӣ ба 

вуҷуд намеояд ва «баҳри ивазнаомоии он намеояд», балки он бо роҳи 

дигаргунсозиҳои амиқ, ба воситаи «глобализатсияи дохилӣ» ба вуҷуд 

оварда мешавад. Потенсиали ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва иқтисодие, ки дар сатҳи 

миллӣ ва маҳаллӣ вуҷуд дошт, шакли худро тағйир дода, ба истиқболи 

ҷаҳон боз мешавад. Ин «мавҷудоти дугона (гермафродит)» - ин шакли 

давлатест, ки ҳам хосияти космополитикӣ ва ҳам миллиро дар худ ифода 

намуда, ба дигар миллатҳо дар мухолифат нест. Ба ҷои ин, он 

шабакаҳоро дар асоси эътирофи мутақобилаи "дигарӣ" ва баробарии 

тафовутҳо барои ҳалли мушкилоти транснатсионалӣ таҳия мекунад. Дар 

баробари ин соҳибихтиёрӣ барои ҳалли масъалҳои миллӣ доираи 

таъсири худро васеъ мекунад. Консепсияи давлатҳои транснатсионалӣ ба 

принсипи бетафовутии миллӣ нисбат ба давлат бунёд ёфтааст. Ин равиш 

барои ҳамзистии осоиштаи ҳувиятҳои гуногуни миллӣ, дар асоси риояи 

принсипи таҳаммулпазирии конститутсионӣ дар дохили давлат ва 

эътирофи ҳуқуқҳои космополитӣ берун аз он имкониятҳои навро 

мекушояд. 
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Консепсияи В. Бек як навъ ташхиси зарурии сотсиологӣ мебошад, ки 

аҳамияти лоиҳаи Д. Хелдро дар бораи демократияи космополитикӣ 

равшан мекунад. Он чизе, ки В. Бек кашф кардааст, Д. Хелд барои 

консепсияи демократияи космополитикиаш истифода менамояд, яъне 

возеҳ нишон додани зиддияти байни дурнамои миллӣ ва афзалиятҳои 

глобалӣ.1 Ин зиддиятро дар тезисҳои зерин ифода кардан мумкин аст: 

- фазои транснатсионалӣ ҷои миллиро мегирад; 

- ҳаёти ҷамъиятӣ ҳанӯз расман миллӣ мебошад. 

Ин ҳолат аз номураттабу бесамар будани институтҳои муосир 

шаҳодат медиҳад. Ин масъаларо М. Кастеллс ба таври муфассал тавсиф 

карда буд, ки назарияи худро ба набудани қудрат дар институтҳои 

миллии муосир асоснок мекунад.2 Ба ақидаи ӯ, имрӯз қудрат дар ҳар як 

фарди алоҳида мутамарказ шудааст, ки чунин ҳолат ба фард имкон 

медиҳад то масъулияти бунёди ҳувияти шахсии худро ба даст гирифта, 

мустақилона онро ташаккул диҳад. 

Чунин зиддият, ба фикри мо, тақобули имконияту афзалиятҳои 

миллӣ ва космополитикиро ифода мекунад. Далели он, ки раванди 

институтсионаликунонии миллӣ то ҳол идома дорад, ба мо муқовимату 

мухолифати онро ба имкониятҳои космополитикӣ нишон медиҳад. Мо 

шоҳиди тантанаи падидаи космополитизатсия не, балки кӯшиши ба даст 

овардани қонунияти он мебошем. Аз ин рӯ, истиқлолияти ҷазираҳоро на 

ҳамчун мавҷудияти пурраи худмухтори ҷазираҳо, балки ҳамчун кӯшиши 

гузаштан аз марзҳои миллӣ баррасӣ кардан лозим аст. Аммо мављудияти 

институтсионаликунонии миллї имкон медињад бигўем, ки дурнамои 

миллї ба њељ ваљњ нотавон нест ва ќобилияти азхудкунии дурнамои 

космополитикиро ба фоидаи худ дорад - имрўз дар баъзе кишварњо 

тамоюли аз њаёти њаррўза дур кардани падидаҳои «дигар ва ё ғайр» дида 

                                      
1 Ниг.: Бек, У. Космополитическое общество и его враги [Текст] / У. Бек. // Журнал социологии 
и социальной антропологии. Т. VI. -№ 1. -2003. – С.45. 
2 Ниг.: Кастельс, М. Становление общества сетевых структур [Текст] / М. Кастельс. // Новая 
постиндустриальная волна на Западе: Антология / под ред. В.Л. Иноземцева. -М., 1999. - С. 497. 
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мешавад. Аз ин рӯ, мо ҳоло наметавонем қаблан авлавиятро дар ин 

бархӯрд нишон диҳем. 

Демократияи космополитикии Д. Хелд. 

Д. Хелд эътироф намудани се унсури асосӣ ва таркибии 

глобализатсияро муҳим мешуморад: аввалан, тамоюлҳои вобастагии 

иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ҳарбӣ, ки табиат, маҳдудият ва имкониятҳои 

давлатҳои соҳибихтиёрро аз боло тағйир медиҳанд, инчунин қобилияти 

«танзимкуни»-и онҳоро дигаргун намуда ва дар баъзе соҳаҳаҳо коҳиш 

меёбад; дуюм, шеваи муносибати гурўњњо, њаракатњои мањаллї ва 

аќаллиятњои миллї дигар гашта, аз поён ба давлати миллї њамчун як 

низоми њокимияти намоянда ва масъулиятнок нигариста, пайваста 

талабот пешниҳод мекунанд; ва саввум, тарзи вобастагии глобалии 

байни давлатҳо ва шаҳрвандони онҳо занҷири қарорҳо ва натиҷаҳои ба 

ҳам алоқаманди сёсиро ба вуҷуд оварда, табиат ва динамикаи худи 

системаҳои сиёсии миллиро тағйир медиҳад.1  

Дар рафти глобализатсия, қайд менамояд Хелд, «тақсимоти 

мураккаби шароит ва қувваҳое, ки озодии амалиёти ҳукуматҳо ва 

давлатҳоро доимо маҳдуд мекунанд, ба сиёсати дохилии худи онҳо 

монеаҳо эҷод мекунанд, шароити қабули қарорҳои сиёсиро дигар 

менамоянд, шартҳои институтсионалӣ ва ташкилӣ ва мазмуни сиёсати 

миллиро ба куллӣ тағйир медиҳанд; шароити чорчӯбаи қонунии 

фаъолияти маъмурию сиёсӣ ва идоракунӣ дигаргун мегардад, ба маънои 

он, ки ҳоло барои оқибатҳои сиёсати миллӣ-давлатӣ масъулиятпазир 

будан ва масъулият доштан дигар хеле душвор аст. Ҳар як назарияи 

суверенитети миллӣ, ки соҳибихтиёриро ҳамчун шакли камнашаванда ва 

тақсимнашавандаи ҳокимият ва ќувваи ҷамъиятӣ мефаҳмад, дар асоси 

баҳо надодан ба мураккабии вазъият ва ба инобат нагирифтаи 

воқеиятҳои ҷаҳони имрӯза сохта мешавад. Истиқлолиятро имрӯз бояд 

                                      
1 Held, D. Democracy: From Citystates to a Cosmopolitan Order? // Contemporary Political Philosophy. An 

Anthology / еd. by R. Goodin and Ph. Pettit. - Oxford, 1998. - P. 93. 



59 

 

ҳамчун як қудрати тақсимшуда, ки дар байни як қатор акторҳои миллӣ, 

минтақавӣ ва байналмиллалӣ тақсим гардида ва ба далели ин 

гуногунандешии имманентӣ он дигар маҳдуд ва занҷира аст, фаҳмидан 

ва омӯхтан лозим аст”. 1 

Дар маркази модели космополитикии Д. Хелд асосан шахс қарор 

дорад ва муносибатҳои бевоситаи байни шахсони алоҳида, ташкилотҳои 

байнидавлатӣ ва ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ ҳукми заруриро пайдо 

намудаанд. Имконият ва амалї гардидани рушди љомеаи мадании 

љањонї дар тамоми олам салоњияти амалкарди давлат њам аз поён ва њам 

аз боло беш аз пеш зери суол бурда мешавад. 

Д. Хелд марҳалаҳои зеринро фурсате барои ба даст овардани 

консенсуси байнифарҳангӣ оид ба ҳуқуқҳои бунёдӣ дар раванди ҳамкорӣ 

ва вобастагии мутақобилае, ки бо ин ба вуҷуд меоянд, мебинад.2 

Аввалан, тартиботи ҷаҳонӣ дар шабакаҳои сершумори ба ҳам пайвастаи 

ҳокимият, аз ҷумла кафолатҳои иҷтимоии созмонҳои ихтиёрӣ, 

иқтисодиёт ва вобастагии байнидавлатӣ таҷассум ёфтааст. Фазои 

имкониятҳо барои демократияи космополитӣ аз омезиши ин шабакаҳои 

гунонун - таносуби бисёрҷанбаи қудрат байни давлатҳо, созмонҳо ва 

шахсони алоҳида ба вуҷуд меояд. 

Сониян, њамаи гурўњњо ва ташкилотњо тамоюл ба мустаќилияти 

нисбї доранд, ки он дар њуќуќу ўњдадорињои муайян ифодаи худро 

меёбад. Ин пайвастагии доираи имкониятҳо ва мамнуот ҳатман ба 

принсипҳои ҳуқуқи демократии космополитикӣ такя намояд, ки он бояд 

дар робита ба соҳаҳои алоҳидаи фаъолият – иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ 

муфассалтар пайваст карда шавад. 

Сеюм, ин принсипҳои ҳуқуқӣ аз ҷониби парламентҳо ва судҳои 

транснатсионалию маҳаллӣ легитимӣ гардонида шуда ва кафолат дода 

                                      
1Ниг.: Иқ. аз. Бек, У. Что такое глобализация? [Текст] / У. Бек. / пер. с нем. А. Григорьева и В. 
Седельника; общ. ред. и послесл. А. Филлипова. - М., 2001. - С. 72-73. 
2 Ниг.: Held, D. Democracy and the Global Order — From the Modern State to Cosmopolitan Governance. 
- London, 1995. - P. 271–283. 
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мешаванд (ба монанди Парламенти Аврупо ва Суди адлияи Аврупо), ки 

намунаи онҳо низ бояд дар фазои транснатсионалии Амрикои Ҷанубӣ, 

Осиё ва Африқо таъсис дода шаванд. 

Чаҳорум, давлатҳои миллӣ як қисме аз қудрат ва соҳибихтиёрии 

худро ба ниҳодҳо ва созмонҳои транснатсионалӣ медиҳанд ва худфаҳмии 

навро ҳамчун нуқтаҳои гиреҳ ва координатҳои вобастагии байнимиллӣ 

инкишоф медиҳанд. 

Панҷум, ашхос метавонанд ҳаққи узвият дар фазоҳои гуногуни 

қудрати миллӣ ва транснатсионалӣ ба даст оранд ва ба ин васила аз 

ҳуқуқҳои ширкат дар идоракунӣ ва худмуайянкунӣ - аз сатҳи маҳаллӣ то 

сатҳи ҷаҳонӣ истифода баранд. 

Бо вуҷуди ин, модели демократияи космополитӣ боиси интиқодҳои 

зиёд мегардад. Масалан, намояндаи коммунитаризми сиёсӣ, 

сиёсатшиноси канадагӣ В. Кимлика аз заминаҳои космополитикие, ки 

назарияи демократияи трансмиллиро ташкил медиҳанд, чандон боварӣ 

ҳосил намекунад. Ба андешаи В. Кимлика, «Демократия бояд дар 

таърихи умумӣ, забон ва маданияти сиёсӣ, ки хислатҳои асосии ҷомеаҳои 

ҳудудии муосири сиёсӣ мебошанд, реша давонад. Ҳамаи ин хусусиятҳо 

дар сатҳи боломиллӣ хеле каманд ё умуман нестанд. Сарфи назар аз роҳи 

глобализатсия, ки сарнавишти ҷомеаҳоро ба ҳам мепайвандад, воқеият 

ин аст, ки ягона ниҳод ё форуме, ки дар он демократияи воқеӣ то андозае 

вомехӯрад, дар ҳудуди марзҳои миллӣ ҷойгир аст. Ҳатто дар дохили 

Иттиҳоди Аврупо, демократияи транснатсионалӣ ҷуз як падидаи элитарӣ 

чизи бештаре нест. Агар дар ҷомеае берун аз давлат ахлоқи ҳамидаю 

муассир набошад, пас миллати ҳақиқӣ вуҷуд дошта наметавонад».1 

Мо чунин мешуморем, ки дар маркази назарияи демократияи 

космополитикӣ ихтилофи ҳалнашаванда байни ӯҳдадориҳои меъёрӣ дар 

демократияи самарабахши миллӣ ва хоҳиши бунёди демократияи берун 

                                      
1 Ниг.: Kymlicka, W. Liberalism, Community, and Culture. - Oxford, 1991. - P. 156. 
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аз ҳудуди давлат мавҷуд аст. Дар бисёр давлатҳои демократии 

«баркамол» ин мушкилӣ тавассути механизмҳои конститутсионӣ ҳал 

карда мешавад, аммо онҳо дар арсаи байналмилалӣ ҳанӯз ба таври воқеӣ 

вуҷуд надоранд. 

Илова бар ин, чунин ба назар мерасад, ки демократияи 

транснатсионалӣ имкони аз байн бурдани худидоракунии муассиру 

самаранокро дар сатҳи маҳаллӣ ё миллӣ дорад. Бидуни кафолатҳои 

муассир, ки дар сурати мавҷуд набудани конститутсияи ҷаҳонӣ, аз 

ҷиҳати институтсионалӣ асоснок карда намешавад, хатари демократияи 

транснатсионалӣ дар он аст, ки он ба тақозоҳои аксарияти омма ба таври 

дағалона, ки қодир аст ҳуқуқ ва хоҳишҳои қонунию демократии 

ақаллиятҳои миллиро инкор кунад. 

Тавре ки П. Хирст пешниҳод мекунад лоиҳаи демократияи 

транснатсионалӣ дар аввал тавре ба назар мерасад, мумкин аст, ки  бо он 

майлу рағбати том розӣ шуд, вале созмонҳои глобалии пуриқтидор, 

самарабахш ва муассир, на демократӣ лозиманд, ки тавонанд ба 

манфиатҳои решаканкардашудаи сармояи ҷаҳонӣ мубориза баранд, ба 

некӯаҳволии умумӣ - демократияи иҷтимоӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ мусоидат 

кунанд.1 Ҳадафҳо ва стратегияҳои асосӣ бояд нобудсозии идоракунии 

глобалӣ ва интиқоли қудрат ба ҷомеаҳои худидора ва устувори маҳаллӣ 

бошанд. 

Констеллятсияи постнатсионалии Ю. Хабермас. 

Ю. Хабермас зимни баррасӣ ва андешарониҳо дар мавриди давлати 

миллӣ ба ин натиҷа мерасад он чизе, ки давлати муосир ба даст 

овардааст ба рӯоварӣ ва пайвастани беназири худ бо ғояи сарҷамъ ва 

муттаҳидкунандаи миллат буд, ба хулосае меояд, ки ин нахустин шакли 

муосири ҳувияти гурӯҳию дастаҷамъӣ (миллат) ҳамчун катализатор 

барои табдили миллат ба як воҳиди ягона хидмат карда, дар натиҷа 

                                      
1 Ниг.: Hirst, P. Between the Local and the Global: Democracy in the TwentyFirst Century // Balancing 
Democracy / R. Axtmann (ed.). - London, 2001. 
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давлати аввалаи муосир ба шакли ҷумҳурии демократӣ табдил ёфт. 

Аммо дар ҳоли ҳозир давлати миллӣ бояд аз фаҳми дугонаю духураи 

миллатгароӣ, ки дар навбати аввал ҳамчун муҳаррики муваффақият-

овари он буд, халос шавад. 

Дар ибтидо миллати якрангу яктаркиба ҳамчун воҳиди ягонаи сиёсӣ 

каму беш ба густариши фарҳанги ҳуқуқии муайянамоии миллии 

шаҳрвандон мусоидат кард. Чунин амал зарур буд, агар шаҳрвандии 

демократӣ низ дар навбати худ, пайвандҳои иҷтимоии масъулияти 

тарафайнро мустаҳкам мекард. Бо вуҷуди ин, мо имрӯз дар ҷомеаҳои 

плюралистӣ зиндагӣ мекунем, ки ҳарчи бештар аз қолабу андозаи 

давлати миллӣ, ки бар асоси фарҳанги якрангию якнавохтии қисме ё 

бештари аҳолӣ бунёд гардида буданд, дур мешаванд. Гуногунии шаклҳои 

мадании ҳаёт, гурӯҳҳои этникӣ, ҷаҳонбинӣ ва динҳо агар азим набошад 

ҳам, вале бо суръат меафзоянд. 

Глобализатсия маънои харобшавӣ, аз байн бурдани сарҳадҳоро 

дорад ва аз ин рӯ, барои давлати миллӣ хатареро ифода мекунад, ки 

тақрибан ба таври ҳассос ва ҳаррисона мехоҳад ҳудуди салоҳиятҳои 

худашро "ҳифз" намояд. Ю. Хабермас ба андешаи Э. Гидденс мувофиқ 

аст, ки «глобализатсия»-ро ҳамчун «шиддат ёфтани муносибатҳои 

умумиҷаҳонӣ, ки макону ҷойҳои дурро тавре ба ҳам мепайвандад, ки 

рӯйдодҳои маҳаллӣ аз рӯйдодҳои дар масофаи бисёр дур ба амаломада 

ҳеҷ тафовути замонӣ надоранд ва баръакс». Хосияти глобалии 

коммуникатсия ифодаи худро дар забони табиӣ (аксар вақт бо ёрии 

воситаҳои электронӣ) ва ё дар рамзҳои махсус (аз ҷумла, ин ба пул ва 

қонун дахл дорад) пайдо месозад. Аз ин раванд ду тамоюли ба ҳам зид ба 

вуҷуд меояд, зеро дар ин ҷо мафҳуми «муошират» маънои дуљониба ва ё 

дутарафа дорад. Он ҳам ба тавсеаи уфуқҳои шуури чеҳраҳои фаъол 

(шахси инфиродӣ ё дастаҷамъӣ) ва ҳам ба фарқият ва тартибии 

системаҳо, шабакаҳо (ба монанди бозорҳо) ё созмонҳо мусоидат 
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мекунад. Афзоиши системаҳо ва шабакаҳо суръати алоқаҳо ва иттилооти 

имконпазирро метезонад, аммо он худ ба худ ба васеъшавии ҷаҳони 

умумии муносибатҳои байнисубъективӣ мусоидат намекунад. "Имрӯз 

маълум нест, ки як шуури васеъшаванда, ки дар олами торафт 

густаришёбанда маънои умумии муносибатҳои байни субъективҳои 

сатҳи олӣ ва миёнаро комилан дарк намояд, оё метавонад системаҳои 

афзоишёбандаро пурра фаро гирад ё, баръакс, равандҳои системавие, ки 

худ ба ҳаёти худашон оғоз кардаанд боиси парокандагӣ мегарданд”1.  

Азбаски иқтисоди ҷаҳонӣ, асосан берун аз ҳар гуна чаҳорчӯбаи сиёсӣ 

рушд мекунад, пас ҳукуматҳои миллӣ таъсири худро ба навсозии 

иқтисодиёти миллӣ маҳдуд мекунанду халос. Дар натиҷа, онҳо бояд 

системаҳои миллии амнияти иҷтимоиро тавре мутобиқ созанд, ки ба 

рақобати ҷаҳонӣ омода бошанд. Аз ин рӯ, онҳо ғайр аз пешгирӣ кардани 

минбаъд «хушк шудани» манбаъҳои якдилии иҷтимоӣ чораи дигаре 

надоранд. Дар ин роҳ муҳимтарин музаффарияти давлати миллй — 

интегратсияи иҷтимоӣ буд, ки он ҳам дар асоси иштироки сиёсии 

шаҳрвандон ба тадриҷ аз даст меравад. 

Аммо, ба гуфтаи Ю. Хабермас, «мо бояд кӯшиш кунем, ки мероси 

ҷумҳуриявӣ аз ҳудуди давлати миллӣ берун рафта аст, онро ҳифз кунем. 

Мо бояд иқтидори амали сиёсии худро бо глобализатсияи системаҳо ва 

шабакаҳои худтанзимкунанда ҳамоҳанг созем».2 Бо дарназардошти 

афзоиши плюрализм дар ҷомеаҳои миллӣ ва масъалаҳои глобалии 

ҳукуматҳои миллӣ дар берун аз он рӯбарӯ мешаванд, давлати миллӣ 

дигар қодир нест дар ояндаи наздик барои нигоҳ доштани демократияи 

шаҳрвандӣ заминаи дуруст фароҳам орад. "Он чизе, ки дар ин ҷо ба 

                                      
1 Хабермас, Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем 

суверенитета и гражданства [Текст] / Ю. Хабермас. // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. 

Хрох и др.; пер. с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. - М., 2002. - С. 378. 
2 Хабермас, Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем 

суверенитета и гражданства [Текст] / Ю. Хабермас. // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. 

Хрох и др.; пер. с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. - М., 2002. - С. 379. 
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таври умум зарур аст, баланд бардоштани қобилияти амалиёти сиёсӣ ба 

сатҳи баландтар аз доираи давлатҳои миллӣ мебошад." 

«Ҷаҳоне, ки аз ҷониби давлатҳои миллӣ таҳти назорат аст, имрӯз дар 

ҳолати гузариш ба як бурҷи постнатсионалии ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор 

дорад. Давлатҳо то андозае мустақилияти худро аз даст медиҳанд, ки 

онҳо ба шабакаҳои уфуқии ин ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷалб мешаванд».1 

Ю. Хабермас сохти миллӣ-давлатии процесси демократиро аз чор 

нуқтаи назар таҳлил мекунад. Маҳз: давлати муосир ҳамчун (1) давлат 

воситаи идоракунӣ ва ҷамъоварандаи андозҳо ва (2) ҳамчун давлати 

дорои сверенитети худ дар як қаламрави муайян ба вуҷуд омадааст, ки 

(3) метавонад дар доираи давлати миллӣ ба сӯи (4) давлати демократии 

ҳуқуқӣ ва некуаҳволӣ инкишоф ёбад.2 Дар робита ба фаҳми ҳудудию 

решаӣ давлати миллӣ истилоҳи «глобализатсия» тасвири «дарёи 

селоберо мемонад, ки сарбандҳои назоратию сарҳадиро вайрон мекунад 

ва боиси хароб шудани бинои миллӣ мегардад».3 Қариб ҳамаи 

кишварҳои Европа ба сӯи ҷомеаҳои гуногунфарҳангӣ ҳаракат мекунанд. 

Албатта, ин плюрализатсияи шаклҳои ҳаёт аз нобарориҳо ва тазодҳо 

холӣ нест. Аз як тараф, давлати дорои конститутсияи демократӣ нисбат 

ба дигар тартиботи сиёсӣ барои ҳалли мушкилоти интегратсионӣ аз 

ҷиҳати муносибатҳои меъёрӣ беҳтар муҷаҳҳаз аст; аз ҷониби дигар, худи 

ҳамин масъалаҳо дар ҳақиқат давлатҳои миллии типи классикиро таҳдид 

менамоянд. 

Маданияти аксарият ба дараҷаи маданияти миллӣ вусъат ёфта, бояд 

аз омехтаи таърихии худ бо маданияти умумии сиёсии худ фарк кунад, 

агар ҳамаи шаҳрвандони ин ё он мамлакат ба маданияти сиёсии 

мамлакати худ баробар шинос шаванд. Бо муваффақият ба амал 

баровардани ин ҷараёни ҷудоии фарҳанги сиёсӣ аз маданияти аксарият 

                                      
1 Хабермас, Ю. Расколотый Запад [Текст] / Ю. Хабермас. / пер. с нем. - М., 2008. - С. 119. 
2 Ҳамон ҷо. - С. 275. 
3 Ҳамон ҷо. - С. 281. 
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ҳамрайъии шаҳрвандон дар асоси «ватандустии конститусионӣ» ба таври 

абстрактӣ аз нав сохта мешавад. Агар ин раванд ба шикаст дучор шавад, 

пас сохтори давлати-ҳуқуқӣ ба зерфарҳангҳое меафтад, ки аз ҳамдигар 

фосила гирифтаанд ва ё девор дар байнашон вуҷуд дорад.1 

Ю. Хабермас таъкид мекунад, ки қудрати ҳамгироии шаклҳои 

анъанавии ҳаёти миллӣ заиф шуда, заминаи нисбатан якхела будани 

ҳамбастагии шаҳрвандӣ ба тариқи оҳиста ва калаванда ҳам бошад ба 

тадриҷ ба вуҷуд меояд. Барои давлати миллӣ, ки озодии маҳдуди амал ва 

ҳувияти шахсияти коллективӣ зери шубҳа қарор дорад, қонеъ 

гардонидани талабот ба хосияти легитимӣ будани худи он торафт 

мушкилтар мегардад. 

Ю. Хабермас кӯшиш мекунад, ки ин стратегияро дар асоси 

андешаҳои И. Кант дар бораи «республикаи ҷаҳонӣ» таҳия кунад. И. 

Кант ба сифати алтернативаи ҷумҳурии ҷаҳонӣ ё ҳукумати ҷаҳонӣ, бо 

роҳи ташбеҳе, ки ташаккули фаҳмишро ба сӯйи таърифи шитобкоронаи 

мушаххаси ғояи хубу асоснок дар бораи ҳолати шаҳрвандии ҷаҳонӣ 

мекӯшад, самт диҳад. Вазъияти анархия дар муносибатҳои байни 

давлатҳои сохибихтиёрро бо «ҳолати табиӣ» муқоиса намуда, онро бо 

мафҳуми машҳур аз таърих ва назарияи ҳуқуқ, ҳамчун ҳолате, ки пеш аз 

ҳама шаклҳои иҷтимоишавии шахсиятҳо мебошад, маънидод мекунад. 

Шартномаи ҷамъиятӣ ба гузаштан ба ҳаёти умумии шаҳрвандон, ки аз 

ҷониби давлат ташкил карда шудааст, ҳамчун роҳи имконпазири 

баромадан аз ин вазъияти дардноки номуайянии абадӣ ишора мекунад. 

“Имрӯз давлатҳо бояд боз роҳи шабеҳи баромадан аз ҳолати 

тоқатфарсои табииро ҷустуҷӯ кунанд. Тавре ки шахсоне, ки замоне 

озодии фитрии худро қурбон карда, зери фишори зарурат ба як ҷомеаи 

муташаккил муттаҳид шуда буданд, имрӯз давлатҳо низ бояд 

соҳибихтиёрии худро қурбон намуда, ба ҳолати ҷомеаи «тамоми 

                                      
1 Ниг.: Хабермас, Ю. Политические работы [Текст] / Ю. Хабермас. / сост. А.В. Денежкина; пер. с нем. 

Б.М. Скуратова. - М., 2005. - С. 289–291. 
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шаҳрвандон» дар асоси роҳбарияти ягонаи олӣ ноил шаванд. Ҳамон 

тавре ки дар мавриди аввал давлат воситаи ҳалли масъала гардид, акнун 

давлати давлатҳо - давлати ҷаҳонӣ ин имконро медиҳад, ки ихтилофҳои 

нав ҳал карда шаванд».1 

Ю. Хабермас дар асоси идеяҳои И. Кант пешниҳод мекунад, ки 

сохтори сиёсии ҷомеаи ҷаҳонии ғайримарказонидашуда дар асоси 

сохторҳои имрӯзаи мавҷуда ҳамчун як системаи бисёрзинагӣ, ки умуман 

аз характери давлатӣ холӣ буда, дорои максадҳои наҷиб аст, пешниҳод 

карда шавад. Тибқи ин ақида, як созмони ҷаҳонӣ, ки ба таври мувофиқ 

ислоҳшуда ба мисли Созмони Милали Муттаҳид метавонад дар сатҳи 

боломиллӣ вазифаҳои ҳаётан муҳим, вале ба таври қатъӣ мушаххаси сулҳ 

ва ҳуқуқи инсонро амалан тадбиқ кунад; ба таври самарабахш, бидуни 

интихоб, бидуни зарурати гирифтани ҳатман шакли республикаи ҷаҳони 

ба худ. Дар сатҳи миёнаю транснатсионалӣ, акторони бузурги қодир ба 

фаъолият амалӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ метавонистанд бо ёрии конфронсу 

равандҳои гуфтушунид, системаҳои доимии донишҳои ҷомеашиносӣ 

масъалаҳои мураккаби на танҳо ҳамоҳангсоз, балки низомсозандаи 

сиёсати дохилии ҷаҳонӣ, махсусан, проблемаҳои иқтисоди ҷаҳонӣ ва 

экологияро таҳия ва ҳаллу фасл намоянд. 

Симои системаи бисёрзинагӣ, ки Ю. Ҳабермас баён кардааст, ки дар 

сатҳи боломиллӣ имкон медиҳад, ки ҳадафҳои сиёсати сулҳомез ва 

таъмини ҳуқуқҳои инсон дар Оинномаи СММ эълон карда шаванд ва 

дар сатҳи транснатсионалӣ ҳалли масъалаҳои мушкилоти сиёсати 

дохилии ҷаҳонӣ тавассути ноил шудан ба созиши манфиатҳо байни 

қудратҳои ҷаҳонии ромшуда, мисоли алтернативаи консептуалӣ ба ғояи 

ҷумҳурии ҷаҳонӣ мебошад. Ғояи сиёсати дохилии ҷаҳонии бе ҳукумати 

ҷаҳонӣ, яъне сиёсате, ки дар доираи як ташкилоти ҷаҳонӣ ба амал 

бароварда мешавад ва метавонад сулҳу осоиш ва эҳтироми ҳуқуқҳои 

                                      
1 Кант, И. Идея всеобщей истории во всемирногражданском плане [Текст] / И. Кант. — Цит. по: Хабермас 

Ю. Расколотый Запад [Текст] / Ю. Хабермас. / пер. с нем. - М., 2008. - С. 118–119. 



67 

 

инсонро ба таври иҷборӣ тадбиқ созад, ба гуфтаи Ҷ. Хабермас, бояд ба 

як намунаи сиёсат табдил ёбад. Мисоли он ки «республикаи ҷаҳонӣ» ё 

«давлати халқҳо» ягона муассисаҳое нестанд, ки танҳо дар онҳо лоиҳаи 

кантӣ амалӣ мегарданд. На танҳо давлати конститутсионӣ, ки дар 

миқёси ҷаҳонӣ васеъ карда шудааст, ба талаботи абстрактии «вазъи 

шаҳрвандии умумиҷаҳонӣ ҷавобгӯ аст.1 

Конститутсиониалзми «заиф», ѓайридавлатї, ки дар доираи 

транснатсионалӣ ба вуљуд меояд, аломатњои ќонуниятиро, ки ба сохти 

конститутсионии давлатї нигаронида шудааст, нигоњ медорад. Маҳз дар 

ҳамин чаҳорчӯба ҷузъи ташкилии конститутсия ба шаҳрвандон 

дастрасии баробар ба қарорҳои ҳукуматро, ки ба ҳамгироии сиёсӣ 

нигаронида шудааст, кафолат медиҳад. Ин дастрасӣ тавассути амалияи 

ҷамъиятӣ, интихобот, парламентаризм ва дигар шаклҳои иштироку 

фаъолияти сиёсӣ таъмин карда мешавад. Танҳо дар шароити давлатҳои 

демократии конститутсионӣ воситаҳои ташкилию ҳуқуқӣ вуҷуд доранд, 

ки ба таъмини иштироки баробари шаҳрвандон дар раванди 

қонунгузорӣ нигаронида шудаанд. Дар он ҷое, ки ин тавр нест — ва дар 

конститутсияҳои боломиллӣ ин тавр нест, — хавфи доимии дар ин 

маврид ҳамчун қонунҳои умумибашарии дорои аҳамияти умумиҷаҳонӣ 

нишон додани манфиатҳои гегемонияи «ҳукмрон» мавҷуд аст.2  

Чуноне ки А.Ю. Мелвилл дуруст қайд мекунад, ки лозим ба 

ёдоварист ва бояд донист, ки транснатсионализатсияи сиёсати ҷаҳонӣ 

ҳатман ба сатҳи намунаи «оламҳои имконпазиру беҳтарин» оварда 

намерасонад. Ин воқеан лоиҳаи тавоно, таъсирбахш ва умедбахш аст, 

вале ба ҳар ҳол танҳо яке аз тамоюлҳои ҷаҳонии рушди муосир асту бас. 

Аз љумла, ба он њам нерўњои анъанавию суннатии давлатмарказї (охир 

мањз онњо имрўз чорчӯби пуштибони низоми байналмиллалиро ташкил 

медињанд) ва ҳаракату тамоюлњои мухталиф дар шакли вокуниш ба 

                                      
1 Ниг.: Хабермас, Ю. Расколотый Запад [Текст] / Ю. Хабермас. / пер. с нем. - М., 2008.  - С. 125–126. 
2 Ниг.: Хабермас, Ю. Расколотый Запад [Текст] / Ю. Хабермас. / пер. с нем. - М., 2008. - С. 131 -132. 
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глобализатсия ва ҷараёнҳои транснатсионалӣ муќобилият менамоянд (ва 

њатто муборизаи амалӣ мекунанд). Гузашта аз ин, охирин низ бо 

қувваҳои тавонои урфу одатҳои гузаштаю қаблӣ (давлатмарказӣ) ва 

«худбинии» шадидеро, ки дар он ба вуҷуд меорад, дар рақобат аст.1 

Ҳамзамон, марҳилаҳои мухталифи равандҳои глобализатсия ва 

транснатсионализм дар миқёси калонтар ба вуҷуд меоянд ва рӯз то рӯз 

зиёдтар мешаванд. «Фишор»-и зиёд ворид намудан ба ҷаҳони муосир дар 

зери таъсири равандҳои глобализатсионӣ, ташаккул ва ба низом 

даровардани фазои транснатсионалии сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва 

ғайра бо қувваҳо ва тамоюлҳои пурқудрати марказгурез муқовимат 

карда, аз ҷумла ба таҳкими беназоратии тартиботи ҷаҳонӣ оварда 

мерасонад. 

Ҳамзамон бо тамоюли рушди раванди интегратсионии тараққиёти 

ҷаҳонӣ тамоюл ва рушди равандҳои парокандагию дезинтегратсионӣ 

ҳам вуҷуд доранд. Гузашта аз ин, агар глобализатсия сарчашмаҳои 

қудратро дар сатҳҳои болотар аз давлати миллӣ ба вуҷуд оварад, пас 

шарикони доимии он - маҳалгароӣ ва парокандагӣ - марказҳои 

тасмимҳои муассири қудратро дар сатҳҳои поёнтар аз давлати миллӣ 

афзоиш медиҳанд ва ба ин васила барои амалия ва таҳлили сиёсӣ на 

фақат фазоҳои нави транснатсионалӣ, балки инчунин фазоҳои субмиллӣ 

(субнациональное) кушода мешаванд.  

Ба тамоюли космополитикӣ пеш аз ҳама қувваҳо ва тамоюлҳои 

анъанавӣ (давлатмарказӣ) муқобил меистад — системаи байналхалқии 

давлатҳои миллӣ дар ҳеҷ куҷо аз байн намеравад; мубориза барои 

суверенитет ва худмуайянкунӣ на танҳо давом пайдо менамояд, балки аз 

рӯи бисёр нишонаҳо қувваи тоза гирифта, торафт авҷ мегирад; 

миллатгароӣ ва фундаментализм беш аз пеш вусъат меёбад. Дар 

баробари ин, дар як марҳилаи мушаххаси транснатсионализм қувваҳои 

                                      
1 Ниг.: Мельвиль, А.Ю. Становление транснациональной политической среды и «волны» демократизации. 

С. 107. 
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наве, ки аз ҷониби он ба вуҷуд омадаанд ва тамоюлҳои муайяни 

«худидоракунии транснатсионалӣ» - афзоиши нобаробарӣ, иҷтимоӣ 

иќтисодї, технологї, иттилоотї, фарњангї-тамаддунї ва дигар 

равандҳои људоихоњонаи љањони муосир, парокандагї ва дезинтегратсия, 

ављи хушунат, эњёи арзишҳои куњна ва пайдоиши мењварњои нави 

моҷароҳо ва низоъњо, ки ќаблан дида нашудаанд, тезу тунд менамоянд. 

Чунон ки Р. Дал дуруст қайд мекунад: «Ҳамон тавре ки ба вуҷуд 

омадани давлатҳои миллӣ қобилияти сокинони маҳаллиро барои назорат 

кардан аз болои мушкилоти худ тавассути мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ 

кам кардааст, васеъшавии доираи фаъолияти боломиллат имкони 

назорати шаҳрвандони давлатро аз болои мушкилоти ҳаётан муҳими 

онҳо тавассути воситаҳои миллии ҳукумат умуман камтар мекунад».1 

Дар баробари се тарњи мухолифи давлати миллї дар давлатшиносии 

муосир таълимоти “давлати шабакавї” низ дар низоми донишњои 

муосир љойгоњи махсусро соњиб гардидааст. Дар шароити њозираи 

инкишоф намояндагони таълимотњои либерализм, модернизм, 

постмодернизм, глобализм ва ѓайра аз пештара дида ояндаи давлати 

миллиро тањрезї ва мавриди тањќиќ ќарор медињанд. Онњо тарњњои 

(модели) гуногунеро ба вуљуд меоваранд, ки ба ояндаи давлати миллї 

натанњо тањдид месозад, балки онро њамчун институти марказии 

системаи сиёсї ќабул надоранд. Аломатњо ва хусусиятњои онро 

нишонањои архаистї шуморида, донишњоеро тавлид месозанд, ки пура 

тањдидовар ва хатарзо мебошанд.  Дар байни онҳо мақоми махсусро 

таълимоти “давлати шабакавӣ” пайдо намуда, дар низоми донишҳо 

мавқеи худро тадриҷан мустаҳакам менамояд. Зиёда аз ин, дар амалияи 

ҷамъиятӣ низ беш аз пеш мавриди истифода қарор мегирад. Махсусан, 

дар ҷомеаи сиёсии маҳдуд, ки давлати миллӣ, пеш аз ҳама, мақомоти 

гуногуни тақсимотии ҳокимияти сиёсӣ ва низоми идоракунӣ  

                                      
1 Даль Р. Демократия и ее критики [Текст] / Р. Даль. - М., 2003. - С. 484–485. 
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наметавонад вазифаҳо ва салоҳиятҳои хешро ба таври зарурӣ амалӣ 

намояд. Аз ин хотир, ҷои онҳоро унсурони дигари ҷомеаи навтарин, аз 

қатори ширкатҳо, иттиҳодияҳо, паймонҳо ва ташкилотҳои дигар, ки 

одатан берун аз манфиатҳои давлати миллӣ фаъолият менамоянд, 

мегиранд.  

Таълимот дар бораи “давлати шабакавї” њанўз аз солњои 80- уми 

асри XX њамчун парадигмаи нав дар давлатшиносии муосир пайдо 

гардидааст. Муњаќќиќони таълимоти мазкур фаъолияти давлатро дар 

асоси шабакањои вертуалї ба вуљуд оварда, алоќањо дар шакли 

электронї сурат мегиранд. Дар натиља давлат махсусияти системанокии 

њокимияти сиёсиро гум месозад.1  

Мафњуми “давлати шабакавї”-ро  М. Кастелс ба илм ворид 

намудааст. Ў зери мафњуми “давлати шабакавї” таќсими ќудрати 

сиёсиро дар назар дорад. Намунаи бењтарини таќсими ќудратро дар 

симои Иттињоди Аврупо мебинад, ки дар дохили шабака тавсиф 

мегардад. Зери мафњуми “шабака” фаъолияти нињодњои сиёсї- иљтимої 

дар шабакаҳои иртибототи электронӣ фањмида мешавад.2 Яъне шабака 

гуфта гурўњи начандон калони давлатњои абарќудратро меноманд, ки 

равандњои асосии технологияи коммуникатсиониро дар даст доранд ва 

онњо низоми инкишофи давлатњои миллиро муайян месозанд. Ба 

андешаи М. Кастелс дар ин њолат истиќлолияти давлатњои миллї аз байн 

меравад. Ба мисли оне, ки давлатњои аъзои Иттињоди Аврупо чунин 

махсусиятро аз даст додаанд.3 

“Давлати шабакавї” як шакли нави давлат љойгузини давлати миллї 

ба њисоб рафта, ѓайримарказикунонии њокимияти сиёсиро ба вуљуд 

меорад. Сиёсат ва падидањои дигари давлатдорї ба мисли театр ва 

                                      
1 Ниг.: Кравченко А. Г. Концепция сетевого управления государством в России [Текст] // А.Г. 
Кравченко. Северо-Кав-казский юридический вестник. 2012. № 1. -.С. 48—50. 
2 Ниг.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура[Текст] / М. Кастельс. - 

М., 2000. С. 501—502. 
3 Дар њамон љо. – С.501-502 



71 

 

нињодњои сиёсї бошанд ба нињодњои эљодї табдил меёбанд.1 Ќарорњои 

сиёсї хусусиятњои марказии худро гум намуда, ќабули онњо дар доираи 

ширкатњо паймонњо ба амал меоянд. Ѓайр аз ин, соњибихтиёрии 

њокимияти давлатї нобуд гардида, таъсири омилњои беруна аз љумла, 

дахолати рўйрост ба сиёсати дохилии давлатњо меофзояд. Волоияти 

њокимияти давлатї пеш аз њама ќабули ќарорњои сиёсиро дар назар 

дорад. Вале давлатњои миллї дигар чунин маќомро пайдо карда 

наметавонанд. Аз номи онњо марказњо ва ширкатњои тарнсмиллї 

баромад менамоянд. Чунин њолатро Г.А. Князев шањр додааст “давлатњо 

дар чунин шароит  бо ном боќи мемонанд, вале истиќлолияти сиёсї 

надоранд. Ќарорњои сиёсиро бо иродаи марказњо, яъне давлатњои бузург 

дар сиёсати дохилии худ амали мегардонад”.2  

Таълимоти “давлати шабакавї” дар низоми донишњои давлатшиносї 

парадигмаи нав шинохта шуда, маќом ва љойгоњи хешро дар шароити 

кунунї пайдо намудааст. Бо такя ба андешањои муњаќќиќон новобаста аз 

оне, ки рушди технологияи коммуникатсионї таъсири бузург ба 

равандњои сиёсї мерасонад, давлат бозингарии асосии системаи сиёсї 

боќи мемонад. Технологияи телекоммуникатсионї ва равандњои 

шабакавї таъсири худро мерасонанд, аммо љойгоњи давлатро гирифта 

наметавнанд. Фаъолияти давлат дар форматњои шабакавї инъикос 

мегардад, вале бозингари асосї боќи мемонад. 

Ҳамин тавр, аз натиҷаи ин кисмати таҳқиқоти диссертатсия маълум 

гардид, ки яке аз масъалаҳои муҳим дар шароити ҳозира дар мавриди 

давлати миллї бояд ба ин масъала ва ё савол посух дод, ки оё воқеан ҳам 

давраи «миллат», «давлати миллї» ва дигар падидањои «миллї» 

гузаштааст? Посух додан ба ин савол аз он назар муњимм аст, ки имрўз 

вобаста ба амиќтар шудани раванди глобализатсия ин пурсиш дар 

                                      
1 Ниг.: Липень С. В. Сетевая парадигма и современное государство в юридических исследовани-ях 
начала ХХI в [Текст] / С.В. Липень. // Актуальные проблемы российского права. — 2020. № 10. — С. 
11—19. 
2 Князев Г. А. Конфедерации прошлого — сетевые государства будущего? [Текст] Г.А. Князев // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2008. № 5. С. 43, 51 
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доирањои гуногун ба таври муттасил матрањ мегардад. Чуноне ки дар 

қисмати болоии диссертатсия мушоҳида намудем баъзе аз муњаќќиќон 

чунин масъалагузорї менамоянд, ки дар раванди глобализатсияи 

ногузир худи падидањои «миллат» ва «давлати миллї» ба тадриљ аз миён 

хоњанд рафт ва аз ин рў, такя ба андешаи миллї ва идеяи давлати миллї 

як андешаи нисбатан ќафомонда, иртиљої ва гузаранда  буда, гўё ояндаи 

чандоне надорад. Аз ин рў, мо бояд њарчї зудтар аз сатњи «миллат» ва 

«миллї» гузашта, барои омезиши бебозгашт ба раванди глобализатсия 

омода шавем. Аммо, омўзиши амиќу воќеъбинонаи масъала нишон 

медињад, ки дар бораи ояндаи миллатњо ва давлатњои миллї дар раванди 

глобализатсия бояд хулосаи зудрас нагирифта, ба чанд нуктаи зерин 

таваљљўњ намоем:     

1. Дар њаќиќат, дар раванди глобализатсия баъзе падидањо ва 

арзишњои миллї аз миён рафта, башарият дар атрофи бозори умумї, 

фазои умумии иттилоотї, арзишњои умумї ва иттињоду воњидњои 

калонтари сиёсї љамъ меояд. Ин таѓйироту омезиш пеш аз њама ба 

падидањое чун либос, хўрок, урфу одат, тарзи зиндагї, илм, иќтисодиёт 

ва ѓайра тааллуќ дошта, умумишавии фарњангњои миллї, забонњои 

миллї, марзњои миллї ва воњидњои сиёсї, яъне давлатњо, шояд марњилаи 

дур ва нињоии ин раванд бошад. Назарияпардозони раванди 

глобализатсия чунин як ояндаро барои башарият пешгўї мекунанд. 

2. Вале, дар айни замон, набояд чунин пиндошт, ки ин раванд дар 

чанд соли оянда ба вуќўъ мепайвандад ва «ба њамин наздикї» љои 

арзишу мафњумњои сатњи миллиро арзишњои глобалї хоњанд гирифт. 

Зеро, аввалан, суръати мањвшавии њар арзиш ва суръати мањвшавии њар 

миллат дар ин раванд ба сатњ ва умќи фарњанг ва њуввияти миллии аъзои 

он ва хусусан, сатњи њуввияти миллї ва дониши сиёсии давлатмардони 

он вобаста хоњад буд. Яъне, чунин хатар пеш аз њама миллатњои дорои 

њувияти заифу камсобиќа ва давлатњои худбохтаро тањдид мекунад. 

Миллатњои дорои њуввияти ќавї ва давлатњои худшинос ба осонї дар ин 
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раванд мањв нахоњанд шуд. Хусусан, агар сухан аз миллати тољик ва 

умуман, мардумони форсизабон равад, захираи тамаддунию фарњангии 

мо то њадде амиќ ва устувор аст, ки дар сурати њамоњангї, њамгарої ва 

рушди муштарак, њуввияти мо барои давраи бисёр тўлонї њифз хоњад 

шуд. Хусусан, агар ба ин њуввияти устувор донишу саводи муосир низ 

изофа гардад. Сониян, ин раванд, њатто аз назари назарияпардозони 

глобализатсия, як раванди тадриљї буда, анљоми он ба садсолањои оянда 

марбут дониста мешавад. Дар ин сурат низ, шояд дар оянда таъриф, 

фањмиш ва моњияти падидањои «миллат» ва «миллї» тањаввул меёбанд, 

вале комилан аз байн намераванд.   

3. Дар канори ин, дар бораи моњияти глобализатсия набояд чунин 

пиндошт, ки дар раванди глобализатсия дар заминаи фарњангу арзишњои 

миллатњои гуногун ва дастовардњои бењтарини маънавии онњо арзишњои 

умумии инсонї ташаккул ёфтааст, ки онњоро бояд љойгузини арзишњои 

миллии худ намоем, то ба рушди болотар бирасем. Балки, дар бораи 

мафњумњои баланду баландсадое чун «арзишњои умумиинсонї», 

«арзишњои глобалї» ва ѓайра, ки имрўз маъмулан, аз роњњои сиёсї ва 

матбуотї тарвиљ мешаванд, бояд гуфт, ки дар њаќиќат, онњо на арзишњои 

глобалї ва умумиинсонї, балки манфиатњо ва арзишњои миллии 

миллатњои муайяне мебошанд, ки фаќат ба сабаби бартарии иќтисодї, 

фаннї ва ќудратии соњибонашон њамчун арзишњои ѓолиб ва 

умумибашарї матрањ гаштаанд. Масалан, агар забони англисї имрўз 

њамчун забони љањонї ва умумиинсонї матрањ мешавад, ин маънои онро 

надорад, ки ин забон аз забони тољикї (форсї) равонтару комилтару 

зеботар мебошад, балки ин раванд асосан, аз он сарчашма мегирад, ки 

соњибони ин забон имрўз дар љањон маќоми ќудратии бартар доранд. 

Њамин тавр, дар мавриди арзишњои дигар. Пас, агар мафњуми 

“глобализатсия” барои миллатњои дигар маънои таѓйири њувияти миллї 

ё мањв шудани фарњангу арзишњои миллиро дошта бошад, барои 

миллатњои дорои ќудрати бартар (хусусан, ѓарбиён) глобализатсия ба 
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маънои мисли онњо шудан ва тобеи арзишњои миллии онњо шудани 

миллатњои дигар мебошад. Аз ин рў, табиист, ки онњо глобализатсияро 

њамчун як идеологияи худ њамаљониба матрањ менамоянд, зеро ин раванд 

аз њар љињат ба суди онњост.  Пас, бо назардошти ин њаќиќат, мо набояд 

гирифтори нигоњи содаву муштоќона ба раванди глобализатсия гардем, 

балки нисбат ба ин раванди воќеии љањонї нигоњи воќеъбинона дошта 

бошем.      

4. Илова ба ин, баъзе назарияпардозони муосири сиёсї ба он 

назаранд, ки дар раванди глобализатсия мардумони љањон њатман 

вориди тамаддуни ѓарбї намешаванд, балки ин раванд башариятро 

ногузир дар атрофи дину тамаддунњои љањонї муттањид мекунад. Яъне, 

пайравони тамаддунњои масењї, исломї, буддої, конфусиёї ва ѓайра дар 

воњидњои калонтар ва муштараки фарњангї ва иттињодњои калони сиёсї 

љамъ меоянд. Масалан, ояндашиноси маъруфтарини амрикої С. 

Хантингтон пешбинї мекунад, ки дар раванди глобализатсия, дар 

сурате, ки кишварњои масењии ѓарбї бо њам иттињод намуда, ба 

тамаддунњои дигар аз мавќеи тамаддуни ѓарбию масењї муносибат 

намоянд, кишварњои мусалмоннишин низ ногузир дар атрофи иттињоди 

калонтаре љамъ омада, созмоне чун Иттифоқи Аврупоро ба вуљуд 

меоранд. Яъне, фишори тамаддунии Ѓарб ва њисси худмуњофизатї 

онњоро маљбуран ба њам наздик мекунад, то аз нобудии муштарак наљот 

ёбанд.1 Чунин раванд низ ба он маъност, ки њувияти миллатњои 

мусалмон ба осонї аз миён нахоњад рафт ва дар доираи тамаддуни 

исломї, ки дар оянда яке аз нишондињандањои таъйинкунандаи љањонї 

мегардад, њамчунон њифз хоњад шуд. Дар чунин сурати рушди вазъияти 

љањонї низ ба њувият ва фарњанги миллии тољикон хатари нобудиву 

мањвшавї тањдид намекунад, зеро њифзи фарњангу њувияти мо дар њамин 

                                      
1 Ниг.: Исламский мир меняется на наших глазах. Одно из последних интервью С. Хантингтона [Текст] 
/ С. Хантигнтон. // «Наш мир», 16.03.2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //http://islam. (дата 
обращения: 12. окт. 2012) 
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шакли табиии худ бахши муњимме аз тамаддуни исломї буда, ба 

арзишњои аслии он њамоњанг аст.   

Хулоса, набояд чунин пиндошт, ки ба наздикї давраи «миллат» 

мегузарад ва такя ба андешаи миллї ва давлати миллї бењуда ва 

гузаранда ва њатто амали «ғайриоқилона» аст. Зеро, дар сурати бовар ба 

ин афсона (миф), ки аз сўи иштирокдорони манфиатдори раванди 

глобализатсия ба таври сунъї пањн мешавад, худи мо дар раванди 

глобализатсия худро бесилоњ ва таслим намуда, дар мањвшавии њувияти 

миллї ва давлати миллии худ сањмгузор хоњем буд. Дар њоле, ки бе њељ 

шакке, њадди аќалл, дар садсолаи оянда ва бештар аз он, њувияти миллї 

ва давлатдории миллї унсурњои муайянкунандаи равандњои ҷањонӣ ва 

муносибатњои байналмилалӣ боқӣ хоњанд монд. Пас, имрўз таќвияти 

њувияти миллї ва тањкими давлатдории миллї њам як зарурати дохилии 

миллї ва њам як амали мутобиќ бо равандњои љањонї мебошад, ки ин 

қабил масъалаҳоро дар боби дуюми рисолаи диссертатсионӣ ба таври 

муффасалтар мавриди баррасӣ ва хулосагириҳои амиќтаре қарор хоҳем 

дод. 
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БОБИ II. ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ  ДАВЛАТИ 

МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРАИ ЊОЗИРА  

§1. Заминањои асосии ташаккул ва инкишофи Љумњурии Тољикистон 

њамчун низоми давлатдории миллї ва хосиятҳои асосии он 

Давлатдории тољикон таърихи ќадима дорад. Ниёгони тољик аз 

зумраи он мардумоне њастанд, ки дар саромади тамаддунњои ин 

сарзамин ќарор гирифтаанд. Махсусан, онњо раванди аввалин 

давлатдориро дар ин макон оѓоз бахшидаанд. Ин умумияти таърихан 

ташаккулёфта, заминаи воќеии ташаккули давлатро дар минтаќа асос 

гузоштааст.  Намунаи чунин андешаронињо ташаккул ва инкишофи 

Давлати Бохтар ва Суѓди бостон мебошад. Дар минтаќаи Осиёи Миёна 

дар маънии томи мафњуми давлат давлати Бохтар њамчун шакли 

аввалини давлатњо дар асрњои VII-VI то мелод арзи њастї намудааст. 

Инчунин сарчашмањои таърихї низ собит менамоянд, ки давлатдории 

тољикон таърихи ќадима дорад. 

Дар ташаккул ва инкишофи давлатдории тољикон як ќатор 

сулолањо маќоми арзанда гузоштаанд. Онњо аслан тољикї буданд. 

Махсусан Бармакињо, Тоњириён, Саффориён, Сомониён, Шиносбонињо, 

Куртњои Њирот, Сарбадорон.1 Мардуми тољик тули асрњо зери асорати 

империяњои гуногун умр ба сар бурдааст. Њар яки онњо мардуми 

тањљоиро мавриди азобу шиканља ќарор медоданд. Чунин хусусиятњои 

рафтор њаракатњои миллии озодихоњонаро ба вуљуд меовард. Аввалин 

њаракати миллии тољикон тањти роњбарии Абумуслими Хуросонї ба 

амал омада буд.  Аз баски љунбишњои мардуми дар хилофати араб ављ 

мегирифт онњо њолати дигари идораро пеша намуданд. Онњо маљбур 

шуданд, ки дар идора намудани давлат аз ќуввањои хонадонњои 

бонуфузи тољикон истифода баранд.2 Дар Хуросон хонадони тољикон бо 

номи Бармакиён дар идора намудани заминњои шарќии хилофат њисса 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёсї. Љ. I [Матн] / Г.Н. Зокиров.  -Душанбе, 2015. - С. 297. 
2 Ниг.: Рањмонов Э.Ш. Давлатдории тољикон: Аз Сомониён то оѓози асри XXI [Матн] / Э. Рањмон. -
Душанбе, 1999. – С. 145. 
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мегузоштанд. Бармакиён њанўз дар замони њукмронии шоњони Сосонї 

дар дарбор обрў ва нуфузи баландро соњиб гардида буданд. Бармакињо 

асосњои давлатдории тољиконро дар замони истилои араб ва даврони 

наздиктарини онњо гузоштаанд.  

Дар рушди аввалин давлати тољикон давлати Тоњириён маќоми 

асосиро ишѓол намудааст. Тоњириён истиќлолияти хешро то андозае аз 

хилофат эълон намуда дар идораи давлат мустаќилиятро ба даст 

овардаанд. Тоњириён ба илму фарњанг диќќати асосиро равона намуда 

дар рушду инкишофи он сањмгузор гардиданд. Тоњириён ин идомаи эњёи 

тољикон ба шумор меравад.  

Дар рушд ва инкишофи давлатдорї ва анъанањои миллии тољикон 

давлати Саффориён маќоми арзандаро касб намудааст. Саффориён дар 

натиљаи бо њам муттањид гардидани табаќањои поёнии љомеа 

(заминдорони азиятдида ва њунармандон) дар Хуросону Мовароуннањр 

ташкил шудааст. Давлати Саффориён дар натиљаи шўришњои халќї ба 

вуљуд омадааст. Дар асрњои VIII-IX дар Хуросону Мовароуннањр 

табаќањои ихтиёрии сарбозон ба њам муттањид мегаштанд. Онњо асосан 

дар љангњо иштирок менамуданд, ноњияњои назди сарњадиро аз њуљумњои 

пай дар пайи бодиянишинон муњофизат месохтанд. Чунин табаќањо 

иштирокчии фаъоли њаракатњои мардумї зидди њокимони мањалї ва 

ашрофи феодалї буданд. Аз байни ин гуна табаќањо сулолаи Саффориён 

баромада дар ањди бародарон Яќуб ва Амр ибни Лайс дар муддати кўтоњ 

тамоми Хуросонро ба зери тасаруфи худ дароварда давлати мустаќили 

хешро ташаккул доданд. Ин хонадон низ дар таърихи давлатдорї, 

бунёди ватандустии халќи тољик ва тамоми мардуми эронинажод сањми 

бузурге гузоштааст. Аммо чунин њаракатњои мустаќилиятпарастии онњо, 

новобаста аз имконоти мављуда ва нуфўзи онњо дар Хуросон ба дараљаи 

даркорї вусъат пайдо накард. Дар охир Яќуб ќурбони дасисањои 

дарборї гардида ба сулолаи Саффориён хотима бахшиданд. 
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Раванди ташаккули давлатдории тољиконро бе сулолаи Сомониён 

тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Зеро марњилаи маскур эњёи маънавию 

сиёсии мардуми тољик ба шумор меравад. Заминањои бунёдии ин сулола 

аслан аз таркиби ду хонадони тољикї Тоњириёну Саффориён сарчашма 

мегирад. Сомониён хатоя иштибоњњои онњоро дарк сохта пояњои 

давлатдории хешро дар асоси принсипњои адолатнокї, мардумнавозї, 

илм ва фарњанг ба роњ мемонданд. Онњо ба хуби дарк намуда буданд, ки 

дар њайати хилофат бунёди як давлати мустаќил ва њукмронии комилро 

бунёд сохтан номумкин аст. Бинобар ин Сомониён ба таври дигар 

муносибати хешро ба миён гузошт. Он пеш аз њама муносибатро бо 

забони дарї – форсї дигар сохта онро ба забони илм, фарњанг, дин ва 

сиёсат ворид намуд. Чунин амал табаќањои поёнии љомеаро ба њам 

муттањид намуда, як навъ эњёи маънавии халќњои эронзамин баромад 

намуд.   

Давлатдории Сомониён ин сатњи комилтарини давлатдории 

тољикон ба шумор меравад. Сомониён давлати муттамарказу 

муќтадиреро дар сарзамини Хуросони бузург ташкил намуданд. 

Дар охири асри X давлати муќтадири Сомониён дар натитиљаи 

вазъияти ноороми дохилї, њуљумњои пай дар пайи аљнабиён, хиёнати 

дарборї ва ишратпарастии амирони фориѓболї Сомонї аз байн рафт. 

Сабабњои барњамхўрии давлати Сомониён зиёданд. Аммо масъала 

њолати тањлили дигарро талаб менамояд. Аслан сабаби пошхўрии 

Сомониён ин дар рушд накардани омили давлатдорї мебошад. 

Давлатдорї ин ифодаи пайдоиш, моњият, арзиш, хусусияти шаклњои 

мухталифи давлат мебошад. Давлатдорї натанњо мањсули муносибатњои 

љамъиятї ва инкишофи љомеа, балки рўоварињои идеологї, љамъиятї, 

сиёсї ва фарњангие мебошад, ки кишварро барои инкишофи давлат, 

њимояи он ва такомули ташкилоти сиёсии љомеа њидоят менамояд.1 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёсї. Љ. I [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2015. - С.123. 
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Баъд аз Сомониён дар зарфи зиёда аз 150 сол сулолаи дигари 

тољикї Ѓўриён бар зидди ѓазнавињо баромада, давлати мустаќили хешро 

барпо намуд. То ташаккули давлати Ѓўриён тољикон дар зери асорати 

султонњои турк зиндагї намуданд. Ѓўрињо аввалин тољиконе њастанд, ки 

ормонњои чандинсолаи мардуми тољикро аз нав эњё бахшиданд. Нимаи 

дуюми асри XII ва ибтидои асри XIII давраи рушд, инкишоф ва 

мустањкамшавии давлати Ѓўрињо ба њисоб мерафт. Њудудњои он то 

Њиндустони марказї рафта мерасид. Мутаассифона ноустуворињои њаёти 

дохилї, муборизањои хунин бо туркон, заифии хазина ва иќтисодиёти 

кишвар, хоинии њокимони мањалї омилњое гардиданд, ки давлати 

пурзури дуюми тољикон низ аз байн равад.  

 Баъд аз шикасти давлати Ѓўриён мардуми тољик тули солњои дароз 

бањри эњёи давлат ва зери итоати худ гирифтани заминњои аљдодии хеш 

мубориза бурдаанд. Тољикон баъди юришњои муѓулњо боз кўшиши 

барќарор намудани давлати худро намуда, онро дар заминаи давлати 

Куртњои Њирот ва Сарбадорон барпо намуданд. 

Дар таърихи халќи тољик ва шаклгирии давлатдории он љойи 

махсусро Аморати Бухоро ишѓол намудааст. Аморати Бухоро аз тарафи 

Шайбониён дар асоси давлати парокандашудаи Темуриён ташкил ёфта, 

дар охирњои асри XV ба худ номи «Хонигарии Бухоро»-ро гирифт. 

Раванди ташаккул ва инкишофи Аморати Бухоро њам аз љињати сиёсї ва 

њудудї дар замони њукронии Абдуллохонї II ба вуљуд омадааст. Давлат 

аз Ќошѓар то Туркистону Сайрам ва ќисми зиёди заминњои шарќии 

Хуросон доман пањн намуда буд.  

Баъд аз таназзули сулолаи Аштархониён вазъияти сиёсию 

иљтимоии Аморати Бухоро то рафт бад мегардид. Давраи 

бесарусомонии сиёсї ва сатњи пасти иќтисодї давлатро њукфармо буд. 

Аз чунин раванди вазъият ќабилањои бодиянишин истифода намуда, 

њуљумњои пай дар паи худро идома медоданд. Солњои 1736-1737 шоњи 

Эрон Нодиршоњ ба њукмронии охирон хонадони сулолаи Аштархониён 
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хотима бахшида ќариб тамоми сарзамини хонигарии Бухороро забт 

намуд. Баъд аз марги Нодиршоњ њукронии сартосарии Аморати Бухоро 

сулолаи Манѓития гардид. 

Дар давраи њукмронии сулолаи Манѓития вазъияти иљтимоии 

мардуми зањматкаш аз њар љињат бад буд. Махсусан дар муносибатњои 

сиёсї низ чунин њолат њукмфармо гардида буд. Њаёти сиёсию иљтимоии 

оммаи мардум хусусан тољикон дар сатњи хело паст ќарор дошт. Зеро 

инкишофи давлат ва идораи мамлакатро дар доираи манфиатњои 

сулолавї, кайфу сафо ва маишати хеш ба амал мебароварданд. Давлат 

ќудрати њалли на муносибатњои дохилї ва на хориљиро пайдо сохта 

наметавонист. Моњият дар он аст, ки давлате чун Аморати Бухоро 

мављудиятро кайњо аз даст дода буд. Раванди омўзиши давлатшиносї 

бар он такя менамояд, ки давлат институти асосии системаи сиёсии 

љомеа буда, дар заминаи принсипњо, аломатњо ва хосиятњои ба худ хос 

рушд мекунад. Аммо чунин аркони давлатдорї ва махсусиятњои онро 

Аморати Бухоро соњиб нагардида аст.  

Моњият ва махсусиятњои давлати миллї дар сарзамини тољикон 

рушди њамаљонибаро пайдо насохтааст. Ташаккул наёфтани як давлати 

муттамарказ дар сарзамини тољикнишин махсусан дар солњои 20-уми 

асри XX ин истиснои мављудияти давлати миллї ба шумор меравад. 

Яъне набудани ташкилоти бузурги сиёсие, ки тавонад идораи корњои 

љомеаро ба дасти хеш гирад ва дар тафаккури мардум махсусан дар 

зењнї элитаи сиёсї падидае чун миллатгароиро таќвият ва рушд дињад. 

Ин умумиятро бузург созад. Набудани давлати миллии тољикї имконият 

намедод, ки фарњанг, илм, адабиёт, санъати миллї дар шакли аслиаш 

рушд намояд. Чунин њолат омили асосии таназзули давлатдории 

мардуми тољик гардид. 

Тољикон аз зумраи он мардумоне мебошанд, ки раванди инкишофи 

таърих, барои онњо азиятњои зиёдеро ба вуљуд овардааст. Чунин рушди 

даврањои таърихї онњоро маљбур бар он намуд, ки сарзаминњои воќеии 
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хешро тарк намуда рў ба кўњистон оваранд. Онњо зери экспансияи 

хориљї ва истисмор ќарор гирифтаанд. Вазъият ва шароити ба вуљуд 

омада боиси он гашт, ки дар сарзамини тољикон њукуматњои мухталиф 

раванди идораи сиёсиро ба дасти хеш гиранд. 

Марњилаи нави инкишофи давлатдории тољикон аз ибтидои солњои 

20-уми асри XX оѓоз мегардад. Раванди инкишофи чунин марњилаи 

таърихї аслан дар зери таъсири инќилоби Октябр сурат гирифтааст. 

Вазъияти ба вуљудомадаи минтаќа низ Аморати Бухороро фаро гирифт. 

Аз њолати бесарусомонии давлат истифода намуда, њар гуна љунбишњои 

сиёсї ба амал омад. Соли 1920 њокимияти амир сарнагун гардида 

Аморати Бухоро ба Љумњурии Шўравии Халќии Бухоро табдил ёфт. 

Пеш аз инќилоби Октябр дар сарзамини Осиёи Марказї ягон давлати 

миллї мављуд набуд. Мардуми ин сарзамин дар њайати аморати Бухоро, 

хонигарии Хева ва Туркистон ќарор доштанд. Мањз сиёсати миллии 

Давлати Советӣ ва принсипи худмуайянкунии миллатњо, ки В.И. Ленин 

дар њалли масъалаи миллї ба вуљуд оварда буд, талаб мекард, ки 

халќњои озодшуда бояд давлатњои миллии худро дошта бошанд. Дар 

доираи њамин принсип Њукумати Советї соли 1924 таќсимоти њудудию 

маъмурии Осиёи Миёнаро оѓоз намуд.  

  Дар раванди бунёди давлатдории миллї ва инкишофи таърихии 

тољикон махсусан, дар рушди тафаккури сиёсию миллии он маќоми 

муайянкунандаро таќсимоти њудудию миллї дар Осиёи Маркази ишѓол 

намудааст. Таќсимоти миллию њудудї дар Осиёи Миёна ба њайси 

заминаи асосии ташаккул ва инкишофи давлатдории миллии 

Тољикистон баромад намуда, аломатњои асосии давлати миллиро барои 

мардуми тољик бунёд сохт. Таќсимоти миллию њудудї ормонњои 

таърихии мардуми тањљоии Осиёи Миёнаро бахусус тољиконро дар роњи 

бунёди давлатдории миллии хеш ташаккул дода, заминаи воќеии 

мављудияти онњо ба шумор меравад. 
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Таќсимоти њудудию миллї дар Осиёи Миёна дар заминаи «њуќуќи 

худмуайянкунии миллатњо», ки онро В.И. Ленин пешинињод намуда буд, 

таќсим гардидааст. Принсипи худмуайянкунии миллатњо роњи ягонагї, 

муттањидї ва њаматарафаи инкишофи миллату халќиятњо ва гурўњњои 

этникї озодии пурраю комили онњо аз зулми иљтимою миллї ва ба вуљуд 

овардани шароити мусоид бањри инкишофи онњост. Он ба сифати 

меъёрї асосии њалли масъалаи миллї баромад менамуд. Аммо чунин 

хусусиятњои хоси ин принсип барои мардуми тољик дар аввали 

таќсимоти њудудию миллї дастнорас буд. Яъне як халќияти 

ќадимтарини Осиёи Миёнаро раванди инкишофи таърихии дурру 

наздикашро ба инобат нагирифта онро њамчун вилояти мухтор 

муаррифи сохтанд. Чунин муносибат аз доираи «принсипи 

худмуайянкунии миллатњо» хело дур буд. Доир ба ин масъала Г.Н. 

Зокиров менависад: «Дар давраи таќсимоти миллию њудудии Осиёи 

Миёна хатою иштибоњњои зиёд ва бозињои гуногуни сиёсї ба харљ дода 

шудаанд. Њам њокимияти марказ ва њам њокимияти мањалї манфиатњои 

махсусро дифоъ менамуданд. Њатто Раиси Бюрои Осиёимиёнагии КМ 

РКП (б) И.А. Зеленский натиљањои таќсимоти миллию њудудии Осиёи 

Миёнаро љамъбаст намуда, иќрор гардида буд, ки «… ин кор тавассути 

табар анљом дода шудааст».1   

Андешањо оиди масъалаи таќсимоти њудудию миллї дар Осиёи 

Миёна аз солњои 1920 мавриди муњокима ќарор гирифта буд. Вазъияти 

ба амаломадаи баъд аз инќилобї ва ташаккул ёфтани Љумњурии 

Шўравии Сотсиалистии Туркистон дар њайати Русия раванди 

таќсимотро то андозае тезонидааст. Ташаккул ёфтани РСС Туркистон то 

њаде заминаи њалии масъалаи миллї дар Осиёи Миёна гардид. Зеро аз 

раванди сиёсї намояндагони љараёни пантуркизми ифротї истифода 

намуда, кўшиши бунёди «Туркистони Бузург»-ро дар Осиёи Миёна ба 

миён гузоштанд. Намояндагони љараёни пантуркизм ба таври 

                                      
1 Иқт. аз: Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёсї. Љ. III [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2015. -  С.213. 
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мутташакилона муќобили аз рўи аломатњои этникї таќсим намудани 

Туркистонро ќобили ќабул нашуморида, талаби онро менамуданд, ки 

Љумњурињои халќњои турк ташкил гардад. Чунин муносибат њокимияти 

марказиро водор бар он месохт, ки ќарорњои дахлдорро ќабул намояд. 

Намояндагони љараёни пантуркистї аз вазъияти сиёсии ба амал омада 

истифода намуда дар доираи доктаринаи инкишофи геополитикии хеш 

масъаларо дидан мехостанд. Аз љумла Т. Рисќулов дар чунин мавкеъ 

ќарор дошта пайваста исбот менамуд, ки Туркистону Бухоро аз рўйи 

аломати этникї таќсим нагардад. 

Вазъияти мардуми тољик дар њайати РСС Туркистон бисёр њолати 

бадї инкишофро соњиб гардида буд. Борњо ходимони давлатию 

љамъиятї кушода бар муќобили манфиатњои мардуми тољик суханронї 

намуда, њастии онро дар сарзамини Осиёи Миёна инкор месохтанд. 

Махсусан чунин муносибат дар раванди ташаккули РСС Туркистон ва 

муайян намудани таркиби этникии мардуми минтаќа мушоњида 

мегардид. Онњо боисрор исбот менамуданд, ки дар Осиёи Миёна туркњо 

мардуми тањљої ба шумор мераванд. Њамин муносибати ѓаразнок ва 

душманонаи пантуркистон буд, ки соли 1920 ќирѓизњо, ўзбекњо ва 

туркманњо њамчун мардуми тањљої дониста шуда, чунин маќомро 

нисбати тољикон раво надиданд, ки оќибат он дар фањми раванди 

таќсимоти маъмурию марзї бетаъсир нагашт. Дарки манфиатњои 

миллии мардуми тољик њељ касро ба ташвиш намеовард. Гарчанде 

мардуми тањљої дар доираи манфиатњои иќтисодї каме њам баробар 

буданд, вале оиди ифодаи манфиатњои маънавии онњо аз љумла тољикон 

муносибате дида намешуд. Манфиатњои миллии мардуми тољик зери 

сиёсати нодурусти миллї, мањдуднамоии сарварони љумњурї ќарор 

гирифт.1 Дар органњои њамонваќтаи Љумњурии Туркистон ташкилоти 

сиёсие, ки манфиатњои мардуми тољикро ифода намояд, аслан вуљуд 

надошт. Раванди ташкил намудани Комиссариат оид ба корњои миллии 

                                      
1 Ниг.: Масов Р.М. Таджики: вытеснение и ассимиляция [Текст] / Р.М. Масов. - Душанбе, 2004. -С.45. 
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љумњурї ва шўъбањои он масъаларо боз њам душвортар гардонид. Типќи 

талаботи комиссариат оид ба корњои миллї таркиби этникии љумњурї 

тањлил гардида ва мувофиќи он шўъбањои миллї таъсис дода шавад. 

Тољикон дар Љумњурии Туркистон ќисми зиёди ањолии кишварро 

ташкил медоданд. Аммо мардуми тољик аз ташкил намудани шўъбаи 

миллии хеш мањрум буданд. Бюрои сиёсии КМ РКП (б) аз таърихи 12 

июни соли 1924 дар бораи таъсиси комиссия аз намояндагони њамаи 

халќњои Осиёи Миёна, аз љумла тољикон ќарор ќабул намуд. Мувофиќи 

ин ќарордод аз намояндагони њамаи халќњои Осиёи Миёна гурўњи кори 

таъсис дода мешуд. Аммо чунин муносибат барои мардуми тољик раво 

дониста нашуд. Чунин амалро пеша намудани ходимони давлатию 

љамъиятї дар нисбати мардуми тољик ин натиљаи муносибати ѓаразноки 

миллатгароёни пантуркист мебошад. Онњо бо исрор бовар кунониданї 

мешуданд, ки мардуми тољик ќавми начандон калони кўњистон асту бас. 

Њатто дар раванди таъсиси комиссияњо муносибат ѓаразнок ва дар 

доираи манфиатњои пантуркистї сурат гирифта, мардуми тољикро 

њамчун як аќалияти миллии кўчак муаррифи намуданд. Аммо комиссияи 

тољикї аслан вуљуд надошт. Он њамчун як аќалияти начандон калон дар 

њайати комиссияи ўзбекї ворид гардид. Танњо 3 рўз пеш аз муњокимаи 

масъала зеркомиссияи тољикї таъсис дода шуд. Вале он овози 

машваратї дошта, наметавонист масъаларо ба таври пурра зери 

назорати худ гирад. Комиссия аз оѓози фаъолияташ пурра дар мавќеи 

зидди тољикї ќарор дошт. Он ба њар восита дар Осиёи Миёна мављуд 

будани тољиконро инкор сохта њамагуна амале, ки бањри њифзи 

манфиатњои тољикон равона мегардид, мањкум менамуданд. Фаъолияти 

онњо дар бештари маврид хосияти душманона ва хоинона дошт. Яъне 

тамоми раванди фаъолияти комиссия дар марњилаи аввал бар зидди 

манфиатњои мардуми тољик равона гардида онро аз сарзаминњои 

заррини худ бо дасти «фарзандон»-и хеш берун сохтааст. Чунин омил 

сабаб гардид, ки тољикони љумњурї аз доираи њифзи манфиатњои миллии 
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хеш дур мондаанд. Онњо ташкилоти сиёсиеро бунёд сохта 

натавонистанд, ки ба њайси њимоятгари манфиатњои хеш баромад 

намояд. Дар раванди бунёди Љумњурии Туркистон ва ќабули Ќонуни 

асосии кишвар мардуми тољик њамчун халќияти ќадимтарини Осиёи 

Миёна аз њама гуна муносибатњо берун буда онро њамчун мардуми турк 

муаррифи сохта њимояи манфиатњои миллию маънавии онро зарур 

намешумориданд.    

  Вазъияти мардуми тољик дар њайати Љумњурии Халќии Шўравии 

Бухоро низ чунин њолатро дошт. Ба њар роњу восита мардуми тољик зери 

муносибатњои ѓаразноки пантуркизму миллатгароии канора ќарор 

мегирифтанд. Асосан дар ЉХШ Бухоро масъалаи илм, фарњанг ва 

адабиёти машњури мардуми тољик то андозае мавриди истисмор ќарор 

гирифт. Тољикон дар ќаламрави Бухоро баъди давлатдории Сомониён 

доир ба истифодаи забони хеш ва рушди тамаддун мањдудиятњои љиддї 

надоштанд. Солњои сол забони форсии тољикї њамчун забони расмию 

коргузории њукуматдорони ѓайритољик истифода мегардид. Соли 1921 

Шўрои Нозирони Халќии Љумњурии Бухоро дар ќаламрави худ бо тарзи 

расмї забони туркиро забони давлатї эълон кард. Баъд аз ин забони 

форсии тољикї дар сарзамини љумњурї як муддат ба њайси забони 

мадрасаю мактабњо боќи монд. Чунин муносибат ќадамњои аввалро ба 

миён овард, ки дигар на дар мадрасаю мактабњо бо забони форси тољикї 

сухан гуфтан имкон надошт. Зеро, мутасаддиёни љумњурї имконияти 

якбора таълимро аввал ба забони туркї, баъдан ба забони ўзбекї 

гузарониданро надоштанд. Вале онњо маъракаи аввал ба туркї, баъд ба 

ўзбекиї гузаронидани тањсилро, махсусан дар мактабњои нав оѓоз 

намуданд. Ин муносибат барои мардуми тољик бисёр гарон афтода, дар 

аввали таќсимоти миллию њудудї он аз забон, илм фарњанг, баъдан аз 

ташкили давлати худ ва марказњои таърихии хешро аз даст дод. Дар 

замони мављудияти љумњурињои Туркистону Бухоро, ки тољикон аслан 

дар ќаламрави он зиндагї мекарданд, манфиати маънавии ин халќи 
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ќадима на танњо ба эътибор гирифта намешуд, балки њатто мављудияти 

онњоро низ инкор мекарданд.   

   - Ўзбекистон ва Туркманистон хотима ёфт. Дар ин љаласа дар 

бораи мардуми тољик ва раванди давлатдории он њатто ишорае 

нагардид. Танњо 21 августи соли 1924 дар маљлиси 5-уми комиссияи 

таќсимоти милли њудуди масъала «Дар бораи вилояти мухтори 

Тољикистон ва њудуди он» шунида шуд. Масъала дар маљлиси Бюрои 

Осиёимиёнагї ва Бюрои иљроияи КМ Њизби коммунистии Туркистон 

мавриди муњокима ќарор дода шуд. Дар ин љаласа ташкили вилояти 

мухтори Тољикистон асосан аз њисоби заминњои Масљоњ ва Ќаротегину 

Ѓарм бунёд гардад ва он бояд дар њайати Љумњурии Ўзбекистон бошад. 

Дар ин маљлис Файзулло Хољаев ва Усмон Эшонхољаев дар мавриди 

тољикон ва таќдири онњо суханронї намуданд. Махсусан Ф. Хољаев дар 

баромадаш таъкид намуд, ки тољикон метавонанд мустаќиман ба њайати 

Ўзбекистон ворид шаванд ва ё  истиќлолияти пурраро соњиб шаванд, 

вале дар ин бора андешаи худи тољиконро намедонем.1 Мањз он ба њар 

восита тољикон ва таърихи бойи онро зери суол бурда чунин як миллати 

тамаддунофарро дар шакли вилояти хурди худмухтор дидан мехост. 

Инчунин дар баромади худ низ ќайд менамояд, ки агар мо таърихи ин 

халќро васеътар омўзем, маълум мегардад, ки он на таърихи бою рангин 

ва на анъанањои идоракунии давлатї, ва њатто мактабњои хешро бо 

забони тољикї пайдо насохтааст. Он бояд дар дохили РСС Ўзбекистон 

њамчун вилояти худмухтор ташкил карда шавад.2 Раванди инкишофи 

љараёни пантуркизм то њадде омада расид, ки ба тољикон вилояти 

мухторро дар њайати Ўзбекистон ташкил намуданд. Дар раванди 

ташкили вилояти мухтор сањми ходимони давлатию љамъиятии 

њамондавра бузург буда, њељ кадоми онњо аз мавќеи зидди тољикї берун 

намебаромаданд. Махсусан А. Њољибоев, ки њамчун раиси комиссияи 

тољикї муаррифї мегардид дар чунин мавќеъ ќарор гирифта буд. Он 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Минтаќаи кўњистон [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2016. - С.64. 
2 Ниг.: Масов, Р.М. История топорного разделения [Текст] / Р.М. Масов. - Душанбе, 1991. - С. 50. 
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зимни суханронињояш дар раванди ташкили вилояти мухтор, ки он аслан 

аз њисоби Бухорои Шарќї таъсис меёфт, тољикони Туркистон ва гирду 

атрофии онро дохил намекард. Сабаби чунин муносибат дар он зоњир 

мегардид, ки тољикони Бухорои Ѓарбї ва вилоятњои дигари Туркистон 

њам аз љињати хољагї, њам аз љињати идораи маъмурї бо ўзбекњо робитаи 

зич доранд, аз ин сабаб онњо ба вилояти мухтори Тољикистон њамроњ 

шуда наметавонанд. Он њатто тољикони Хуљандро њамроњ накард ва 

чунин шумориданд, ки тољикони Хуљанд њам дар Љумњурии Ўзбекистон 

монанд. Дар ин љамъомад рољеъ ба марказњои мадании тољикон, яъне 

Бухорову Самарќанд суханронї намуда онњоро марказњои муваќќатии 

маданияти тољик эълон намуданд.1 

 24 августи соли 1924 Комиссияи марказии њудудї аз комиссияи 

миллии тољикї хоњиш намуд, ки пойтахти вилояти мухтори худро 

муайян кунанд. Дар чунин лањза њам комиссияи бо ном тољикї аќалан 

љуръат накард, ки масъалаи соњиб шудан ба яке аз шањрњои ќадимаи 

тољиконро ба миён гузорад. Љавонї ва дуруст надонистани масъала, ба 

аъзоёни ин комиссия имконият намедод, ки оќибати мавќеи худро дуруст 

сарфањм раванд. Барои онњо таќдири миллати худ- тољикон гуё бегона 

буд. Дар лањзањои њалкунанда барои њимояи манфиатњои миллии тољик 

ягон хел љонбозињо накарда, лањза ба лањза ба хатогињои бузурги сиёсї 

роњ медоданд. Нињоят, ин комиссия аз чунин шањрњои машњури ќадимаи 

тољикон – Бухоро, Самарќанд ва њатто аз Хуљанд њам даст кашида, 

сараввал дењаи Ќаратоѓро чун маркази вилояти мухтори тољикон 

пешнињод кард. Аммо ин таклиф аз љониби њарбиён маъќул дониста 

нашуда, як дењаи хурди дурдасти Душанбе њамчун пойтахти вилояти 

мухтори Тољикистон ќабул гардид. 

 Соли 1924 мавќеи амалдорони Љумњурии Туркистон дар мавриди 

мављудияти тољикон каме таѓйир ёфта, онњо мављудияти тољиконро 

                                      
1 Ниг.: Њотамов, Н., Довудї, Д., Мулољонов, С., Исоматов, М. Таърихи халќи тољик [Матн] / Н. 
Њотамов., Д. Довудї., С. Мулољонов., М. Исоматов. - Душанбе, 2015. - С.383. 
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рўйрост рад накарда, ќисман эътироф менамуданд. Аз љумла барои 

инкишофи илм ва мактабњо бо забони тољикї каме шароит муњаё 

намуданд. Чунин муносибат аслан дар зери таъсири њокимияти марказї 

ба миён омадааст. 

 11 октиябри соли 1924 Бюрои сиёсии КМ ЊК (б) Русия маърўзаи 

сардори Комиссияи худ В.В. Куйбишевро оиди таќсимоти њудудии 

миллии Осиёи Миёна шунида, ќарорњои ќатъї ќабул кард. Дар њамин 

маљлис наќшаи таќсимоти њудудии миллї ва таќсими фонд ва сармояи 

давлатї дар байни љумњурї ва вилоятњои нави миллї дида шуд. Бюрои 

сиёсї ба масъалаи тољикон таваќќуф намуда, дар њамин маљлис зарур 

шуморид, ки ба љои вилояти мухтор Љумњурии Мухтори Тољикистон дар 

њайати Љумњурии Иттифоќии Сотсиалистии Ўзбекистон ташкил карда 

шавад.  

 14 октябри соли 1924 иљлосияи II КИМ Умумирусиягї ќарори 

КИМ Туркистонро «Дар бораи ба мухториятњои алоњида таќсим 

намудани Љумњурии Мухтории Шўравии Сотсиалистии Туркистон» 

маъќул шуморид. Ин иљлосия низ ба тољикон њуќуќ дод, ки ба љои 

вилояти мухтор љумњурии мухторро ташкил дињанд. Дар натиља 

Ўзбекистон ва Туркманистон њамчун љумњурињои иттифоќї, Тољикистон 

љумњурии мухтор дар њайати Узбекистон, вилояти Ќирѓизњо дар њайати 

ЉМШС Ќазоќистон ташкил ёфтанд. 27 октябр иљлосияи II КИМ 

ИЉШС, даъвати 2-юм ќарори оиди таќсими њудудњои миллии Осиёи 

Миёна маъќул шуморид. ЉМШС Тољикистон ба воситаи ЉШС 

Ўзбекистон ба њайти ИЉШС (СССР) дохил шуд.1 

 Љумњурии Мухтори Шўравии Сосиалистии Тољикистон- шакли 

давлатдории миллї буда, аз 12 волости Туркистон ва Бухорои Шарќї 

махсусан аз вилоятњои Ѓарм, Кўлоб, Њисор, Ќурѓонтеппа ва ќисман 

Сариосиё таркиб ёфта буд. Соли 1925 Вилояти Мухтори Кўњистони 

                                      
1 Ниг.: Њотамов, Н., Довудї, Д., Мулољонов, С., Исоматов, М. Таърихи халќи тољик [Матн] / Н. 
Њотамов., Д. Довудї., С. Мулољонов., М. Исоматов. - Душанбе, 2015. - С.383. 
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Бадахшонро низ ба њайати ЉМШС Тољикистон дохил намуданд.1 Дар 

њамон ваќт масоњати Љумњурии мухтори Тољикистон 135,6 њазор км2 

буда, ањолиаш 739,5 њазор нафарро ташкил медод, ки 78,33 фоизаш аз 

тољикон иборат буд.2 

 Баъд аз ташкил шудани ЉМШС Тољикистон раванди давлатдории 

миллии тољикон оѓоз гардида, дар назди њукумати навтаъсис вазифањои 

пурмањсул ќарор гирифт. Пеш аз њама 26 ноябри соли 1924 дар Тошкент 

Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон бо сарварии Нусратулло 

Махсум (Лутфуллоев) ташкил карда шуд. Инчунин худи њамон сол 

њукумати навтаъсис Бюрои Осиёимиёнагии роњбарияти муваќќатии 

њизбї – Бюрои ташкилии ЊК (б) Ўзбекистонро дар ЉМШС Тољикистон 

барпо намуданд. Соли 1925 њукумати ЉМШС Тољикистон дар њайати 

пурра ба Душанбе омад.  

 Дар аввали солњои ташаккули Љумњурии мухтор вазъияти сиёсию 

иљтимоии мардуми тољик дар њайати Љумњурии Ўзбекистон хело 

мураккаб буд. Ходимони давлатию љамъиятї ба њар роњу восита њуќуќу 

озодињои мардуми тољикро инкор месохтанд. Махсусан дар њаёти сиёсї 

сиёсати ассимилятсионии маљбуриро ба амал мебароварданд. Ходимони 

давлатию љамъиятии њамонваќта аз хурдтарин воситањо истифода 

намуда, њуќуќу озодињои тољиконро мањдуд месохтанд. Воситањои 

зиёдеро барои мањдуд намудани мавќеи тољикон истифода менамуданд. 

Махсусан дар ваќти ба рўйхатгирии ањолї соли 1926 мардуми тољикро 

маљбуран «ўзбек» номнавис менамуданд.3 Оммаи зањматкашро ба њар 

роњу восита тарсонда, намегузоштанд, ки худро «тољик» номнавис 

созанд. Агар касе худро «тољик» муаррифи месохт, хона ва тамоми 

амволашро гузошта, ба њамон ноњияњои аќибмондатарине, ки барои 

Љумњурии Мухтори Тољикистон муайян шудаанд, маљбуран фиристонда 

мешаванд. Дар назди мардум ноњияњои муайяншударо паст зада, њамчун 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёсї. Љ. III [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2015. - С.32. 
2 Ниг.: История таджикского народа. Том V [Текст] - Душанбе,2001. - С. 400. 
3 Ниг.: Масов, Р.М. История топорного разделения. [Текст] / Р.М.Масов. - Душанбе, 1991. - С. 99. 



90 

 

гўшаи ќафомондатарин ва мардуми онро бечоратарин муаррифи 

месохтанд. Чунин муносибати ѓаразнок мардуми Бухоро, Самарќанд ва 

гирду атрофи онро маљбур намуд, ки худро дар рўйхат «ўзбек» сабт 

созанд. Њайати њукумати Љумњурии мухтори Тољикистон новобаста аз 

муносибатњои ѓаразноки њукумати марказї дар роњи бунёди 

давлатдории хеш, сохтмони љомеаи сотсиалистї ќадамњои бањодурона 

мегузоштанд.  

 12 декабри соли 1926 Анљумани 1-уми муассисони шўроњои ЉМШС 

Тољикистон дар Душанбе доир гардид. Анљуман фаъолияти дусолаи 

кумитаи инќилобии љумњуриро дар тамоми соњањои љамъиятї ва хољагии 

халќ љамъбаст намуд. Пеш аз њама фаъолияти Анљуман ба ќабули 

«Эъломия дар бораи ташкилёбии Љумњурии Мухтори Шўравии 

Сотсиалистии Тољикистон» равона гардида буд. Инчунин дар назди 

њукумати навтаъсис барпо намудани ташкилотњои давлатии барои 

љумњурии мухтор ва љомеаи сотсиалистї хос ба њисоб мерафт. Дар як 

муддати кўтоњ њамаи ташкилотњое, ки ба собиќ љумњурии Бухоро хос 

буданд, ба ташкилотњои мањалии љумњурии мухтори Тољикистон табдил 

дода шуданд. Махсусан дигаргунињо дар идоракунии давлатї бештар ба 

назар мерасид. Њукумати навтаъсис аз таќсимоти чорзинагии маъмурї- 

вилоят, уезд, волост, ва шўроњои мањалї, ба таќсимоти сезинагї- округ, 

ноњия ва шўроњои мањалї гузаштанд. Чунин муносибатњо марњилањои 

дигарро барои мустаќилияти Тољикистон муњаё месохт. То соли 1929 

давлатдорї дар њамин шакл идома ёфт. Таъсиси Љумњурии Мухтори 

Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар њайати Ўзбекистон дар 

ташаккули давлатдории миллї, рушди маќом, њудудњо ва манфиатњои 

геополитикї наќши назаррас бозидааст. Он ќадами аввал барои 

соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистони навин ба њисоб меравад. Ин 

шакли давлатдорї марњилањои минбаъдаро барои Љумњурии Иттифоќї 

ва баъдан барои соњибистиќлоли замина гузошт.  
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 Вобаста ба хатою иштибоњоти таќсимоти миллию њудудї аксари 

ходимони давлатию љамъиятии Тољикистон масъалаи тољиконро то 

њанўз њалношуда њисобида, ба ташкилотњои гуногуни иттифоќї 

мурољиат менамуданд. Онњо бо исрор талаби ба љумњурии иттифоќї 

табдил додани ЉМШС Тољикистонро пеш мегузоштанд. Махсусан 

Нусратулло Махсум (Лутфуллоев) ин мавќеъро бо исрор талаб менамуд. 

Амали он аввалин шакли эътирозњо барои њимояи манфиатњои миллии 

мардуми тољик ба њисоб мерафт. Он баъди шинос шудан ба ќарорњои 

Комиссияи њудудї ва Бюрои Осиёимарказии КМ ба номи И.В. Сталин 

мактуб ирсол намуд. Ў хоњиш намуд, ки ќарорњои ќабулгардидаи 

Комиссия боз дошта шавад ва масъалањои зерин мавриди муњокима 

ќарор бигиранд: Аввало, Уротеппа, Хуљанд, Конибодом, Исфара, Сох, 

Риштан, Учќурѓон ва баъзе мавзеъњои дигар ба Тољикистон марбут 

дониста шаванд. Баъдан, ба Тољикистон имкони ташкили љумњурии 

мустаќил дода шавад. Чунин амал гардиши сифатие дар њаёти мардуми 

тољик ба шумор рафта дар ташаккули њудуди Давлати Тољикистон сањми 

хешро пайдо намуд. 6 июни соли 1929 Бюрои сиёсии КМ 

Умумииттифоќї масъалагузории аз њайати ЉШС Ўзбекистон 

баромадани ЉМШС Тољикистон ва ба љумњурии мустаќил табдил 

додани онро маъќул шуморид. 12 июни соли 1929 Бюрои иљроияи КМ 

ИЉШС, 17 июни њамон сол Бюрои иљроияи КМ њизби коммунистии 

Ўзбекистон низ чунин њали масъаларо љонибдорї намуд. 15 октябри 

соли 1929 дар шањри Душанбе анљумани III фавќулодаи Шўроњои 

љумњурї ба кори худ шурўъ кард. 16 октябри њамон сол дар майдони 

Хонаи дењќон (собиќ бинои театри драммавии русии ба номи В. 

Маяковский), Эъломия дар бораи ба Љумњурии Шўравии Сотсиалистии 

Тољикистон табдил додани ЉМШС Тољикистон ќабул гардид. Он чун 

субъектњои дигари давлати иттифоќї шакли давлатдории миллї 

шинохта шуд. 
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 Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон давлати 

сотсиалистии коргарону дењќонон буда, маќомоти олии њокимияти 

давлатї Совети Олии якпалатагї ба шумор меравад. Совети Олї ба 

муддати 4 сол интихоб мегардид. Дар давраи байни сессияњои Совети 

Олї маќоми олии њокимияти давлатї Президиуми Совети Олии ЉШС 

Тољикистон ба њисоб мерафт. Маќомоти олии иљроия ва амрдињанда 

Совети Вазирони ЉШС Тољикистон буд, ки ба фаъолияти вазоратњо ва 

комитетњои давлатї роњбарї менамуд. Маќомоти њокимияти мањаллї 

Совети депутатњои халќии вилоятї, районї, шањрї, посёлкавї ва 

ќишлоќї буданд. Маќомоти олии судиро Суди Олии Тољикистон ташкил 

менамуд. Суди олиро Совети Олї ба муддати панљ сол интихоб менамуд. 

Дар Тољикистони Шўравї фаќат як њизби сиёсї- Партияи Коммунистии 

Тољикистон, ки љузъи таркибии КПСС буд, амал менамуд. Таълимоти 

марксизм- ленинизм ба сифати идеологияи давлатї амал мекард.1   

 Дар шароити њозира дар бораи мавќеи зиддитољикї пайдо 

намудани фаъолияти ходимони давлатию љамъиятии њамондавра, 

махсусан фаъолияти аъзоёни Комиссияи марзии Тољикистон бањсу 

саволњои зиёдеро ба миён овардааст. Омилњои зиёде сабаб гардидааст, 

ки ходимони давлатї дар мавќеи зиддитољикї ќарор гиранд: 

- набудани ташкилоти бузурги сиёсї ё давлати муттамарказе, ки 

оммаи мардумро сарљамъ намояд. Анъанањои бойи раванди 

давлатдориро эњё гардонад. Ба идораи корњои љомеа машѓул гардад ва 

оммаро роњбарї намояд. Ташкилоти бузурги сиёсие мављуд набуд, ки 

дар саромади ташаккули тафаккури миллї наќши муайянкунандаро 

соњиб гардад. Буданд муносибатњо, аммо хосияти сулолавиро ба худ касб 

намуда дар доираи манфиатњои сулолавию гурўњї амал менамуданд. 

Онњо аслан ташкилоти бузурги сиёсї набуданд. Њадаф њимояи 

манфиатњои ќавмию сулолавї буда, аз њимояи талаботу манфиатњои 

мардум фарсахњо дур буданд; 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёсї. Љ. III [Текст] / Г.Н.  Зокиров. - Душанбе, 2015. - С.33. 
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-- сатњи пасти тафаккури худшиносии миллї, ки ходимони 

давлатии даврро аз дарки манфиатњои миллї дур месохт. Аз ин хотир, 

онњо дар њимояи манфиатњои миллии тољикон мавќеъ гирифта 

наметавонистанд. Мавќеъгирии онњо хатогињои зиёди сиёсиро ба вуљуд 

овард;  

-- раванди њамчун ходими сиёсї ва давлатї ташаккул наёфтани 

аъзоёни Комиссияи марзии Тољикистон ва шахсони дигари масъули 

таќсимоти миллию њудудии Осиёи Миёна ањамияти муњим дорад. Сатњи 

пасти касбият нагузошт, ки раванди сиёсиро ба нафъи тољикон њал 

намоянд. Онњо дар пайдоиш тољик буда, тафаккури бегонаю 

ѓайритољикї доштанд. Набудани тафаккури миллї онњоро муќобили 

манфиатњои тољикон равона менамуд; 

-- дар шакли сулолавию ношуд анъанањои давлатдорї ташаккул 

ёфтанд. Аммо махсусияти инкишоф, моњияти аслии давлат, њадафњо ва 

маќсадњо, масъалањои асосии инкишоф, пешомади онњо ба таври 

системанок дарк намегардид. Махсусан надоштани таљрибаи давлатдорї 

аз худ дарак медод. Чунин омил заъфњои зиёдро дар маќоми 

геополитикии Тољикистон ворид намуд. Раванди таърихї барои 

мардуми тољик имтињонњои зиёдеро ба вуљуд овардааст. Мутаасифона, 

чунин иштибоњро дар таърихи баъдина борњо такрор намудем. Бахусус, 

замони аз байн рафтани СССР ба кашмакашињои дохилї машѓул 

гардидем. Надоштани таљрибаи давлатдорї давлатро ба гирдоби љанги 

шањрвандї гирифтор намуд.  

Мушкилии асосие, ки раванди таќсимоти миллию њудудиро воќеан 

њамчун фољиаи геополитикї барои мардуми тољик унвон кард, ин омили 

субъективї ба шумор меравад. Њамин омил нагузошт, ки тољикон 

њамчун мардуми тамаддунсоз рушд намуда манфиатњои худро њимоя 

намоянд. Ходимони давлатию љамъиятї, ки аксарияти онњо аслан тољик 

буданд, дар сафи пеши муборизаи зидди тамаддуни тољик ќарор 

доштанд. Дар чунин муносибат наќши асосї ба Абдулло Рањимбоев, 
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Файзулло Хољаев, Абдурањим Њољибоев дода мешавад. Ин гуна одамон 

њаргиз дар ѓами ин мардум шарик набуданд. Яке забони тољикиро, ки 

асрњои аср забони давлатї буд дар низоми давлатдорї беэътибору коста 

гардонид, дигаре сарзаминњои таърихии ин мардумро моли дигарон 

шуморид, охиран дар саргањи зидди тамадуни тољикї ќарор дошт. Онњо 

дар пайдоиш тољик вале мафкураи туркпарастона дошта, тамоми 

амалашон бармуќобили манфиатњои мардуми тољик равона гардида буд. 

Онњо дар раванди таќсимот њамчун миллатгарои пантуркист баромад 

намуда, манфиатњои миллати тољикро ба эътибор намегирифтанд. 

Махсусан А. Рањимбоев ба таври муташаккилона бар зидди манфиатњои 

миллии тољикон баромад менамуд. Амал ва рафтори чунин афрод 

мушкилии асосии ташаккулу инкишофи фазои геополитикии 

Тољикистон гардид. Онњо хатогињои бузурги сиёсиро дар нисбати 

миллати кўњанбунёди тољик раво диданд.  

Дар баробари хоиниву сатњи пасти худшиносии миллии ходимони 

давлатию љамъиятии њамондавра, буданд нафароне, ки воќеан 

сарсупурдаи ин миллат ва аз сарзамини хеш њимоят месохтанд. Махсусан 

хизматњои Садриддин Айнї, Нусратулло Махсум, Шириншоњ Шоњтемур 

ва дигаронро бояд ќадр кард. Ин фарзандони миллат тамоми неруи 

хешро бањри нигоњ доштани сарзаминњои ниёгони хеш равона намуда, 

амал ва рафтори онњо дар раванди њимояи манфиатњои миллати тољик 

беандоза аст. Онњо хатою иштибоњоти раванди таќсимоти миллию 

њудудиро дарк намуда, ба њар шакле эътироз менамуданд. Дар ин 

масъала Г.Н. Зокиров менависад: «Яке аз аввалинњо шуда, нишони 

эътирозиро Раиси Комитети Иљроияи Марказии Бухорои Шарќї 

Нусратулло Махсум (Лутфуллоев) баланд намуд. Ў бо номи И.В. Сталин 

мактуби эътирозї ирсол намуда, ишора гардида буд, ки њудудњои 

вилояти автономии Тољикистон нодуруст муќаррар гардидаанд. Аксари 

мањалњои тољикнишин аз марзњои табиї берун гардида, дар ќаламрави 

Ўзбекистон мондаанд. Зиёда аз ин, ќарор дар бораи воридшавии ба 
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њайати Ўзбекистон њамчун вилояти автономї њуќуќи миллии тољиконро 

ба эътибор намегирад».1 Чунин амали бањодурона дар раванди ќабули 

ќарорњои сиёсии дигар таъсири назаррас расонида, ба Тољикистон 

имкони ташкили љумњурии мустаќилро фароњам овард. Воќеан, чунин 

муносибат дар ташаккули њудуди Давлати Тољикистон ва мустаќилияти 

он љойгоњи пурарзишро соњиб гардид. 

Њамин тариќ, таќсимоти миллию њудудї дар Осиёи Миёна дар 

маљмўъ амали мусбат ва махсусан барои тољикон таќдирсоз буд. Бигузор 

дар њамин шакли костаю нопурра, заминаи воќеии раванди давлатдории 

миллии Тољикистонро оѓоз бахшид. Гарчанде, ки таќсимоти миллию 

њудуди мардуми тољикро аз њудудњои миллии хеш мањрум сохта бошад, 

вале он барои миллати тољик сарнавиштсоз арзёби мегардад. Он 

заминаи зуњури иниститути асосии системаи сиёсї гардид, ки мардуми 

тољикро њамчун умумияти бузурги иљтимої муаррифї менамояд. 

Тољикон, ки давлатдории миллии хешро аз даст дода буданд дар 

дањсолањои охири пеш аз инќилобї аз љониби ќавмњои туркзабон таъќиб 

мегардиданд. Тамаддуни тољикї (форсї)-ро инкор намуда, сиёсати 

ассимилятсионии маљбуриро ба амал мебароварданд. Идеологњои 

пантуркист мављудият ва њуќуќи худмуайянкунии тољиконро комилан 

рад менамуданд. Аз ин хотир, таъсиси давлатдории миллии тољикон бар 

мавќеъ ва идеологияи пантуркистї зарбаи сахт гардид.  Эњё давлатдории 

миллии тољикон, пеш аз њама мављудияти онро тасдиќ мегардонид. Он 

манбаи асосї ва сароѓози истиќлолияти комили давлати миллии муосир 

мансуб меёбад. Бе ѓалабаи инќилоби Октябр таќсимоти миллию њудудии 

Осиёи Миёна ѓайриимкон буд. Дар шакли нопурра ва нокомил бошад 

њам Љумњурии Мухтори Сотсиалистии Тољикистон ташаккул ёфт, ки 

давлатдории миллиро эњё намуд. 

Дар миёнаи солњои 80-уми асри XX дар таърихи Иттифоқи Советї 

дигаргунињои сиёсї ба амал омад. Дар минтаќањои гуногуни Иттифоқи 

                                      
1 Зокиров, Г.Н. Минтаќаи кўњистон [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2016. - С. 67. 
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Советї равандњои сепаратистию марказгурезї ва истиќлолиятхоњї рушд 

менамуданд. Вале давраи наву барљастаи раванди истиќлолиятхоњї аз 

замони «бозсозї» шурўъ мегардид. Ин давраи инкишофи таърихї 

заминаи воќеии аз байн рафтани як давлати абарќудратро ба миён 

овард. Дар раванди идораи корњои давлатї насле сари ќудрат омад, ки 

сатњи нави муносибатњои давлатдорию идораи корњои љамъиятиро аз 

дидгоњу љањонбинии нав мавриди амал ќарор дода,  њаёти сиёсию 

фарњангиро бештар ба хусусиятњои либералию буржуазї наздик 

месохтанд. Роњбарияти нави кишвар равандњои демократикунонии 

љомеарро тадриљан тезониданд. Онњо пайваста исбот менамуданд, ки 

љомеаи инсонї бояд дар асоси ќоидањои умумї рушд ёбад. 

Демократикунонии њаёти љомеаро заминаи асосии њалли масъала 

медонистанд. Вале роњбарияти њизб масъалањои мењварии инкишофи 

љомеаро дарк насохта равандњои модернизатсиониро тезониданї 

мешуданд. Онњо арзишњои мувваќатиро асосї инкишоф дониста, баъди 

чанде аз он рўй мегардониданд. Гоње худро демократ ва гоње коммунист 

эълон намуда, инкишофи мутаносиби љомеаро халалдор месохтанд. 

Набудани маљмўи чорабинињои илман асоснокшуда ва барномаи комили 

марњилаи нави рушди таърихї маљбур месохт, ки таълимоте ё 

назарияеро чун асоси инкишоф ќабул созанд. Аммо амал ва рафтори 

ходимони давлатию љамъиятї хусусияти стихиявиро ташкил дода, 

иштироки сиёсиро њамчун одат истифода менамуданд.  Роњбарияти нави 

кишвар маљмўи фаъолияти сиёсиашонро дар зери мањфуми «бозсозї» 

исбот месохтанд.  

 «Бозсозї» як навъ ислоњоти сиёсї, идеологияи нав ва сиёсати 

роњбарияти Партияи Коммунистии Иттифоќи Советї ва Њукумати 

СССР мебошад. Маќсад ва мазмуни объективии бозсозиро ба арзишњо 

ва идеалњои умумиинсонї наздик ва њаммаъно гардонидани сиёсат, 
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иќтисодиёт, идеология ва фарњанги кишвари пањновару гуногунчењраи 

Иттифоќи Советї ташкил медод.1 

 Аз оѓози раванди бозсозї сар карда, њаракатњои миллї фаъолияти 

сепаратистию марказгурезиро пеша намуда, дар шакли ќабули эъломияи 

истиќлолияти давлатї онро асоснок месохтанд. Аз љумла, чунин 

талаботро кишварњои Назди Балтика пеш гузоштанд. 

 Равандњои истиќлолиятхоњї ва марказгурезї ќариб тамоми 

субъктњои давлати иттифоќиро фаро гирифт. Чунин вазъияти сиёсиро 

њар як сарвари сиёсї дарк намуда, муносибаташонро ба њар навъ зоњир 

менамуданд. Инчунин вазъияти ба амаломадаро одамон низ њар хел 

ќабул менамуданд. Дар дохили субъектњои Давлати Советӣ гоње зиёиён 

овоз баланд намуда, аз системанокии муносибатњо норозї буданд. Он 

зиёиёни эљодкоре, ки чорчўбаи идеологию сензуравї намегузошт, ки дар 

интишори асарњо озод бошанд, шикоят доштанд. Аммо кулли 

бошандагони кишвар хоњони он буданд, ки Давлати Советӣ боќӣ монад. 

Зеро давлат азони синфи коргару дењќон мансуб меёфт. 

 26-уми декабри соли 1991 бо иштироки сарварони се давлат 

РСФСР, Украина, Белорусия созишнома дар бораи пошхўрии Иттифоқи 

Советӣ ба имзо расид. Аз њамин таърих Иттифоқи Советӣ њамчун давлат 

фаъолияташ ќатъ гардида њамчун субъекти муносибатњои байналхалќї 

баромад намекард. Он аз харитаи сиёсии љањон берун бароварда шуд. 

 Љумњурии Тољикистон дар баробари дигар давлатњои иттифоќї 

вазъияти баамаломадаро дарк намуда, истиќлолияти сиёсии хешро эълон 

намуд. Давлати Тољикистон расман 24 августи соли 1990 дар иљлосияи 

дуюми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон даъвати дувоздањум 

Эъломияи истиќлолияти ЉШС Тољикистонро ќабул намуда, худро 

њамчун давлати соњибистиќлол муаррифи сохт. Дар таърихи таълимоти 

сиёсї дар бораи истиќлолиятхоњї, муборизањо бањри озодї ва дарки 

масъулият андешањо хело зиёданд. Кишварњои муттамадини имрўза 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёсї. Љ. I [Текст] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2015. - С. 161. 
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бањри ба даст овардани истиќлолият муборизањои муташаккилона 

бурдаанд. Онњо аз дилу љон чунин муносибатро ба роњбарї гирифта 

онро њамчун арзиши олї ќадр менамуданд. Чунин раванд дар солњои 

аввали истиќлолиятхоњии мардуми тољик ба чашм намерасид. Ќабули 

эъломия истиќлолияти комили давлати миллии воќеан мустаќилро эълон 

намедошт. Бандњои 4,5,6,9 Эъломия мустаќилияти Тољикистонро аз 

њокимияти марказї канда накард. Зеро он бе дарки масъулият ва 

муносибати муташаккилона сурат мегирифт. Эъломия баъд аз ќабулаш 

ба гушаи фаромушии роњбарияти њамондавраи Шўрои Олии Тољикистон 

рафта ќариб дар бораи он њељ кас фикрњам намекард. Амалдорони 

давлатї чунин як њуљљати муњими сиёсиро дарк насохта онро беш аз як 

њуљљати муќараррие, ки дар љаласањо ќабул менамоянд, муносибат 

менамуданд. Баъд аз балвои августии соли 1991 њар як сарвари сиёсї 

дарк менамуд, ки ба љузъ аз ќабули истиќлолият роњи дигаре нест. Русия, 

ки давомдињандаи амал ва амволи ИЉШС буд, дар вазъияти ноороми 

сиёсї ќарор дошт. Мантиќист, ки он дунболи чунин муносибатњо 

нагардида, давлатњои иттифоќиро як навъ сарбории зиёдати муаррифи 

месохт. 

 Барои бартараф намудани сањву хатоњои Эъломия боз аз нав рў ба 

масъалаи истиќлолияти сиёсї пайдо гардид. Дар таърихи 9-уми сентябри 

соли 1991 Сессияи Ѓайринавбатии Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 

даъвати дувоздањум Изњорот дар бораи Истиќлолияти давлатии 

Љумњурии Тољикистонро ќабул намуд. Он аслан идомаи ќабули 

Эъломияи Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ба њисоб мерафт. 

Маќсад аз ќабули Изњорот пеш аз њама аз лањни фаромушї берун 

кашидани Эъломияи истиќлолияти кишвар ва тартиби истифода ќарор 

гирифтани он буд. Изњорот дар бораи Истиќлолияти давлатии Љумњурии 

Тољикистон њуљљати муњим ва таќдирсозест, ки ба инкишофи минбаъдаи 

кишвар таъсири муаяйнкунанда мерасонад.1 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Истиќлолияти сиёсї [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2006. - С.65. 
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 Дар сессияи Шўрои Олии ба Эъломияи истиќлолияти давлатии 

Тољикистон таѓйироту иловањо ворид гардид, ки дар иртибот ба 

таѓйиротњое буданд, ки ваќтњои охир дар пайваста дар њаёти сиёсї аз худ 

дарак медоданд. «Ќисми якуми моддаи 1 дар тањрири зайл баён гардид: 

«Љумњурии Тољикистон давлати мустаќили демократии њуќуќбунёд 

мебошад»; аз моддаи 4 калимањои «ѓайр аз масъалањое, ки ихтиёран ба 

салоњияти иттифоќї РСС-ро, ки ба њуќуќњои дахлнопазири Љумњурии 

Тољикистон мухолифанд, боз медорад. Ихтилофоти байни Љумњурии 

Тољикистон ва Иттифоќи РСС дар бобати ќонунї будан ёнабудани 

њуљљатњо мувофиќи тартиби муќарраршуда њал карда мешавад» хориљ 

карда шудаанд; ба моддаи 12 ќисми се ва чори дорои мазмуни зайл илова 

карда шуданд: «Объктњои моликияти давлатї, аз љумла корхонаю 

муассиса ва ташкилотњои тобеи иттифоќ, воситањои асосии истењсолї, 

ѓайриистењсолии онњо, муомилоти фондњо ва дигар амвол, системањои 

робитањои дохилї, наќлиёт, алоќа ва энергетика, картография ва 

геодезияи љумњуриявї, моликияти Љумњурии Тољикистон мебошанд. 

 Љумњурии Тољикистон дар асоси созишномањои људогона имконият 

медињад, ки дар њудудаш объектњои моликичти муштарак, инчунин 

моликияти дигар љумњурињои мустаќил, давлатњои хориљї ва щахсони 

алоњида вуљуд дошта бошанд»; ба моддаи 13 ќисмњои ду, се, чор ва панљ 

дорои мазмуни зайл илова карда шуданд: «Љумњурии Тољикистон дар 

њудудаш кори истихрољ, коркард ва нигоњдории тилло, дигар металлу 

сангњои ќиматбањоро мустаќилона анљом дода, ба он назорат мекунад ва 

захираи тилло, алмос ва дигар сангу металлњои ќиматбањои худро 

ташкил медињад. Љумњурии Тољикистон дар захираи тилло, фондњои 

алмос ва асъаори ИЉШС сањм дорад. 1 

 Љумњурии Тољикистон дар њудудаш шартњои татбиќи инвеститсияи 

хориљї ва њуќуќи инвесторњоро муайян карда, фонди асъори 

конверсионии худро ташкил мекунад, захирањои тиллою дигар 

                                      
1 Иќ. аз. Зокиров, Г.Н. Истиќлолияти сиёсї [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2006. - С.67.  
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захирањоро ва асъори бадалшавандаро мехарад ва мефурўшад»; ба 

эъломия моддаи 14 дорои мазмуни зайл илова гардид: Љумњурии 

Тољикистон масъалањои ташкили хизмати алтернативї дар Ќуввањои 

Мусаллањро њал намуда, дар кори ташкили амнияти коллективї ва 

нигоњдории ќўшунњои стратегии Иттињоди давлатњои  соњибихтиёр 

иштирок менамояд; Моддаи 15 дар тањрири зайл баён гардид: Љумњурии 

Тољикистон њамчун субъекти мустаќили њуќуќи байналхалќї бо 

давлатњои хориљї алоќањои дипломатї, консулї, тиљоратї ва дигар 

алоќањо барќарор менамояд, бо онњо мубодилаи намояндагони 

салоњиятдоро анљом медињад ва шартномањои байналхалќї мебандад»: 

Дар ном ва матни Эъломия иборањои Республикаи Советии 

Сотсиалистии Тољикистон ва РСС ба Тољикистон бо ибораи Љумњурии 

Тољикистон иваз карда шуданд.1 

 Ќабули Изњорот дар бораи Истиќлолияти давлатии Љумњурии 

Тољикистон натавонист иллатњои љомеаи тољикро аз байн барад. 

Шиддати раванди номутаносиби инкишофи љомеа њолати буњронї ва 

вазъияти идоранашавандаеро ташаккул дода, Тољикистонро ба низоми 

бенизомї ворид намуд. Иллати дигаре, ки ин њуљљати муњимро боз ба 

гушаи фаромуши бурд, ин пеш аз њама надоштани анъана ва таљрибаи 

равандњои давлатдорї, муаяйн карда натавонистани маљро ва 

тамоюлњои инкишофи стратегии мамлакат буд. Роњбарияти мамлакат 

вазъияти умумии инкишофи кишварро ба инобат нагирифта онро ба 

буњронї иќтисодї, иљтимої, фарњангї, ва махсусан сиёсї наздик 

мегардониданд. 

 Раванди истиќлолиятгарої ва истиќлолиятхоњии мардуми тољик 

дар солњои 90-уми асри XX масъалањои мураккабро дар рушди кишвар 

ба миён овард. Одамон ба ин раванд њар хел муносибатро пеша 

намуданд. Аз љониби гурўње пазируфта шуд, дигаре онро љонибдорї 

                                      
1 Ниг.: Ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон Дар хусуси дохил кардани таѓйироту иловањо ба 
Эъломияи Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон// Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. 1991. -
18..мод. 238. 
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намекард, гурўњи дигари одамон аслан ба моњияти истиќлолу озодї ва 

мустаќилият сарфањм нарафта, худро бетараф мегирифтанд. Чунин амал 

Тољикистонро ба мољарои сиёсї наздик месохт. 

 Омили асосии масъалањо ва мушкилињо дар раванди барќароршавї 

ва инкишофи Давлати миллии Тољикистон ин сар задани љанги 

шањрвандї ба њисоб меравад. Он монеаи љиддї дар рушду нумўъи 

истиќлолияти сиёсии Тољикистон ба шумор рафта давлатро ба буњрони 

сиёсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї гирифтор намуд. 

 Дар бораи мољарои сиёсии Тољикистон, ки нуќтаи баланди он 

љанги шањрвандї ба шумор мерафт, андешањо ва тадќиќотњои илмии 

зиёди дохилию хориљї мављуд аст. Њар як муњаќќиќ ин раванди сиёсии 

канораро ба таври худ ва вобаста ба сатњи дониш ва љањонбинии хеш 

тањлилу барассї намудааст. Аксарияти онњо дар раванди тањќиќи 

масъала амали субъективиро пеша намуда, дар раванди тадќиќот аз 

масъалањои обеъктивї дур гардидаанд. Баъзе муњаќќиќону 

донишмандони ватанї масъаларо то љое мушаххас тањлил сохта, вале 

сабабгорони аслии мољарои сиёсии Тољикистонро баён накардаанд. 

Љанги шањрвандии Тољикистон сабабњо, омилњо ва њолатњои нињонии 

зиёдро дар худ таљассам менамояд. Тањлили манбањо ва сарчашмањои 

зиёд нишон медињад, ки боз масъалањои норавшану тањлилталаби мавзўъ 

боќї монда, саволњои зиёдеро ба миён меорад. Масъалаи мазкур 

тањќиќоти оянда ва нуќтаи назари илмию холисонаро талаб дорад. 

 Љанги шањрвандї дар Тољикистон аз омилњо ва сабабњои гуногун 

сарчашма гирифта, оќибатњои мудњишеро барои мардуми тољик ба бор 

овард. Фазои дањшатангези задухурдњо ва муќовимати мусаллањона 

ањволи мардумро мураккаб сохта одамони зиёдро маљбур намуд, ки 

макони зисти худро тарк намуда барои саломатии љони худ сари хешро 

ба њар дар бикубанд. Љанги шањрвандии Тољикистон раванди басо 

сангин ва душвори мардуми азияткашидаи тољик буд. Њолати 

тоќатфарсои Тољикистон оммаи зањматкашро маљбур намуд, ки садњо 



102 

 

њазор нафар хоки сарзамини хешро тарк намуда, ба давлатњои њамсоя аз 

љумла ба хоки Афѓонистон, ки худ як давлате, ки солиёни зиёд 

муќовиматњои мусаллањона идома дорад, гуреза гарданд. Шароити зисти 

онњо дар ин давлати љангзада касро ба андеша водор менамояд, ки 

ањволи ин мардум чи гуна буд? Онњо аз гу-руснагї, њолати антисанитарї 

ва мавриди фишору таќиби гурўњњои љиноятпеша ба њалокат расиданд. 

Дар хоки давлати бегона мазорњои ба ном «гуристони гурезагони тољик» 

бунёд гардид. Тољикон аз тохтутози бегонагон, аз љабри зулми аљнабиён 

аз водињо, шањру дењае, ки зиндагї менамуданд, ба кўњу дарањои сарзами 

худ фирор карда буданд. Вале аввалин бор тољик худ аз худ мегурехт ва 

бо њамон сарзаминаш, ки имрўз дар ќаламрави дигарон аст. Чунин 

амали нанговар субъектњои асосии мољарои сиёсии Тољикистонро ба 

андеша водор насохт. 

 Мољароњои сиёсї, ки марњилаи охирини он муќовиматњои 

мусаллањона ба шумор мераванд, дар заминаи таъсиррасонии омилњои 

мухталиф ба миён меояд. Дар мољарошиносї доир ба банди таснифоти 

сабабњо ва омилњои мољарои сиёсї бештар ба ду тарзи зоњиршавї диќќат 

медињанд. Мољарои сиёсии Тољикистон низ аз чунин муносибат холи 

намебошад. Он њам дар банди омилњои мухталифи дохилию хориљї 

матрањ мегардад. 

Дар охири солњои 80-ум ва аввали солњои 90-уми асри XX вазъияти 

сиёсии кишвар мураккаб ва пурихтилоф гардид. Неруњои гуногуни сиёсї 

вазъияти ба амаломадаро як навъ таљассуми сатњи инкишофи худ 

дониста, раванди «бозсозї» - ро асоси фаъолияти худ мешумориданд. 

Демократикунонии њаёти љамъаятї, плюрализми сиёсї, ошкорбаёнї ва 

падидањои дигар боиси баланд гардидани фаъолияти онњо ба шумор 

мерафт. Љомеа ба демократия рў оварда, кўшиши ба таври мустаќилона 

ва озодона муаяйн намудани роњи инкишофи хеш гардид. Љомеаи 

тољикистонї, ки анъана ва таљрибаи зарурии равандњои демократиро 

надошт, неруњои сиёсї маљро ва самти фаъолияти хешро муаяйн сохта 
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натавониста даст ба њокимиятхоњї заданд. Њар яки онњо ба таври худ ба 

њокимият, ва раванди идораи давлат наздик мегардиданд. Дар муддати 

кўтоњтарин шаклњои мухталифи иттињодияњои љамъиятї ташаккул 

ёфтанд. Иттињодияњои мухталифи љамъаиятї новобаста аз маќом ва 

наќше, ки дар љомеа, дар раванди идораи корњои давлатию љамъятї 

доранд, ба њокимият ва хокимиятхоњї даст мезаданд. Дар чунин вазъяти 

сиёсатсозию њокимиятхоњї дар аввали солњои 90-ум неруњои сиёсї дар 

кишвар, Тољикистонро ба љангї шањрвандї наздик месохтанд. Онњо 

аслан манфиатњои худро њимоя намуда аз дарки манфиатњои миллї ва 

вазифањое, ки дар аввали таъсисёбї гузошта буданд, комилан дур 

буданд.  

Дар раванди пуршидат гардидани мољарои сиёсии Тољикистон 

ташаккули як ќатор њизбу љунбишњои мардумї маќоми хоса доранд, ки 

амалу фаъолияти онњо мушкилињои асосиро дар бунёди Давлати миллии 

Тољикистон пеш овард. Махсусан, клуби сиёсии «Рў ба рў», Созмони 

мардумии «Растохез», Њизби Демократии Тољикистон, Њизби Нањзати 

Исломї, њаракати мардумии «Лаъли Бадахшон», идораи ќозиёти 

Тољикистон, ситоди «Наљоти Ватан».1 

Аввалин созмони љамъятию сиёсие, ки дар охири солњои 80 –ум 

ташкил гардида буд ин клуби сиёсии «Рў ба рў» ба шумор мерафт. Ин 

созмони љамъятию сиёсї бо ташаббуси Кумитаи Марказии комсомол 

таъсис ёфта буд. Маќсад аз таъсиси ин созмони љамъятию сиёсї аз як 

тараф баланд бардоштани маданияти сиёсии љавонон бошад, аз тарафи 

дигар ошкор намудани савњу хатогињои дасгоњи њизбию давлатї ба 

шумор мерафт. Намояндагони клуби мазкур пайваста кўшиш 

менамуданд, нишон дињанд, ки роњбарияти њизбию давлатї дар 

фаъолияти худ ба хатогињо роњ медињанд ва талош намекунанд, ки онро 

ислоњ созанд. 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Истиќлолияти сиёсї [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2006. - С.101. 
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Созмони «Рў ба рў», ки заминаи зарурии ташкилї ва захиравї 

надошт, вазифаи асосии худро, яъне тарбияи мадании љавонон ва 

сокинони дигари кишварро иљро карда натавонист. Барои ташаккул ва 

икишофи раванди тарбияи сиёсии љавонон, табиист, ки шиорњои 

популистї, демократиябозию тањрифи плюрализми сиёсї фаќат зарар 

меоранду халос. Пас аз нокомињо дар раванди сиёсии ибтидои солњои 90- 

ум, махсусан, номуваффаќињои замони интихоботї сарварони клуби 

сиёсии «Рў ба рў» ва дигар ташкилотњои ѓайрирасмї даст ба тазоњуроти 

пайваста ва доимї заданд.1 

Созмони мазкур раванди сиёсии ба амаломадаро дар доираи 

манфиатњои худ истифода намуда, дар муќовиматомез гаштани њаёти 

сиёсї наќши фаъол гузоштанд. Сарварони ин клуби сиёсї њељ гоњ дар 

андешаи ба эътидол овардани буњрони сиёсї намбуданд. Онњо дар 

доираи мафкураи мањалї ќарор гирифта, њар замон раванди сиёсиро ба 

њодисањои хунин табдил медоданд. Дар чунин њолати инкишоф ќарор 

гирифтани ин созмон роњбарони њизбию давлатї то андозае фориѓболи 

намуда, фаъолияти онро дар доираи њадафњои хеш истифода накарданд. 

Аслан ташкилотњои ибтидоии њизбњои сиёсї бояд дар доираи њадаф ва 

маќсадњои њизби сиёсї фаъолияташро ба роњ монда вазифањои аслии 

хешро амали созад. Аммо созмони «Рў ба рў», ки муассисаш Камитети 

Марказии комсомоли Тољикистон ба шумор мерафт, натавонист, ки 

фаъолияти онро назорат намояд. Он раќиби асосии Њизби коммунист ба 

шумор рафта, доимо дар назди оммаи мардум аз фаъолияти 

номутаносиби дасгоњи давлатї интиќод мекарданд. 

Дар таърихи сиёсии Тољикистон воќеањои февралї (1990) яке аз 

мудњиштарин њодисањо ба шумор мераванд. Њодисањои хунини февралї 

соли 1990 дар оѓози љанги шањрвандии Тољикистон омили 

фудатаметалиро ба вуљуд оварда, раванди муќовиматњои мусаллањонаро 

замина гузошт. Раванди ташкили гирдињамоињо ва аз номи мардум 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёсї. Љ.III [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2015. - С.55. 
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баромад намудан ва талаби истиъфои роњбарони њизбию давлатї ба 

њайси фаъолияти њаррўзаи сорзмони мардумии «Растохез» ба шумор 

мерафт. Мањз дар оѓози бетарибињо ва ба майдонњо баровардани мардум 

маќоми хоса дошта аз ибтидо то интињо дар маркази њодисањо ќарор 

гирифта, амали назарасї мусбиро, асосан, анљом дода натавонистааст. 

«Растохез» -њаракати љамъиятие, ки расман 14-уми сентябри соли 

1991 таъсис ёфтааст. Созмони мазкур доираи васеи одамони касбу кори 

гуногун ва бештар, зиёиёни эљодкорро фаро мегирифт. Он тамоми 

фаъолияташро дар зери шиори «афкори нек, гуфтори нек, ва кирдори 

нек» ба амал бароварданї буд.1  

Созмони «Растохез» дар ташаккули муносибатњо, сар задани 

њодисањо, марњила ба марњила ба мољарои мусаллањона расидани 

муќовимати байни нерўњои сиёсии Тољикистон сањми беандоза дорад. 

Фаъолияти канораи он ба тамоми ќишрњои љомеа равона гардида буд. 

Раёсати ин созмон дар њама самтњо фаъолияти иртиљоиро идома дода 

мардумро ба гирдуњамоињо ва майдоннишинї даъват месохт. Пеш аз 

њама барои таблиѓ намудани ѓояњои худ, маќомотњои ибтидої таъсис 

дода, зиёиёни ба ном «эљодкор» ва дар мактабњои олии кишвар ячейкањо 

месохтанд. Донишљўёни муассисањои олии кишварро ба гирдоби 

муноќишањои майдонњо ва кўчањо сафарбар менамуданд. Роњбарони 

созмони ѓайрирасмии «Растохез» дар як мудати кўтоњ ѓояњои худро 

таблиѓ намуда, бо истифода аз роњњои фишору зўроварї созмонњои 

ибтидоияшонро дар шањрњои Ќўрѓонтеппа, Орљоникидзебод, ноњияњои 

Ленин, Комсомолобод ва Мастљоњ таъсис доданд. Ба љуз аз ин 

«Растохез» бо созмонњои «Ошкоро» ва «Эњёи Хуљанд» алоќаву иртиботи 

ќавие ташкил дода, дар мураккаб гардидани вазъи шањру навои љумњурї 

сањми беандоза доранд.2 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Донишномаи сиёсї. Љилди III [Матн] / Г.Н. Зокров. - Душанбе, 2015. - С.16. 
2 Ниг.: Абдуллоев, Н.Њ. Воќеањои февралї: моњият, хосиятњои асосї ва неруњои пешбар. [Матн] / Н.Њ. 
Абдуллоев. - Душанбе,2013. - С.76. 
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Фаъолияти созмони мазкур лањза ба лањза иртиљоитар мегардид. 

Раёсат ва роњаброни ин созмон баъдар аз хизмати ќисми рўњониёни 

иртиљої истифода намуда, љавононро ба гирдињомоињо даъват 

менамуданд. Рўњониён, ки бо истифода аз муќаддасоти арзишњои динию 

мазњабї суханронї намуда, њолати эњсосотии эътиќодиро дар байни 

љавонон ва мардум бедор месохтанд.  

Созмони «Растохез» пайваста истиъфои роњбарияти њизбию 

давлатиро талаб менамуд. Онњо дар ташкили «Комитети халќї» сањми 

калон дошта, вазъияти љамъиятию сиёсии мамлакатро пуршидат ва 

муќовиматбор намуданд. Мардум ва роњбарияти њизбу њукуматро зидди 

њам гузошта, икишофи мутаносиби мамлакатро халалдор сохтанд. 

«Комитети халќї» 12-14 феврали соли 1990 дар натиљаи митингњои 

ѓайриќонунии дар назди бинои КМ Њизби Коммунистии Тољикистон 

ташкил гардида, бо маќсади ташкили робита ва пайдо намудани 

муколама бо роњбарони њизбу њукумат ташкили комитетеро иборат аз 17 

нафар пешнињод намуданд. Дар протоколе, ки бо роњбарони њукумат 

имзо гардида буд, баъди номи 17 нафар боз номи 4 нафари дигар низ 

илова гардид. Аз 21 аъзои комитет 9 нафар намояндаи созмони 

«Растохез» буданд. Аммо набояд фаромуш кард, ки мањз намояндагони 

созмони «Растохез» бештар фаъол буданд. Аксарияти онњо масъалаи 

ягона ба истеъфо рафтани роњбарони њизб ва давлатро талаб 

менамуданд.1 

Фаъолони ин љараён танќиди беамону беасоси марњилаи советии 

инкишофи љомеаро маќсади худ ќарор дода буданд. Ходимони ин 

созмон дар назди мардум саволе мегузоштанд, ки Њокимияти Советї 

барои халќи тољик чї дод? Асосњои беасос меоварданд, ки Давлати 

Советї тули 70 сол моро аз фарњангу дину мазњаб дур сохта, бо шиорњои 

худшиносї, рисолати миллї, истиќлолиятхоњї, мардумро ба ќиём равона 

месохтанд. Сарварони ин созмон худро њамчун истиќлолиятхоњ эълон 

                                      
1 Ниг.: Абдуллоев, Н.Њ. Воќеањои февралї: моњият, хосиятњои асосї ва неруњои пешбар [Матн] / Н.Њ. 
Абдуллоев. - Душанбе, 2013. - С.96. 
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намуда, барои хизмати ин миллату ин давлат љонбозињо намуданд. Онњо 

дар ќабули Эъломияи Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон иштирок 

намуда, лоињаи худро пешнињод месохтанд. Аз љумла сарвари он Тоњири 

Абдуљаббор борњо  кўшиши пешнињоди лоињаро намудааст.1 Чунин 

хулосабарорињо аз воќеияти љамъиятї дур буда, як навъ муносибати 

ѓайриобеъктивиро таљассум менамояд.  

Баъдтар иттињодияи «Растохез» муборизаи идеологиро дар байни 

мардуми тањљої таввасути воситањои ахбори умум, пеш аз њама радиову 

телевизион пурзур намуда, даъватњо ба амал меоварданд, ки барои 

истиќлолиятхоњї, тезонидани ќабули ќонун дар бораи маќоми забони 

давлатї бархезанд. 

Созмони «Растохез» дар пуршидат гардидани муќовиматњои 

мусаллањона ва њодисањои хунини солњои аввали 90-ум наќши беандоза 

дорад. Асосњои оиномавї ва вазифањо дар аввали таъсиси ин созмон 

бањри рушди демократикунонї, плюрализмї сиёсї, ошкорбаёнии љомеа 

равона гардида бошад њам, аммо онњо аз шиорњои сулњпарварии худ 

фаромуш сохта, издињомро ба оромї, субот, њалли мусолињатомези 

зиддияту муќовиматњо ва пароканда шудану тарк намудани макони 

њодисањо даъват намекардаанд. Барои боз њам пуршидат ва дањшатнок 

гардидани њодисањо шароит муњаё месохтанд. Аз нобудшавии Давлати 

Тољикистон аз харитаи сиёсии љањон касро ба андеша водор намесохт. 

Неруи дигаре, ки дар мураккаб ва пурихтилоф гаштани вазъияти 

сиёсии Тољикистон дар солњои 1990-ум сањм дорад, Шўрои Олии 

Тољикистон мебошад. Фаъолияти Шўрои Олиро дар марњилаи њасоси 

кишвар наметавон њамчун амали мусбї арзёбї кард. Зеро бетарафї ва бе 

масъулиятии роњбарони њамондавра дар аввали муноќишањои дохилї, 

монеањои зиёдро ба вуљуд овард. Парлумон амале ба хотири пешгирии 

љанги шањрвандї дар кишвар анљом надод. Мо наметавонем гуем, ки 

тамоми фаъолияти парлумон хосияти манфї дошт. Онњо дар пешгирии 

                                      
1 Ниг.: Неоконченная миссия «Растохеза» [Текст] /. [Манбаи электронї]. – Режими дастрас: www.Asia-
Plus.ru. (Санаи мурољиат: 14. сен. 2014) 

http://www.asia-plus.ru/
http://www.asia-plus.ru/
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муќовимату зидиятњо кўшишњо намудаанд. Вале парлумон дар 

фаъолияти худ ба амалњое роњ дод, ки ба љумлаи сабабњои пурихтилоф 

гардидани вазъияти сиёсї ва оќибат ба сар задани љанги шањрвандї 

бурда расонд. Масъалањои муњими сиёсии мамлакатро ба эътибор 

нагирифтанд. Махсусан, дар раванди гуфтушунидњо бетарафиро 

ихтиёрдорї мекарданд. Неруњои гуногун амале барои пешгирии мољарои 

оѓоз ногардидаро анљом медоданд. Аммо чунин сатњи дарки масъала 

депутатњои мардумиро муттамарказ намесохт. Хусусан музокироти 

Хоруѓ, ки дар таърихи 26-27-уми июли соли 1992 дар шањри Хоруѓ љамъ 

омаданд, фаъолияти парлумонро рўзмаъра мегардонд. Музокироти 

Хоруѓ амале ба хотири пешгирии љанги шањрвандии Тољикистон доир 

гардида буд. Гарчанде ки њузури Президенти Тољикистон дар ин 

музокирот таќозо мешуд, он иштирок накард. Аммо масъала ба хотири 

суботи сиёсии кишвар рўњандозї гардида буд. Парлумони кишвар 

метавонист, ки масъаларо бар ўњдаи худ гирифта њалли мусолињатомези 

њодисаро дарёбад ва масъаларо бар ўњдаи худ гирад. Чунин амали 

бетарафии Президент ва Шўрои Олї дар байни музокиротчиён, ки 

намояндагони 84 неруњои сиёсї, созмонњои љамъятиро муттањид сохта 

буд, шакку шўбњањои зиёдро ба миён овард. Дар он шабу рўз мољарои 

мусаллањона минтаќањои гуногуни мамлакатро фаро нагирифта буд. Ин 

вохўри метавонист, ки пеши роњи љанги шањрвандиро гирад. Вале 

бемасъулиятии роњбари кишвар ва Шўрои олии мамлакат мољароро 

муќовиматомезу зиддиятнок гардонид. 

Амали дигаре, ки фаъолияти Шўрои олиро бањсбарангез ва 

бесалоњият муаррифї менамояд, ин раванди милликунонии мероси 

Давлати Советї ба шумор меравад. Баъд аз барњамхўрии Иттифоқи 

Советї њамаи давлатњои аъзо моликияти онро миллї гардониданд. Вале 

Тољикистон аз он њељ манфиате ба даст наовард. Элитаи сиёсии давр, ки 

худ парокандаю нотавон буд аз миллигардонии он даст кашид. Махсусан 

дивизияи 201- савораи тирандози Артиши Советиро, ки моли худи мо 
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буд миллї нагардонидем. Хусусан, роњбари давлат Рањмон Набиев дар 

Маљлиси Шўрои олї мавќеи расмии давлатро изњор намуда, зидди 

миллигардонии 201-ум дивизия баромад намуд. 201-ум дивизияи савораи 

тирандози Артиши Шўравї иќтидори бузурги њарбї ба шумор рафта, 

метавонист дар бисёр масъалањои муќовиматомезу зиддиятнок омили 

мусбї ва заруриро анљом дињад. Неруи сиёсии зарурие, дар он давр 

ташаккул наёфта буд, ки роњбари кишварро бовар кунонд, ки чунин 

амалро анљом дињад. Шўрои Олї низ амалеро анљом надод. Вале 

метавонист, ки лоињаи ќонунро дар бораи милликунонии дивизияи 

мазкур тањия намуда, онро мавриди муњокима ќарор дињад ва бо њамин 

президентро маљбур созад, ки мавќеашро дигар намояд. Аммо 

депутатњои мардумї аз дарки масъалањои умимии инкишофи кишвар дур 

буданд. Масъалањои умумї фањмиши васеи љањонбинии тозаро талаб 

мекарданд. Мутаассифона, бисёре аз депутатњои Шўрои Олї ќобилияту 

фањмиши масъалањои муњими давлатро надоштанд. 

Маќомоти олии ќонунбарори кишвар фаъолияти бесамар ва 

иртиљоии худро дар ќабули ќарорњои сиёсї бештар инъикос месохт. 

Манфиатњои умумиро ба њисоб нагирифта, сари њар чанде ба 

масъалањои ташкилї рў меоварданд, ки боиси пайдо гаштани 

масъалањои зиддиятнок гардида маќом ва наќши худро дар байни 

мардум лањза ба лањза аз даст медоданд. Масъалањои ташкилї ва дигар 

масъалањои сатњї соатњо ва рўзњои дароз муњокима гардида, дар охир ба 

фоидаи гурўње ќарор ќабул менамуданд. Ваќте ки масъалањои муњими 

инкишофи иљтимоию иќтисодии кишвар баррасї мегардиданд, 

аксарияти депутатњо хомуш мемонданд. Парлумон, махсусан дар 

даврањои вазъияти шиддатнок ва гирдуњамоињои дарозмудат ба 

хатогињои паси њам роњ медоданд. Ќарорњои ќабул менамуданд, ки 

дигарашро инкор месохт.  

Неруи дигаре, ки дар пуршиддат ва муковиматнок гардидани 

вазъияти сиёсии кишвар наќши њалкунанда дорад, ин њизби нањзати 
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исломии Тољикистон ба шумор меравад. Он ба сифати субъекти асосии 

мољарои Тољикистон баромад намуда дар раванди мољарољўи ва 

харобкорињо ќарор дошт. Асосњои ташкилї ва бунёдии он охири солњои 

70-ум оѓоз гардида ба таври ѓайриќонунї амал менамуд. Аксари 

муњаќќиќон ба он назаранд, ки аввалин съезди ташкилшавии он соли 

1990 дар шањри Астрахан доир гардидааст. Маќсади асосии њизби 

нањзати ислом ин бунёди давлати исломї ба шумор мерафт.1 

 Фаъолияти ин неруи исломї дар љомеаи тољик мураккаб ва 

пурихтилоф буда аз њар гуна мавќеъњо тањлилу баррасї мегардад. Гурўње 

аз одамон онро њаракати озодохоњї ќабул намуда, дигаре пуштибону 

њимоятгари арзишњои динию мазњабї шуморида, севумин онро њаракати 

иртиљої ва ѓайриисломї маънидод менамоянд. 

Амалу фаъолияти њизби нањзати ислом њељ гоњ наметавонад њамчун 

њаракати озодихоњи миллї баромад созад. Зеро дар мубориза бо 

бародари худ, бо тољики худ, њаммилати худ ќарор гирифта дар симои 

он аљнабии асосиро дидан мехостанд. Он на њаракати озодихоњї балки 

ќудрати сиёсї ва ѓасби њокимият ба шумор меравад. Њокимият ва 

махсусан захирањои он шароитест, ки ѓояњо ва њадафњои сиёсии худро 

тадбиќ гардонанд. Маќсади асосии онњо мањз дар њамин арзёбї 

мегардид. Аксаран, мардум дар симои онњо њимоятгари арзишњои динию 

мазњабии худро мељустанд. Аммо донишњои амалї ва шоњидони 

воќеањои хунини љанги шањрвандї далели онанд, ки њељгуна арзишњои 

аслии ислом дар фаъолият ва гуфторњои онњо пайвасти надорад. 

Махсусан, арзишњо ва рукнњои муќаддаси дини мубини ислом далолат 

бар он менамоянд, ки марди мусалмон пеш аз њама рањмдил, поквиљдон 

ва ѓамхори фарди дигари мусалмон мебошад ва њељ гуна дањшату 

кушторро бар муќобили њам раво намебинад. Вале фаъолияти 

пуштибонњои ин арзишот комилан амали ѓайриисломї ба шумор 

мерафт. Онњо кўшиш менамуданд, ки тарњи кадомин давлати исломиро 

                                      
1 Ниг.: Рудков, Г.А. Ислам в Таджикистане: масштаб и акторы влияния [Текст] / Г.А. Рудков. [Манбаи 
электронї]. – Режими дастрас: URL: http:// elibraru.ru (Санаи мурољиат 25. майи 2021:) 
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дар шароити Тољикистони муосир барпо намоянд. Бештар ба Љумњурии 

Исломии Ирон ва Афѓонистон такя месохтанд. Њамкорї ва алоќањои 

доимї бо марказњои исломии хориљї барњаќ исботи онанд, ки таљрибаи 

мамлакатњои дигарро васеъ истифода менамоянд. Њатто аз бунёдгарони 

исломии мамлакатњои дигар дастурњои махсус ва воситањои дигари 

муборизаро пайдо менамуданд то дар Тољикистон тарњи нави бунёди 

давлати исломиро дар заминаи мазњаби вањоббия ташкил намоянд.1 Вале 

онњо маќсад ва вазифањои умумї надоштанд. Онњоро фаќат мубориза 

барои њокимият ва бар зиди сохти сиёсии давраи советї њамсафар 

гардонида буд. Чунин пайваст ва шиорњои ба ном пуштибони арзишњои 

аслии ислом хатои даѓалтарини њизби нањзати ислом мансуб ёфта, њам аз 

љињати стратегї ва њам аз љињати тактикї бар зарари инкишофи 

Тољикистон сурат гирифт. Фаъолияти маќомоти мухталифи диниро дар 

шароити кишвари дунявї дар таѓийри муносибатњои љамъиятї фаъол 

мегардонид. Њадафро ташаккули низоми сиёсии идоракунии динї 

ташкил менамуд. Зеро неруњои нањзати исломї дар ягон њолат инкишофи 

дунявии кишварро ќаноат карда наметавонистанд. Онњо неруњои бо ном 

демократиро ба манфиати хеш истифода менамуданд ва дар аввалин 

њолати мусоид онњоро аз бозї берун менамуданд. 

Њамин тавр, фаъолияти њизби нањзати ислом дар мољарои сиёсии 

Тољимкистон на њамчун омили суботи сиёсї ва вањдати миллї баромад 

менамояд. Балки њамчун яктарафи мољаро дар даргирињои љанги 

шањрвандї наќши асосї дошта, ояндаи давлати Тољикистонро зери суол 

мегузоштанд. 

Ба сифати омили дигаре, ки дар ташаккули мољарои Тољикистон 

сањм гирифтааст фаъолияти маќомоти мухталифи давлатї ба њисоб 

меравад. Дар раванди даргирињои марњилаи аввали мољарои сиёсии 

кишвар маќомоти низомї ва ќудратии давлат ба хатогињи зиёд роњ 

                                      
1 Ниг.: Малашенко, А. Таджикистан: долгое эхо гражданской войны [Текст] / А.Малашенко. [Манбаи 
электронї]. – Режими дастрас: URL: http:// elibraru.ru (Санаи мурољиат:) 
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доданд. Онњо задухурдњои аввалро пеши роњашро нагирифтанд. Худро 

дар як лањза бетараф ва аз канор тамошобин муаррифи намуданд. Дар 

оѓозу ављ гирифтани љанги њамватанї бештар таъсир бахшиданд. 

Махсусан беањмиятиву ѓалат намудани маќомотњои ќудратии давлатї 

дар марњилаи аввали воќеањои феврали соли 1990 масъаларо боз њам 

бањсталаб менамояд. Раванди тафтиши воќеањои февралї он андешаро 

ќувват медињад, ки омилњои мољарогар њам дар дохили маќомоти 

давлатї ва њам дар дохили иттињодияњои навташкил љамъиятї ва њам 

дар дохили гурўњњои фишоровар ба таври маќсаднок њолати ташхисро 

ба роњи ѓалат ва самти нодуруст равона менамуданд. Њама чорањоро 

меандешиданд, ки мардум асли воќеањоро пай набарад ва гунањкорони 

асосиро нашиносад. Њамин буд, ки воќеањои февралї њамчун омили 

асосии љанги њамватании Тољикистон гардид. Агар бесалоњиятиву 

бемасъулиятии маќомотњои гуногуни давлатї, махсусан маќомотњои 

њифзи њуќуќ намебуд, љанги њамватанї чунин хосияти ѓоратгароёна ва 

вањшиёнаро намегирифт.1 

Дар давраи мољарои Тољикистон борњо неруњои мухталиф кўшиш 

намудаанд, ки аз њолати мољарогарої ва муќовиматомез берун бароянд 

ва Тољикистонро аз вартаи нобудшавї рањо созанд. Аз рўзњои аввали 

љанги шањрванї аз љониби нерўњои мухталиф кўшиши аз тариќи 

осоиштагї ба анљом расонидани мољаро ба амал омада буд. Соли 1992 

Протоколи созиш байни Раиси Љумњур, девони Вазирон, њизбњои сиёсї 

ва созмону љунбишњои мардумии Тољикистон ба вуљуд омад. Дар 

натиљаи ин созиш Њукумати муросои миллї таъсис ёфт, ки Раиси 

Љумњурро кафили асосии якпочагї ва вањдати миллиии кишвар эълон 

намуд. Пеш аз њама принсипњо ва фаъолияти Њукумати муросои миллии 

мазкур дар он зоњир мегардид, ки тамоми чорањои заруриро бањри 

суботи сиёсии кишвар биандешад ва эњёи сулњу осоишро дар давлат 

барќарор намояд. Вале њукумати муросои миллї натавонист чунин 

                                      
1Ниг.: Абдуллоев, Н.Њ. Воќеањои февралї: моњият, хосиятњои асосї ва неруњои пешбар [Матн] / Н.Њ. 
Абдуллоев. - Душанбе,2013. - С.140.  
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амалњоро анљом дињад. Давраи фаъолияти њукумати муросои миллї 

давраи мураккаби вазъияти сиёсї ба шумор рафта як навъ бењокимияти 

дар кишвар буд. Чунин вохўрињо ва нишастњо бањри ризоияти миллї ва 

пеши роњи љанги шањрвандиро гирифтан дар Тољикистон борњо ба амал 

омадаанд. Аммо то бастани Созишномаи умумии барќарор намудани 

сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон ќариб давраи инкишофи 

муттасили кишварро пайдо намудан ѓайриимкон буд. Танњо то ба имзои 

ин созишнома дар барќарор намудани сохти конститутсионии кишвар 

Иљлосияи XVI Шўрои Олї наќши муњим бозидааст. 

Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон воќеан падидаи 

муњимтарини таърихи навини кишвар аст. Ин иљлосия оѓози ба эътидол 

овардани раванди сиёсї ва муаяйн намудани самтњои инкишофи 

стратегии мамлакат гардид. Дар назди ин иљлосияи вазифањои 

мураккаби њалли мољаро, барќарор намудани сулњ, баргардонидани 

гурезањо, таъмини суботи сиёсї, њимояи тамомияти арзї ва якпорчагии 

кишвар меистод. Вазифањои Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии 

Тољикистон бештар дар ду самт ба таври барљаста намудор гардидаанд. 

Аввало, аз њолати муќовимати мусаллањона баровардани кишвар ва ба 

оштии миллї расидан. 

Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар мавриди 

масъалањои асосии инкишофи мамлакат ќарорњои судманд ва дурусте 

ќабул намуд, ки бевосита ба маљрои рушди босубот омадани мамлакат 

мусоидат намуданд. Њокимияти давлатї бо тамоми маќомоти ќонуниаш 

барќарор гардид. Роњу воситањои аз њолати муќовимат баромаданро 

муайян намуда, тарњи сулњро ташаккул доданд. Иљлосия дар инкишофи 

мамлакат марњилаи сифатан навро оѓоз бахшида, бунёди љомеаи озоду 

мутамаддинро асос гузоштааст. Он натанњо гузориши масъалањоро ба 

миён овард, балки самтњои асосии инкишофи кишварро муайян намуда, 

неруњои мутањаррики љомеаро барои амалї намудани њадафњои нињої ва 

вазифањои бунёдї њидоят намуд. Иљлосияи мазкур тавонист роњу 
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воситањои њалли муќовимати мусалањонаро дуруст нишон дода, 

воситањои амалї намудани раванди сулњофариниро муайян намуда, ба 

хотимаи љанги њамватанї ноил гардад. Иљлосия тарњи сулњи кишварро 

тањия намуда, ризоияти љомеаро мураттаб гардонид ва вањдати миллиро 

оѓоз бахшида, давра ба давра онро таќвият бахшид ва масъалањои 

асосии марњилаи таърихии инкишофи кишварро муайян намуд. 

Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, ки дар таърихи 

навини кишвар маќом ва наќши махсусро касб намудааст, нишон дод, ки 

раванди идораи љомеа тавассути сиёсати бузург ва илман асоснокшуда 

дар инкишофи мутаносиб таъсири муайянкунанда мерасонад. Иљлосияи 

мазкур миссияи махсусеро анљом дод. Он ба даъватњои давраи рушди 

марњилаи мољарогароии љомеа љавоби сазоворе гардид, ки намунаи 

ибрат ва маводи омўзишу натиљагирињои амиќ аст. Барпо гардидани 

Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон њукми зарурат буд. 

Љомеаи тољикистонї чунин имкониятро њатман бояд истифода менамуд 

ва тавассути он мамлакатро аз вартаи њалокат рањої мебахшид. Дар 

воќеъ низ чунин зарурат ва амали муњимро дарк намуда, мардуми 

Тољикистон кўшиши таѓийри муносибатњо ва њалли масъалањои 

муќовиматборро намуд. 

Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, ки барои 

гирифтани пеши љанги њамватанї даъват гардида буд, рисолати 

таърихии хешро ба љо овард. Дар рафти муњокимаи масъалањо дар 

заминаи муносибати копромиссу консенсун ањли маљлис тавонист 

ќарорњое ќабул намояд, ки љавобгўи талаботу марфиатњои мардуми 

Тољикистон бошад. Иљлосияи мазкур тавонист ба њалли масъалаи асосии 

пешрафти кишвар муваффаќ гардад. Пеш аз њама ба давраи 

бењокимиятї, ки чанд муддате идома дошт, хотима бахшид. Раиси нави 

Шўрои Олии Тољикистон, ки моњиятан салоњиятњои сардори давлатро 

дошт, интихоб гардид. Эмомалї Рањмон тавонист, ки дар муддати 

кўтоњтарин неруи мутањаррику созандаеро дар шакли Њукумати 
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Тољикистон ташаккул дињад ва идораи самараноки љомеаро таъмин 

созад. 

Таъсис ва инкишофи маќомотњои мухталифи легитимии њокимияти 

давлатї, махсусан, нињодњои маъмурию идоракунанда, маќомоти 

низомию ќудратї боиси он гардиданд, ки низоми зарурии идораи 

самаранок ба миён омад.  Њолати кунунї умеди тамоми оммаи мардуми 

кишварро барои ояндаи неки Тољикистон эњё гардонид. 

Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба таври ќатъї 

ба њалли мољарои мусаллањона ва аз њолати љанги шањрвандї берун 

кашидани мамлакат машѓул гардид. Ќарорњоро дар барои оштии миллї 

ва хотимаи муќовиматњо тањия ва ќабул намуда, бо њамин роњу 

воситањои асосии њалли мољароро пайдо кунонид. Њамин буд, ки 

муколама ва музокиротро воситаи асосї ва ягонаи њалли мољаро ќабул 

намуд. Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон шароити 

инкишофи мутаносиби љомеаро ташаккул дода, самтњои асосии 

стратегии мамлакатро муайян намуд. Бунёди љомеаи демакратию 

мутамаддин њадафи асосии ќарор гирифтанд. Роњбарияти Тољикистон, 

њукумати он, неруњои пешќадами сиёсї бањри воќеият пайдо намудани 

чунин маќсадњои наљиб амалњои зиёдеро анљом додаанд. Тољикистонро 

вориди низоми мўътадили инкишоф ва олами мутамаддин гардониданд.1 

Амалї гардидани ќарорњои Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии 

Тољикистон боиси хотимаи љанги шањрвандї гардид, ки бо ба имзо 

расидани Созишномаи умумии барќарор намудани сулњ ва ризоияти 

миллї дар Тољикистон анљом пазируфт.  

Созишномаи умумии барќарор намудани сулњ ва ризоияти миллї 

дар Тољикистон- ин хуљљати сиёсї ва таќдирсозе буд, ки ба мољарои 

Тољикистонро хотима бахшид. Дар таърихи 27-уми соли 1997 дар шањри 

Москва аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н.  Сабаќњои Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон [Матн] / Г.Н. 
Зокиров // Маводњои њамоиши илмию амалї дар мавзўи «Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон ва масъалањои муњимтарини инкишофи сиёсии кишвар». - Душанбе, 2012. - С.132. 
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ва роњбари Иттињодияи мухолифин С.А. Нурї ба имзо расидааст. Бо 

имзои Созишномаи мазкур мољарои сиёсї дар Тољикистон њалли 

осоиштаи хешро пайдо намуда, ба муноќишањои мусаллањона хотима 

дода шуд. Воќеан, Созишномаи умумї Тољикистонро аз вартаи 

нобудшавї рањо намуда, омили асосии бунёди давлати Тољикистон 

гардид. 

Созишномаи умумї дар натиљаи 8 давраи музокироти байни 

тарафњои мољарогар, 6 мулоќоти Президенти Тољикистон Эмомалї 

Рањмон ва роњбари Иттињодияи мухолифин С.А. Нурї ва 3 вохўрии 

тарафњо воќеї гардид. То ба имзо расидани Созишномаи мазкур 

мардуми тољик чї рўзгоре дошт? Ин рўзгоре буд басо душвор ва сангин. 

Дар он рўзњои мушкил њељ неруи сиёсї дар ѓами ин миллат ва ин давлат 

набуд. Мардуми тољик то имзои ин Созишнома раванди мушкилтарини 

таърихиро мегузаронид. Љанги њамватании Тољикистон ѓолиб пайдо 

насохт, зеро љанги дохилимиллї ѓолиб надорад. Он дар њар сурат 

бадбахтии кишвар, бадбахтии миллат ба њисоб меравад. Дар раванди 

худшиносї ва худогоњии миллии мардум монеа гардадида, манфиатњои 

миллиро паст зада, беэътибор гардониданд, дар љои он манфиатњои 

гурўњї, ќавмї ва мањалиро тобиши нав доданд. Гурўњое пайдо 

гардиданд, ки аз ин бадбахтї ва фољеаи миллї истифода намуданд. Онњо 

якеро дўст, дигареро душмани ќаттории миллат мењисобиданд. Ин 

гурўњњо бародарону њаммиллату њамзабони худро саркуб кардаанд аз 

худ дар он рўзњои мушкил ќањрамон офарида, ѓурур ва худпарастиро ба 

ављи аълояш бурда расониданд. Чунин њолат касро водор бар он накард, 

ки бо куштани бародар касе обрўю эътибор пайдо карда наметавонад. 

Дар замони истиќлол бањри њимояи манфиатњои давлатї ва 

инкишофи Тољикистон амалњои назаррас кам набуданд. Яке аз 

муњимтарин амалањое, ки дар замони истиќлол дар њаёти сиёсии 

Тољикистон ба вуќўъ омадааст, ин ќабули Конститутсияи Љумњурии 

Тољикистон ба шумор меравад. Он дар давраи њасоси рушди таърихии 



117 

 

миллати тољик ќабул гардида, заминаи боэътимоди сиёсию њуќуќии 

кишварро ба вуљуд овард. Пояњои устувори давлатдориро ташаккул 

дода асоси ислоњоти системаи сиёсии љомеа гардид. 

Њамин тариќ, мољарои сиёсї дар Тољикистон ба њайси монеаи 

љиддї дар раванди барќарор ва инкишофи кишвар ба њисоб рафта, дар 

рушду нумўъи истиќлолияти сиёсї мушкилињои сангинро ба вуљуд 

овард. Амалњои канораю иртиљої ва монеавї ба инкишофи 

истиќлолияти Тољикистон њар лањза тањдид менамуданд, ва хеле 

мураккаб ва зиёд рух доданд. Давлати љавони Тољикистонро ба 

муносибатњои мољарогарої ва муноќишањои мусаллањона ворид 

сохтанд. Љанги шањрвандї мушкилтарин монеаи љиддї дар раванди 

бунёди давлати навин гардид. Вале Тољикистон тавонист роњу воситањои 

зарурии аз муќовимат баромаданро дарёбад ва вањдату якпорчагии 

кишварро таъмин намояд. Неруњои сиёсие пайдо гардиданд, ки сулњу 

осоишро ќадр менамоянд. Сарварони сиёсие ташаккул ёфтанд, ки дарки 

манфиатњои миллиро ба вуљуд оварда давлатро аз нобудшавї рањо 

сохтанд ва ба ќадри њаёт ва љони одамї расиданд. Бо имзои Созишномаи 

умумии барќарор намудани сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон 

бузургтарин мушкилии рушди Тољикистон аз байн бардошта шуд. Акнун 

Тољикистон имконият пайдо намуд, ки ба њалли як ќатор проблемањои 

мухталифи њаёти љомеа машѓул гардад. Элитаи сиёсии кишвар роњи 

ислоњоти кулли системаи љамъиятиро пеш гирифт. Пеш аз њама 

харобињои љанги њамватаниро бартараф намуда, сохти љамъиятиро 

дирагун сохта Тољикистонро вориди тамаддуни муосир мегардонид. 

Тољикистон марњила ба марњила ташаккул меёфт. 

 Гузариши сиёсї махсусан, давраи аввали он ба замони мураккабу 

пурмуќовимати рушди Тољикистон рост омад. Давлати љавони 

Тољикистон ба даргирињои дохилї гирифтор гардид. Љанги шањрвандї 

нагузошт, ки соњањои алоњидаи њаёти љамъиятї рушд намоянд. Он 

оќибати сиёсати нодуруст ва њангоматалабонаи доирањои мухталифи 
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элитаи сиёсї ва раванди номўътадили идоракунї буд. Љанги шањрвандї 

ќурбонињои зиёде боќї гузошт, ки бо гузашти давраи таърихие он ба 

таври барљаста намудор мегардад. Зеро ќурбонињои љонии љанги 

шањрвандї, асосан љавонон буданд. Ин кашмакашињои бемаънии 

мардуми тољик дар солњои 90-уми асри XX бењтарин фарзандони як 

насли тољикро нобуд гардониданд, ки оќибатњои гарони он ба рушди 

Тољикистон дар дањсолањои наздиктарин таъсири манфию иртиљої 

мерасонад.  

Баъди анљоми љанги шаҳрвандї ва амалї гаштани Созишномаи 

умумии барқарор намудани сулҳ ва ризоияти миллї дар назди кишвар ва 

мардуми он масъалаҳо ва мушкилиҳои дигар пеш омаданд, ки танзиму 

ҳалли онҳо хосияти рўзмарра пайдо намуда, пешомади инкишофи 

Тољикистонро муқаррар менамоянд.  
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§2. Монеаҳо ва мушкилиҳои инкишофи давлати миллӣ дар 

шароити Тоҷикистон 

 

Инкишофи замони муосир дар назди давлатњо ва низоми 

давлатдории онњо муаммоњо ва монеањои зиёди сиёсиро пеш меорад. 

Рушди глобалии олам бо тамоми махсусиятҳо ва хусусиятҳояш мақом ва 

нақши акторҳои гуногуни сиёсати љаҳониро муайян месозад. Бахусус, 

давлатҳои миллї, ки унсури марказї ва пешбари сиёсати љаҳонианд,  

новобаста аз сатҳи инкишофашон дар низоми муносибатҳои 

байналхалқї нақши муайянкунандаашонро нигоҳ медоранд. Хосияти 

асосии инкишофи глобалии муосирро равандҳои интегратсионї ва 

демократикунонї ташкил медиҳанд. Онҳо тадриљан инкишоф ёфта, 

ҳарчи бештар иштирокчиёни нав ба навро ба доираи муносибатҳои хеш 

ворид месозанд. Маҳз равандҳои глобалї, ки хосияти бартамоми 

объективї доранд самтҳои инкишофи акторҳои сиёсати љаҳониро 

муайян намуда, вазифаҳо ва салоҳиятҳои онҳоро мушаххас мегардонанд. 

Барномасозї ва лоиҳагардонии муносибатҳои байниҳамдигарии 

акторҳои сиёсати љаҳонї, ҳам давлатҳои миллї ва ҳам созмонҳою 

ширкатҳои транснадсионалї ва ҳам ташкилотҳои дигари љаҳонию 

минтақавї дар доираи ҳадафҳои инкишофи глобалї ба амал меоянд. Ҳар 

гуна унсурони низом ба раванди мазкур ҳамроҳ гашта, љойгоҳи хосаеро 

барои худ ва шарикони стратегию рақибон омода мегардонанд. 

 Тољикистон љузъи људонашавандаи љомеаи љањонист. Тамоми 

љузъёт ва расмиятњои эътирофи мамлакат њамчун актори мустаќил ва 

комили муносибатњои байналхалќї дар пояи зарурї ќарор гирифтааст. 

Аз доираи њифзи манфиатњои миллї дар амалияи љамъиятї дар назари 

аввал чунин менамояд, ки њељ масъалаи љиддї, њалталаб ва назаррасе дар 

доираи манфиатњои Тољикистон дар низоми байналхалќї вуљуд надорад. 

Аммо раванди сиёсии љањонї ва муносибатњои байнињамдигарии 

иштирокчиёни он дар рушди Тољикистон ва дурнамои инкишофи он низ 
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монеањои зиёд пеш мегузоранд. Барои фањми махсусиятњои низоми 

олами муосир диќќати заруриро ба  масъалањои муњимтарини инкишофи 

Тољикистон аз љумла, дарки истиќлолияти сиёсї дар низоми нави олам 

ва дар муносибатњои байнињамдигарии акторњои сиёсати љањонї, ки 

доими ва ќавї набуда, зуд-зуд таѓйир меёбанд, раванди пажўњиши 

васеъро талаб доранд. 

Њифзи истиќлолияти давлатї, тањкими давлатдории миллї, дар 

рўњияи ватандўстию худшиносии миллї тарбия намудани љавонон ва 

наврасон, муайян намудани дурнамои њимояи манфиатњои миллии 

Тољикистон, тарѓибу ташвиќи дастовардњои мамлакат ва дарёфти роњу 

воситањои њалли мушкилиоти љамъиятї яке аз масъалањои муњимтарини 

њаёти сиёсии Тољикистони соњибистиќлол мањсуб меёбанд. Масъалањои 

мазкур арзишњое мебошанд, ки амалишавии ормонњои миллї аз сатњу 

сифати онњо вобастаанд.1 

 Истиќлолияти сиёсї, махсусиятњои инкишоф ва тамоюлњои асосии 

рушди он яке аз масъалањои муњим мансуб меёбад. Масъалаи 

истиқлолияти сиёсї ба сифати падидаи меҳварии инкишофи низоми 

давлатдории муосир баромад менамояд. Барои Тољикистон низ 

истиқлолгарої ва фаҳми дурусти мазмун ва моҳияти он арзиши 

рўзмаррагиро касб намудааст. Дар шароити Тољикистон истиқлолгарої 

ва пайваста такмилу таҳким бахшидани он ба масъалаи асосии рўз ва 

ҳамешагї табдил ёфтааст. Ҳалли муаммоҳо ва рафъи монеаҳои 

мухталифи инкишофи Тољикистонро ҳам дар бахши дохилї ва ҳам дар 

низоми байналмилалї зери таъсири бевосита қарор медиҳад. Дар 

бештари мавридҳо на танҳо ҳалли масъалаҳо, балки гузориши онҳо аз 

сатҳ ва системаи истиқлолгарої ва хосияти мунтазаму воқеї пайдо 

намудани он вобастаанд. Истиќлолияти сиёсї падидаи муњимтарини 

                                      
1 Ниг.: Сафарализода Х.Қ. Инъикоси эҳёи давлатдории миллӣ, таҳкими истиқлолияти давлатӣ ва 

дурнамои рушди Тоҷикистон дар китоби «Уфуқҳои истиқлол» [Матн] / Х.Ќ. Сафарализода // Паёми 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. –Душанбе, 2020. №9. 
– С.377. 
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рушди давлати миллї, буда дар самтгирї ва дарёфти маќоми кишвар дар 

низоми нави љањонї наќши муассир дорад. Истиќлолияти сиёсї ба 

сифати омили бунёдии давлати миллї баромад намуда, дар раванди 

ташаккули давлатдорї ва тањкими он маќоми хосаро касб менамояд. Бо 

ба инобат гирифтани доираи муайяни воситањо, аз љумла њимояи 

манфиатњои миллии давлат дар равандњои сиёсии љањонї тањким ва 

такмили истќлолияти сиёсї имконпазир мегардад. 

Истиқлолгарої ҳам назария ва ҳам амалияи сиёсиест, ки дар 

шароити Тољикистон чандон соҳиби анъанаи қавї ва амалияи комил 

нест. Гарчанде ки дар мавриди Истиқлолияти давлатии Тољикистон 

сухани кам нагуфтаанд, аммо то ҳоло шиддати заруратҳои такмили 

илмию назариявї ва дарёфти унсурҳои амалии тақвиятбахши он кам 

нагардидаанд. Махсусан, фаҳми муосири истиқлолият ва таҳкими 

истиқлолгарої назари тозаро тақозо доранд. Чунин тарзи муносибат 

бояд дар доираи ҳимояи манфиатҳои давлати миллии Тољикистон сурат 

гирад. Вагарна, сухани бељою зиёдатї ба ғайр аз шаклпарастию амалҳои 

популистї аҳамияти бештареро пайдо карда наметавонанд. Аз ин хотир, 

бояд бори дигар дар мавриди масъалаҳои гуногуни он андеша намоем. 

Таваљљуҳи бештарро масъалаҳои таҳким ва такмили он ба худ љалб 

менамоянд. Махсусан, дар шароити рушди олами глобалї ҳимояи 

истиқлолияти сиёсии кишварҳо ва ҳукуматҳои миллї чандон кори саҳл 

нест. Бештар ба масъалаҳои меҳварии инкишофи олами муосир 

таваљљуҳи махсус намудан лозим аст.  

Назарияи истиқлолият догма нест ва он бояд дар фаҳми рўз тавсиф 

ва тасниф гардад. Зеро фаҳми классикии мафҳум ва раванди 

истиқлолгарої дар шароити олами глобалї, ки хусусиятҳои мухталифи 

инкишофи объективиро соҳибанд ба ҳамаи саволҳо ва дархостҳои 
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акторҳои навтарини муносибатҳои локалї, минтақавї ва глобалї љавоб 

дода наметавонад.1 

 Масъалаи истиќлолияти сиёсї ба яке аз мавзўњои муњимтарини 

тањќиќї илмї ворид гардида, таваљљуҳи муњаќќиќонро ба худ љалб 

намудааст. Андешањо ва хулосабарорињо дар мавриди назарияи 

истиќлолиятгарої асосан аз таълимоти Ж. Боден сарчашма мегирад. Дар 

илми сиёсї ўро њамчун асосгузори доктаринаи истиќлолгарої эътироф 

доранд. Ў мафњуми «суверенитет» -ро дар маънии њокимияти олї тавсиф 

намудааст. «Суверенитет»-ро њамчун њокимияти мутлаќ ва абадии 

љумњурї ва љумњуриро шакли давлат медонист.2  Ў аввалин равшанфикр 

ва мутафаккири барљастаи ѓарбие, мебошад, ки консепсияи 

суверенитетро ба таври илмї ва системанок мавриди пажуњиш ќарор 

додааст. Ба андешаи ў суверенитет ин тавоної ва ќудрати комил ва 

абадии давлат аст. Ин нуќтаи баландтарини истиќлол чї дар умури 

корњои дохилї ва хориљї мебошад. Ба назари муњаќќиќ танњо Худованд 

ва ќонунњои табиат аз ў болотар њастанду халос. Ў дар муќобили Папаи 

Рим ва империяњои он ваќта суверенитетро ба давлат ва махсусан, 

њамчун ќудрати дахлнопазир ва комил ба монарх, яъне шоњ мансуб 

медонист. Баъд аз Ж. Боден консепсияи суверенитет ва истиќлол дар 

назарияи Т.Гоббс, Љ.Локк ва Ж.Ж.Руссо инкишоф дода шудааст.  

Махсусан, андешаи мазкурро Љ. Локк ва Руссо таќвият бахшидаанд. 

Яъне онњо суверенитет ва истиќлолро њамчун ќудрати комил ба таври 

кулл хоси миллат донистанд, на бар шоњ ва монарх.3 

 Дар раванди дарки махсусиятњои падидаи истиќлолияти сиёсї 

моро зарур аст, ки пеш аз њама мушкилињое, ки истиќлолияти сиёсии 

Тољикистонро коста мегардонанд, мавриди омўзиш ва хулосабарорињо 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н.  Низоми таҳким ва такмили истиқлолияти сиёсии Тољикистон [Матн] / Г.Н. 

Зокиров // Маводи конференсияи љумҳуриявии илмї-амалии «Масъалаҳо ва роҳу воситаҳои таҳким ва 

такмили  истиқлолияти Тољикистон».- Душанбе, 2021.- С.129. 
2 Ниг.: Боден, Ж- основоположник концепции государственного суверенитет [Текст] / Ж. Боден. - М., 
1990. - С.31-32 
3 Ниг.: Гоббс, Т. Избранные произведения. Т.2 [Текст] / Т. Гоббс. - M.,1965. - C. 241. 
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ќарор дињем. Аввало дар мавриди масъалаҳои муҳимтарини рушди 

дохилї бояд ибрози назар намуд: 

- истиќлоли шахс масъалаи асосию рўзмарагии Тољикистони 

соњибистиќлол ба шумор меравад. Истиќлоли андешањо ва мафкурањои 

сиёсї имконият медињад, ки иштибоњу хатогињои раванди сиёсати 

давлатї дарк ва омўхта шавад. Ин арзиши муњимест дар раванди 

давлатдорї. Фақат муҳаққиқ ва донишмандони истиқлолгаро қудрати 

пайдо намудани ғояҳо, андешаҳо ва таълимоти комили инкишофи 

љомеаро пайдо менамоянд. Ў метавонад дар заминаи донишҳои комил 

барномаи мушаххаси инкишофи кишварро таҳия намуда, ба ихтиёри 

неруҳои сиёсї гузорад; 

- танзими муносибатҳои байниҳамдигарии ақаллиятҳо ва аксарияти 

миллї муносибати илман асоснокро талаб доранд. Зеро аз ҳолатҳо ва 

вазъияти инкишофи умумї истифода намуда, доираи муайяни 

умумиятҳои этникї дар иерархияи иљтимої мақоми хоса пайдо 

менамоянд; 

- мақоми хосаро бояд ватанпарварї ва низоми хосаи тақвияти он 

ташкил намоянд. Ҳар як сокини кишвар худро барои рушди сартосарии 

мамлакат масъул дониста, барои тақвияти воқеии раванди мазкур 

фаъолияти самаранок дошта бошад; 

- мушкилиҳои иљтимоию иқтисодї, аз љумла, мушкилиҳои бо љои 

кор таъмин намудани одамон, хизматрасониҳои зиёди гарони 

коммуналї ба аҳолии шаҳрҳо, андозҳои зиёду беасос барои соҳибкорон 

ва махсусан, соҳибкории хурд ва ғайра барои инкишофи истиқлолияти 

сиёсии Тољикистон монеаҳо эљод менамоянд. 

Сипас, дар бораи мушкилиҳои асосие, ки ба истиқлолияти сиёсии 

мамлакат таҳдиди бевосита доранд ва ҳамчун хатар эътироф мегарданд. 

Чунин масъалаҳо аз раванди пайдо намудани мақоми хоса ва љойгоҳи 

Тољикистон дар ҳалли масъалаҳои байналхалқї вобастаанд: 
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-зарур аст, ки низоми муносибатҳо вобаста ба таъмини амнияти 

Тољикистон, махсусан, дар масъалаҳои ҳифзи сарҳад таљдиди назари 

љиддї қарор гирифта, фақат дар доираи манфиатҳои миллї ва эътибори 

хоса пайдо намудани манфиатҳои наслҳои ояндаи кишвар мавриди назар 

қарор гиранд. Дар шароити ҳозира қариб ҳамаи давлатҳои ҳамљавор дар 

нисбати Тољикистон даъвои ҳудудї пешниҳод менамоянд. Бояд низоми 

ба зудї аз ҳолати муқовимат баромаданро пайдо намуд;  

- эътирофи масъалаи душаҳрвандї ва батадриљ дар сиёсати амалї 

хосияти иртиљої пайдо намудани он. Дар шароити Тољикистон чунин 

имкониятро бештар дар нисбати шаҳрвандияти Федератсияи Россияро 

ба даст овардани аҳолии Тољикистон ташкил медиҳад. Одамон, асосан 

дар доираи манфиатҳои моддию иқтисодї ва беҳтар намудани шароити 

зиндагиашон рў ба амали мазкур меоранд. Албатта, амали мазкур ба 

ҳалли масъалаҳои ҳаёти иљтимоию иқтисодии бошандагони Тољикистон 

ёрии воқеї мерасонад. Аммо он масъалаҳо ва муаммоҳои дигарро низ 

пеш меорад. Аз љумла, ҳисси миллї, ғурури миллї ва худшиносии 

миллиро коҳиш медиҳад. Одамон, аз љумла намояндагон ва доираи васеи 

хизматчиёни давлатї ва элитаи љомеа маънавиёт ва љаҳонбиниро чандон 

қадр накарда, ҳалли масъалаҳои маишии рўзро беҳтар медонанд.  

- муҳољирати меҳнатии аҳолиро ба низоми хоса ворид намудан 

лозим аст. Ҳам воридот ва содироти онро мадди назари доимї қарор 

додан лозим аст. Он бояд ҳодисаи муташаккил гардад. Мақомоти 

идоракунии давлатї дар заминаи сиёсати комили соҳавї тарафҳо ва 

оқибатҳои гуногуни онро тарҳрезї намоянд. Мақоми муҳољири меҳнатї, 

ҳуқуқу уҳдадориҳои вайро дар санадҳои расмии байниҳукуматї аниқ 

муқаррар намудан лозим аст. Љонибҳои воридот ва содироти муҳољирон 

масъулияти хосаеро вобаста ба мақоми байналхалқии он эътироф 

намуда, барои воқеият ёфтани он пайгирона амал намоянд. 
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Масъалаи дигари рўзмарраи инкишофи Тољикистон дар заминаи 

таъмини амнияти миллї ( давлатї) рушди њамаљонибаро пайдо месозад. 

Таъмини амнияти миллї дар шароити имрўза яке аз масъалањои асосии 

давлатњои миллї шинохта шудааст. Дарки амиќи манфиатњои миллї ва 

таъмини амнияти Тољикистон дар шароити инкишофи хатарњо ва 

тањдидњои минтаќавї ањамияти илмию назариявї ва њам сиёсию амалиро 

ба худ касб менамояд. Пажўњиши масъалаи амнияти Тољикистон ва 

тањлилу таркиби он ба инкишофи љомеа ва рушду тањкими он таъсири 

муњим мерасонад. Омўзиши аниќ дар фањми васеи масъала имконият 

фароњам меоранд, ки раванди ташаккулу рушд ва сатњи тањдидњо ба 

Тољикистон дар даврањои дуру наздики инкишофи љомеаи сиёсї мавриди 

тањќиќ ќарор гиранд. 

Дар таърихи таълимоти сиёсї масъалаи амнияти миллї њамеша 

њамќадами инкишофи њаёти сиёсї буда, дар таъмини бехатарии давлат, 

дарки тањдидњои олами сиёсї маќоми асосиро касб намудааст. Амният 

ба сифати омили муњофизатгароии шахс, љомеа ва давлат аз амалњои 

ѓайриќонунї мебошад. Амният њамчун воситаи асосии њимояи 

манфиатњои њаётии шахс, љомеа, давлат ва бартараф намудани 

тањдидњои дохилї ва берунї муарриф мегардад. Амнияти миллӣ вазъи 

муҳофизатшавандагии шахс, ҷомеа ва давлат дар ҳудуди як мамлакат 

мебошад. Дар ҳар сурат, таъмини амнияти миллӣ ташкилу 

фароҳамоварии шароитҳои объективӣ мебошад, ки барои ҳимояи 

боэътимоди манфиатҳои миллӣ зарур аст.1 

 Таъмини амнияти давлат ва љомеа аз омилњои байнињамдигарии 

низоми сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангї вобастагї дорад. Њар чї 

ќадаре, ки дар низоми љамъиятї ва зерсистемањои он устуворї таъмин 

гарданд, њамон ќадар манфтиатњои давлат ва љомеа дар сатњи имконияти 

дифоъ намудан ќарор мегиранд. 

                                      
1 Ниг.: Муҳаммад А.Н., Сафарализода Х.Қ.Амнияти миллӣ [Матн] / А.Н. Муњаммад, Х.Ќ. 
Сафарализода. –Душанбе, 2018. – С. 8.  
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Амният вобаста бо моњияту хусусиятњояш дар сатњи миллї, 

минтаќавї ва байналхалќї зоњир мегардад. Аз тарафи дигар, маъсалаи 

амнияти миллї, минтаќвї ва байналхалќї аз њолати инкишофи 

мутаносиб ва ё бўњронї вобаста буда, воќеият ва шаклњои дигарро 

бавуљуд меорад. 

Вобаста ба вазъияти инкишофи дохилї, минтаќавї Љумњурии 

Тољикистонро зарур аст, ки масъалањои таъмини амнияти миллиро зери 

таваљљўњи хоса гирад. Њолати тањдидњои воќеию эњтимолї ва дурнамои 

онро мавриди тањлилњои илман асоснокшуда ва хулосабарорињои 

мантиќї ќарор дињад.  

Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки дар таъмини амнияти миллї, 

минтаќавї ва байналхалќии хеш чорањои заруриро андешад. Пеш аз 

њама дар сатњи миллї ( давлатї): 

- бартараф намудани њолатњои номусоидї инкишофи иќтисодї. 

Ташаккулу рушди иќтисодиёти мустаќили миллї дар заминаи ашёи хоми 

ватанї, имконият медињад, ки  манфиатњои миллї дар сатњи зарурї  

њимоя гарданд ва сатњи камбизоатї дар шароити Тољикистон ба 

њолатњои аќалї расонида шавад. Шароити номусоидї зиндагї ё 

ќашшоќї ин тањдиди воќеиї ба амнияти миллї мебошад. Сатњи 

зиндагии ноустуворї иќтисодї ё бенавоии мардум дар роњи ташаккул ва 

инкишофи љомеаи мутамаддину демократї монеањои љиддиро ба миён 

меоварад. Одамони бенаво, ки барои гузаронидани њаёти оддии хеш 

мубориза мебаранд, имконият ва ќудрати дар бораи оянда фикри 

арзандаю  созанда намуданро надоранд ва барои наслњои оянда муњити 

гирду атроф ва сарватњои табии, инчунин зеризаминиро муњофизат 

карда наметавонанд. Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки барои 

таъмини амнияти давлатї ва њимояи манфиатњои миллї, пеш аз њама 

иќтисодиёти кишварро аз њолати номусоидї инкишоф, иќтисодиёти 

пинњонї, монополияи як гурўњ одамоне, ки ба њокимият наздикї доранд,  

рањої созад. 
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 Камбизоатї ва ќашшоќї дар Тољикистон аз омилњои мухталиф 

вобаста аст. Инкишофи на он ќадар хуби њаёти иќтисодию иљтимої, 

сатњи баланди бекорї, нољиз будани музди мењнат, набудани 

истењсолоти мањсулоти ивазкунанда, норасоии маводи ѓизої, ришвахўрї 

ва порадињии хеле зиёд дар байни табаќањои мухталифи ањолї ва 

омилњои дигар ба раванди таъмини амнияти миллї таъсири калон 

мерасонанд. Дар љомеа ќашшоќии моддиро ќашшоќии маънавї њамроњи 

менамояд. Доираи муаяйни ањолї, аз хотире, ки дар пайи дарёфти 

маводи зарурии рўзгузаронианд, имконияти донишомўзї ва такмили 

љањонбинии хешро пайдо карда наметавонанд. Њолати мазкур 

намегузорад, ки инсон њамаљониба инкишоф ёбад, љањонбинї ва 

худшиносии худро такмил дињад.1 Чунин муносибат тањдиди воќеиро ба 

амнияти миллї бунёд месозад. Зеро инсоне, ки дар ў љоњилият ташаккул 

ёфтааст, ќодир аст, ки барои байдо намудани сатњи нољизи рўзгузаронї 

даст ба амалњои ѓайриќонунї ва шомили њаргуна љараёнњои ифротї 

гардад. Таљрибаи амалї нишон медињад, ки њизбу љараёнњои хосияти 

канора дошта чунин омили таъсиррасониро дар сатњи зарурї истифода 

менамоянд. Ба онњо маблаѓњои зиёде пешнињод намуда, шумораи 

аъзоёни худро комил мегардонанд; 

- мушкилоти сарњадї. Дар шароити њозира кишварњои Осиёи 

Марказї як ќатор мушкилоти сарњади бо њамдигар доранд. Масъалањои 

зиддиятнокї сарњадї, ки то имрўз дар доираи минтаќа њалли худро 

наёфтаанд, метавонанд ба амнияту оромии минбаъдаи њам кишвар ва 

њам минтаќа хавфи воќеиро пайдо созанд. Мушкилињои сарњадї барои 

Тољикистон хавфноку тањдидовар мебошанд. Тољикистон дар минтаќа 

танњо аст. Давлатњои њамсоя, ки аксарият дар доираи як фарњанг ва 

љањонбинии зиддї тољикї ќарор гирифтаанд, масъаларо боз њам 

мураккатару пурихтилофтар мегардонанд. Ќирѓизу ќазоќу туркману 

ўзбек дар тули таърих сиёсати принсипноку мухолифро дар нисбати 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н., Абдулњаќов, М.М. Манфиатњои миллї- омили мењварии рушди давлатдорї 
[Матн] / Г.Н. Зокиров, М.М. Абдулњаќов. - Душанбе, 2008. – С.135. 
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тољикон пеша намудаанд. Шомил гардидани онњо ба њар гуна 

иттињодияњои давлатњои туркзабон ва муттањид гардидан дар оираи 

идеологияи пантуркизм тањдидњои эњтимолї ва воќеиро ба вуљуд 

меоранд. Манфиатњои геополитикии Тољикистон талаби онро дорад, ки 

масъалаи мазкур ба таври доимї дар маркази диќќати сиёсатмадорон, 

ходимони давлатї, зиёиён ва њар як ватандор ќарор дошта бошад. 

 Номуайянии сарњад боиси каљфањмї ва бањсу мунозирањои байни 

ањолии мањаллї мегарданд. Масъалае, ки дар шароити њозира амнияти 

давлатиро халалдор менамояд вазъи сарњади шимолии кишвар мебошад. 

Амнияти миллии Тољикистон аз амалњои ошкорои муќовиматомез ё ин 

ки бадќасдонаи љониби Ќирѓизистон зери хавф ќарор дорад. Даргирињои 

ду љониб дар моњњои апрел ва майи соли 2021 рўхдода љони дањњо нафар 

њамватанони моро аз байн бурданд. Ин гуна номуайянї ва 

номутаносибии сарњад омили асосии тањдид ба амнияти давлатї 

гардидааст; 

- баланд бардоштани ќобилияти мудофиавии давлат. Масъалаи 

таъмини амнияти давлатї тавассути баланд бардоштани ќобилияти 

мудофиавии давлат барои Љумњурии Тољикистон масъалаи рўзмарра 

мебошад. Амнияти миллї ќисми таркибии манфиатњои миллї ба шумор 

рафта, таъмини бехатарии онро бе омодагии муайян тасаввур кардан 

номумкин аст. Баланд бардоштани ќудрати мудофиавии давлат, њимояи 

боэътимоди марзи давлатї, тањким ва нуфузи байналмилалии кишвар, 

муњофизати дастовардњои таърихї, мадани ва фарњангї дар таъмини 

амнияти давлатї маќоми хосаро соњибанд. 

 Сипас, дар сатњи минтаќавї тањдидњо ба амнияти миллии 

Тољикистон низ љой доранд.  

 Дар шароити имрўзаи давлатњои минтаќа таъмини амнияти 

минтаќавї аз њар ваќта дида рўзмарратар гардидааст. Махсусан, баъд аз 

хориљ шудани нерўњои эътилофи зиддитеррористии байналхалќї аз 

Афѓонистон  масъаларо шиддатнок ва мураккабтар сохт. Ба сари ќудрат 



129 

 

омадан ва ѓасби ѓайриќонунии њокимият аз љониби њаракати 

терррористии “Толибон” амнияти минтаќаро ноустувортар гардонид. 

Љумњурии Тољикистон бо Афѓонистон марзи тулонї дорад. То ба сари 

ќудрат омадани њаракати терррористии “Толибон” низ таъмини амният 

душвор буд. Шароити љуѓрофию иќлимї имконияти пурраи назорати 

сарњадро дар ќитъањои касногузар имкон намедињад. Аз чунин њолатњо 

гурўњњои љиноятпеша истифода намуда, амнияти миллї ва минтаќавиро 

халалдор месохтанд. Ба сари ќудрат омадани “Толибон” амнияти 

давлатњои Осиёи Марказї аз пештара дида мураккабтар гардид. 

Имрўз масъалаи ташаккули системаи амнияти дастаљамъї дар 

минтаќаи Осиёи Марказї мубрамияти бештарро касб намудааст. 

Муносибат ба Афѓонистон, чун ба омили асосии нооромии минтаќа, 

сатњ ва самаранокии амният дар Осиёи Марказиро ошкор мекунад. 

Имрўз, ваќте ки Туркманистон, Ўзбекистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон 

тарафдори муносибати мусбат ба «Толибон» аст, Тољикистон њоло ба 

муаммои Афѓонистон назари ягона дорад. Мавќеи Тољикистон чигунае, 

ки Президенти кишвар дар њошияи нишастњои Созмони Њамкории 

Шанхай ва Созмони Ањдномаи Амниятї Дастаљамъї дар шањри 

Душанбе иброз намуд, ки «Тољикистон њељгуна њукумати дигарро, ки 

дар ин кишвар бо роњи зулму таъќиб, бе дарназардошти мавќеъи кули 

мардуми Афѓонистон, бахусус тамоми аќалиятњои миллии он таъсис 

дода мешавад эътироф нахоњад кард. Тољикистон њамагуна намуди 

беќонунї, зуњуроти куштор, ѓоратгарї ва таъќибу зулмро алайњи 

мардуми Афѓонистон, махсусан, тољикон ўзбекон ва дигар аќалиятњои 

миллї ќатъиян мањкум менамояд».1  

Мавќеи Тољикистон нисбат ба њукумати Толибон аз рўйи дарки 

хатарњо ва тањдидњо, зулму таъќиб ва нобуднамоии аќаллиятњои миллї, 

махсусан тољикон мебошад.  

                                      
1Ниг.: www. khovar.tj [Манбаи электронї]. – Режими дастрас: www. khovar.tj. (Санаи мурољиат 
13.10.2021.) 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18_OyC9LLNIrydJnYDA0MzYxMjQ0NTNjyL6vWpQZfu_aVXGdJ0mGBzYDAHG_EOw&src=2df2f9a&via_page=1&user_type=53&oqid=59b15b946fb580c0
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18_OyC9LLNIrydJnYDA0MzYxMjQ0NTNjyL6vWpQZfu_aVXGdJ0mGBzYDAHG_EOw&src=2df2f9a&via_page=1&user_type=53&oqid=59b15b946fb580c0
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Масъалаи дигари рўзмарраи Давлати Тољикистонро пеш аз њама  

мубориза ба зидди њаракатњо ва љараёнњои ифротї ташкил медињад. Дар 

шароити имрўза љараёнњо ва неруњои сиёсии равияи канора беш аз пеш 

сифатњои иртиљоию ифротии хешро ошкор намуда, тањдидњоро ба вуљуд 

меоранд. Тафаккури ифротї, гурўњњои ифротгароии динї ва созмонњои 

террористї њамчун хатари бузурги дохилї, минтаќавї ва љањонї, имрўз 

амният ва мављудияти аксари кишварњоро зери тањдиди љиддї ќарор 

додаанд. Аз љониби давлатњои гуногуни минтаќавї ва љањонї  

истифодаи ин гурўњњо миќиёси хатари онњоро боз њам бузургтар 

месозанд. Терроризм ва экстремизми динию сиёсӣ ҳамчун воситаи дар 

амал татбиқ намудани ҳадафҳои хориҷии давлат ва ҳамчун воситаи дар 

амал татбиқ намудани манфиатҳои миллии баъзе аз давлатҳо баромад 

менамоянд.1 

 Дар ин ќатор экстремизмї сиёсї пешсаф аст, ки аз ѓояњо, андешањо 

ва амалу фаъолияти канорае таркиб ёфтааст. Экстремизми сиёсї аз 

ѓояњо, андешањо ва амалу фаъолияти канорае таркиб ёфтааст, ки одатан 

тавассути зўроварї барои воќеї гардонидани њадафњои сиёсї истифода 

мешаванд. 

Экстремизм дар навъњо ва шаклњои гуногун зоњир мегардад. 

Терроризм низ яке аз шаклњои мураккабтарини он ба њисоб меравад. 

Дар бораи экстремизми сиёсї ва шаклњои мухталифи он андешањо ва 

хулосабарорињо дар байни муњаќќиќон мавриди тањлилњои зиёд ќарор 

гирифтааст. Пеш аз њама масъала дар бораи он ки ба муќобили 

терроризм чигуна мубориза бурда мешавад. Моро зарур аст, ки аввал 

омилњо ва сабабњои рў овардан ба онро дарк намуда, муборизаро аз он 

оѓоз намоем. 

                                      
1Ниг.: Сафарализода Х.Қ. Таҳдидҳои фаромиллӣ, бархӯрди манфиатҳои геополитикӣ ва дурнамои 

таъмини амнияти миллӣ [Матн] / Х.Ќ. Сафарализода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши 

илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2019. №8. – С.275. 
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Экстремизми сиёсї ва терроризм низ заминаи васеи ташаккул ва 

омилњои зиёду гуногуни инкишофро соњибанд. Сатњи инкишофи умумии 

давлатњо ва минтаќањо, дараљаи зиндагї ва тарзи њаёти одамон, 

масъалањои мухталифи иљтимоию иќтисодї, фарњангї, бахусус, сиёсї 

дар ташаккули экстремизми сиёсї ва шаклњои мухталифи зуњури он 

заминаи асосианд. Дар муносибатњои дохилии кишварњо заминаи асосии 

ташаккулу рушди экстремизми сиёсиро њолати буњронии инкишофи 

љомеа, махсусан, буњрони иќтисодва иљтимої ташкил медињанд. Баъд 

гаштани вазъи ањолї, саросар ќашшоќу бенаво шудани мардум ва дар 

заминаи онњо ба амал омадани таѓийроти сифатї дар таркиби иљтимоии 

љомеа боиси ташаккулу инкишофи љараёнњои сиёсии хосияти 

канорадошта ва иртиљої мегарданд. Буњрони иљтимоию иќтисодиро, 

одатан буњрони сохти сиёсї ва муносибатњои њокимияти њамроњї 

менамоянд. Зеро њокимияти давлатї низ таназзул ёфта, маќомоти 

ќудартию молиявии он аз иљрои вазифањои хеш ба хубї баромада 

наметавонанд. Одамон аз сохти сиёсї ва шаклу доираи њокимиятдорї 

норозї гашта, рў љониби шаклњои мухталифи эътироз меоранд. Даст ба 

амалњои “ѓайриќонунї” зада, тавассути зўригарї њал намудани 

масъалањоро интихоб менамоянд. 

Дар замоне, ки љомеа масъалањои мураккаби иљтимоию иќтисодї 

ва фарњангиро танзим карда наметавонад ва њолатњои буњронии он дуру 

дароз њукмфармої менамояд давраи табдили арзишњо ва ормонњои сиёсї 

ба њолати сифатан нав ба амал меояд. Одамон ба системаи љамъиятї 

муносибаташонро ба куллї дигар менамоянд. Дар замони ташаккули 

арзишњо ва ормонњои сиёсї оммаи васеи одамон кашида мешаванд. Дар 

сурати намбудани таљрибаи кофии сиёсї онњо бештар ба фаъолияти 

иртиљоию ифротї рў меоранд. Онњо аз заифї ва нотавонии њокимияти 

давлатї ва системаи љамъиятї истифода намуда, роњи ѓайрирасмии 

муваффаќ гаштан ба маќсадњоро мељўянд. Одатан, ба назари одамоне, ки 
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шакли эътирозро мељўянд бештар роњи сабук роњи истифодаи зўрї 

мебошад.1  

Имрўз дар њудуди Љумњурии Тољкистон фаъолияти њизбу 

њаракатњои ифротгарої ва террористї ва умуман, пањн намудани 

аќидањои ифротгарої манъ мебошад. Дар Љумњурии Тољикистон 

фаъолияти чунин њизбу њаракатњои ифротї мувофиќи ќонун манъ карда 

шудааст. Аз љумла ТЭТ –и “Њизби нањзати исломї”, “Салафия”, 

“Толибон”, “Ансоруллоњ”, “Љамоати даъват ва таблиѓ”, “Ихвону-л-

муслимин”, “Њизби тањрир”, “Давлатї исломї” ва ѓайра.2 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ва тамоми маќомотњои ќудратии 

кишвар хатару оќибатњои тафаккури ифротгароии динї ва гурўњњои 

ифротиро дарк намуда, ба муќобили онњо муборизаи ќатъї ва 

фарогирро ба роњ гузоштаанд. Дар баробари ин мубориза бо гурўњњои 

ифротї низ вазифаи њар як шањрванди кишвар мебошад. Зеро хатари он 

натанњо ба њукумат ва сохторњои сиёсї, балки хатари он бевосита ба њар 

як нафар тањдид менамояд. Зиндагии осудаи њар як нафарро вайрон 

намуда, тањдиди бевоситаро ба вуљуд меорад. Вазъияти имрўзаи 

Афѓонистон далели он аст, ки ифротгароён молу мулки мардумро ѓорат 

карда, хонаву дари онњоро соњибї менамоянд, зану фарзанди мардумро 

канизу ѓулом намуда, дар бозорњои ѓуломфурўшї байни худ ба фурўш 

мегузоранд, ќишри босаводи љомеа, аз љумла, ањли њунару фарњангу 

илму зиёро њамчун “кофир” ба ќатл мерасонанд, намояндагони дину 

мазњабњои гуногунро ќатли ом мекунанд. Мубориза барзиддї тафаккури 

ифротї низ масъалаи муњими инкишофи Тољикистон мебошад. Бештари 

бошандагони минтаќањои гуногуни кишвар аксаран саводи комили 

динї, тањсилоти дурусти исломї ва таљрибаю маърифати дурусти динї 

надоранд. Тамоми “дониши динї”-и онњо фаќат аз баъзе маълумотњои 

таърихї ва баъзе маводи таблиѓотии идеологию сиёсии динї иборат 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Зўроварии сиёсї [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2018. - С.87. 
2 Ниг.: Мањмадизода Н.Д. Зоњиршавии ифротгароии динї- сиёсї дар шароити инкишофи љомеаи 
тољик ва роњњои пешгирии он [Матн] / Н.Д Мањмадизода. –Душанбе, 2022. - С.189. 
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мебошад, ки аксаран аз интернет ё њалќањои динии ѓайрикасбї ба даст 

овардаанд. Ин њолат яке аз муњимтарин аломатњо ва яке аз муњимтарин 

мушкилот мебошад, ки арзишњои муќаддаси динро то хурофот бурда 

мерасонанд. 

Дар шароити инкишофи Тољикистон масъалаи рушди њамаљонибаи 

забон ањамияти муњим дорад. Он ба сифати аломати давлати миллї 

баромад намуда, инкишофи њамаљонибаро таќозо менамояд. Раванди 

инкишоф ва рушди он бештар дар сиёсати забонї инъикос мегардад.  

Сиёсати забонї фаъолияти давлат, маќомоти гуногуни он, неруњои 

дигари сиёсї оид ба бунёди маќоми забон ва инкишофи он дар љомеа. Он 

шароитро барои амали забонњои аксарият ва аќаллияти миллї муњайё 

сохта, доираи омўзиш, истифода ва самтњои пањнгардии онро муайян 

менамояд. Сиёсати забонї вобаста ба хусусиятњои режими сиёсии 

њукмрон ва сохти сиёсї, муносибатњои њукмрони љамъиятї ва умуман, 

муносибатњои байни умумиятњои иљтимоию миллї њам дар сатњи 

инфиродї ва њам дар сатњи дастаљамъї моњият ва хусусиятњои хосро ба 

худ мегирад. Дар шароити рушди давлати миллї ва муќовиматњои 

мухталифи олами глобалї сиёсати забонї метавонад дар раванди 

љамъиятї наќши самаранок пайдо намояд.  

Дар бисёр њолатњо сиёсати забонї дар санадњои муњими давлатї ва 

махсусан, дар конститутсия ифода меёбад. Он, асосан тавассути муайян 

намудани маќоми забони давлатї ва ё забони расмї муќаррар мегардад. 

Сиёсати забонї воситаи муњимтарини инкишофи муносибатњои 

байнињамдигарии забонии ањолии мамлакат баромад намуда, 

муносибатњои ин зерсоњаи њаёти љамъиятиро танзим менамояд.  

Инчунин дар заминаи меъёрњои конститутсионї санадњои дигари 

меъёрию њуќуќие тањия мегарданд, ки тамоми муносибатњои забонии 

умумиятњои миллию этникии кишварро ба танзим медароранд. 

Дар таркиби сиёсати забонї маќоми махсусро забони давлатї ва ё 

забони расмї ишѓол менамояд. Давлат вазифаи асосии худ медонад, ки 
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забони давлатї инкишоф ёбад ва барои амалї гаштани чунин маќсад 

тамоми чорањоро меандешад. Зеро дар фањми муосири масъала забони 

давлатї яке аз аломатњои давлати миллї мансуб ёфта, тамоми бахшњои 

робитавиро инњисори расмї мебахшад. Масъалаи интихоби забони 

давлатї, бахусус, дар кишварњое, ки истиќлолияти давлатиро ихтиёр 

намудаанд ва аз љињати миллию этникї гуногунчењраанд, ањамияти 

барљаста пайдо менамояд.  

Инчунин дар таркиби сиёсати забонї љойгоњи забонњои дигари 

миллию этникї, ки маќоми расмї пайдо накардаанд, таъсиргузор аст. 

Онњо, пеш аз њама, манбаъ ва њолати муќовимати забонии љомеаи 

демократияи либералианд.  

Дар охири солњои 80-ум ва аввали 90-уми асри ХХ дар Иттифоќи 

Советї масъалаи муайян намудани маќоми забонњои миллї дар шароити 

љумњурињои миллї ба миён омад. Ќариб дар тамоми љумњурињо сиёсати 

куллан нави забонї мавриди воќеигардї ќарор гирифт. Аз љумла, дар 

таърихи 21-уми июли соли 1989 дар Тољикистон низ ќонуни забон ќабул 

гардид, ки муносибатњои забониро дар кишвар танзим намуда, ба забони 

аксарияти ањолї - тољикон маќоми давлатиро насиб донист. 

Дар мамлакатњои гуногуни олам сиёсати забонї њар хел муайян 

мегардад. Кишварњое, ки бештар маќоми асосиро як забон ишѓол 

намудааст, хеле зиёданд. Инчунин сиёсати дузабонї (билингвизм) ва 

бисёрзабонї (полилингвизм) низ воќеї мегардад. Яъне, дар баробари 

забони давлатї забони муоширати байни умумиятњои миллию этникї ва 

ё расмият ёфтани кадом забони дигар ањамияти муњим пайдо менамояд. 

Сиёсате, ки ба бунёди як забони давлатї меорад, боиси норозигї ва 

аксуламалњои соњибзабонони дигар мегардад. Таљрибаи мамлакатњои 

гуногун аз он дарак медињанд. 

Дар таърихи таълимоти сиёсї масъалаи сиёсати забонї ањамияти 

махсусро касб намудааст. Аксари навъњои идеологияи пешбари сиёсї, аз 

љумла идеологияи либералї, консервативї ва сотсиалистї маќоми озоди 
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забонњоро ташвиќу тарѓиб намуда, њар гуна «ќонунигардонии» онњоро 

мањдуднамоии рушди забонњо тавсиф менамоянд. Чунин мавќеъгирї 

бештар дар таълимоти марксизм – ленинизм инкишоф ёфтааст: њуќуќи ба 

забони модарї маълумот гирифтан; аз тарафи давлат ташкил намудани 

мактабњои миллї ва муассисањои маданї; њуќуќи њар кас бо забони 

модарї гап задан; истифодаи забони модарї дар ќатори забони расмї 

дар тамоми муассисањо ва љойњои љамъиятї нуќтањои асосии сиёсати 

забонии таълимоти марксистї - лениниро ташкил менамоянд. Инчунин 

таълимоти мазкур ба кадом забоне набошад дар сатњи расмию њуќуќї 

додани маќоми давлатиро рад менамояд. Зеро маќоми давлатї 

гирифтани забоне маљбур месозад, ки бо он итоат намоянд ва он ба паст 

задани наќши забонњои дигар оварда мерасонад. 

Масъалаи инкишофи забонњо дар њар давру замон таваљљуњи махсуси 

на танњо мутахассисон, сиёсатмадорон ва давлатмандони дигар, балки 

одамони одиро низ ба худ мекашад. Чунин вазъият аз ањамият ва маќоми 

махсуси забон дар рушди давлатдорї ва танзими муносибатњои љамъиятї 

дарак медињад. Дар даврањои мухталифи рушди таърихї мутафаккирон ва 

муњаќќиќони зиёде ба масъалаи мазкур рў овардаанд. Дар бештари 

њолатњо масъала хосиятњои идеологиро касб менамояд. Навъњо ва шаклњои 

мухталифи идеологияи сиёсї ба масъалаи маќоми љамъиятии забонњо 

андешањои на танњо гуногун, балки мухолифи якдигарро соњибанд. Яке аз 

масъалаи бањсноки рушди забонњои миллї маќоми давлатї пайдо кардан 

ва ё чунин маќоми забонњои миллиро инкор намудан ташкил менамояд. 

Намояндагони идеологияи либералї инкишофи озоду мутаносиби тамоми 

забонњоро таъкид намуда, маќоми давлатї пайдо намудани онњоро амали 

мусбат намењисобанд. Љараёнњои консервативї ва сотсиалистї низ чунин 

мавќеъ гирифтаанд. Масалан, В.И. Ленин зарурати маќоми давлатї 

доштани забонњои миллиро рад менамуд. Ба андешаи ў њар гуна 
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барасмиятдарории маќоми забонњои аксарияти миллї боиси мањдуд 

намудани инкишофи забонњои дигари хурдтар ва заифтар мегардад.1 

Маќоми давлатии забонњои миллиро бештар муњаќќиќон ва 

сиёсатмадороне љонибдорї менамоянд, ки дар замири њимояи манфиатњои 

аксарияти миллї ва ё њаракатњои миллї ќарор доранд. 

Моњи июни соли 1989 ќонуни РСС Тољикистон «Дар бораи забон» 

интишор гардид, ки ба забони тољикї њамчун забони аксарияти миллию 

этникї маќоми давлатї дод. Чаро чунин амал пеша гардид? Дар давраи 

советї дар муносибатњои байнињамдигарии намояндагони умумиятњои 

миллию этникї наќши асосї ба забони русї мансуб дониста мешуд. Забони 

русї дар њамаи соњањои њаёти љамъиятї њукмфармо буд. Он забони расмии 

маљлису машваратњо на танњо дар сатњи љумњурї, балки дар сатњи шањрча ё 

ноњия буд. Њолати зайл кулли љумњурињо, аз љумла Тољикистонро фаро 

мегирифт. Забони тољикї - забони умумияти давлатсоз дар сатњи љумњурии 

иттифоќї дар соњаи њаёти љамъиятию сиёсї асосан амал намекард. Дар 

соњаи истењсолоти моддї, соњаи хизматрасонї, соњаи воситањои 

коммуникатсионии оммавї наќши аввалро кайњо боз аз даст дода буд. 

Њатто дар соњаи маориф, махсусан, дар низоми мактабњои олї, миёнаи 

махсус ва омўзишгоњњои касбию техникї низ наќши аввал марбути забони 

русї буд. Дар натиљаи мањдуд гаштани вазифањои забони тољикї дар 

байни доираи муайяни соњибзабонон, асосан љавонони шањрї нигилизми 

забонї - инкори зарурати донистани забони тољикї ба амал омад. 

Дар охири солњои 80-ум ва аввали 90-уми асри ХХ зарурати таѓйири 

сиёсати забониро дар Тољикистон аксарияти ањолии тањљої хуб дарк 

намуда буд. Њатто барои ќабули ќонун дар бораи забон кўшишњо ва 

амалњои зиёде ба харљ доданд. Аз љумла, дар моњњои феврал - марти соли 

1989 дар майдони марказии ш. Душанбе гирдињамоињои ѓайрирасмї ба 

амал омад. Зиёиён ва донишљўён, ки ќисми фаъоли тазоњуркунандагон 

                                      
1 Ниг.: Энсиклопедияи миллии тољик. Љ. 6. - Душанбе, 2021. - С.502. 
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буданд, талаби ќатъии дарњол ќабул намудани ќонунеро пеш гузоштанд, ки 

ба забони тољикї маќоми давлатиро насиб донад. 

Як ќисми ањолии русзабон низ чунин талаби зиёиёни тољикро ќонунї 

њисобида, дар фањми дурусти он кўшишњо ба харљ доданд. Аммо аксарияти 

русзабонњо, аз љумла тољикони русзабон таѓйири вазъияти њукмфармои 

забониро намеписандиданд. Ин масъалаи мураккаб аст. Ќисме аз одамон, 

пеш аз њама, русзабонњо донистани забони тољикї, омўзиши онро ба 

масъалаи дигар - ѓайрирусї гардонидани онњо шабоњат медоданд. Њол он 

ки донистани забони тољикї њељ русро тољик намегардонад. Ё худ 

донистани забони русї ё забони дигар њељ тољикро ѓайритољик 

наменамояд. Азхудкунии забони ѓайр њељ гоњ ба масъалаи ассимилятсияи 

забонї баробар нест. 

Донистани забони миллати тањљої барои халќњои ѓайритањљої, 

аќаллиятњои миллї ва мардуми кучї зарур аст. Барои донистани халќе, ки 

дар заминаш зиндагї менамої, омўхтани забонаш имкониятњои хуби аз 

худ кардани урфу одат, анъанањо, тарзи њаёт ва хислатњои онро фароњам 

меорад. Ваќте ки забони аксарият аз худ карда мешавад, одамони 

ѓайритањљої аз љињати иљтимої бештар зудњаракат мегарданд, зеро муњити 

зист ва фаъолияти мењнатиро амиќ дарк карда метавонанд. 

Ба масъалаи мазкур бояд ба таври мушаххас муносибат намуд. Њолат 

ва вазъияти воќеии масъаларо ба инобат гирифтан лозим аст. Дар шароити 

њозира ба забони тољикї њељ тањдиде вуљуд надошта, он дар њимояи давлат 

ќарор дорад. Аммо зарурат ба чунин маќоми он дер боз боќї мемонад. 

Зеро эњтимолияти беэътиної ва муносибати нодурусту ѓаразнок дар 

нисбати он дар амалияи љамъиятї вуљуд дорад. Доирањои одамоне њастанд, 

ки барои онњо нигилизми забонї авлотар аст. 

Њамин тавр, омўзиш, таҳлил ва натиљагирии масъалаҳои сиёсии 

инкишофи Тољикистон, ки марҳилаи гузариши сифатро аз бар 

менамоянд аҳамияти муҳими назариявї ва амалї доранд. Дар давраи 

њозира масъалањои рўзмарраи инкишофи Тољикистон беш аз пеш 
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диќќати пажўњишгаронро ба худ мекашанд. Мухолифатњо ва 

муќовиматњо, ки ба рушди Тољикистон монеањои љиддї пеш 

мегузоштанд, баррасї гардиданд. Масъалаи марказиро истиќлолияти 

сиёсии Тољкистон ташкил медињад. Масъалаи мазкур басо мураккаб 

буда, омўзиши амиќро талаб менамояд. Аз ин лињоз тањким ва такмили 

он то ба њадди имкон асоснок гардидааст. 
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§3. Масъалањо ва стратегияи рушди Давлати  Тољикистон 

 

Дар шароити кунунии рушди таърихї дар назди Љумњурии 

Тољикистон њаллу фасл намудани як зумра вазифањои асосӣ ањамияти 

махсуси њам назариявию методологї ва њам амалию сиёсї пайдо 

менамоянд. Дар раванди инкишофи ояндаи Љумњурии Тољикистон 

масъалањои зиёду мураккабе мављуданд, ки муносибати воқеъбинона,  

фањми амиқу дуруст ва њалли оќилонаро талаб доранд. Масъалаи 

асосиро дарку шинохти манфиатњои миллии Тољикистон ва бунёди 

Тољикистони навин ташкил медињад. Ҷанбаҳои гуногуни низоми нави 

олам, инкишофи таълимоти мактабњои гуногун, ки мурда рафтани 

давлатњои миллиро аз мадди назар дур намесозад, имконияти 

муносибати махсусро талаб менамояд. 

 Раванди инкишоф ва рушди Љумњурии Тољикистон њамчун љомеаи 

иљтимої, демократї ва маданї њалли як ќатор вазифањои муњимро зарур 

мешуморад. Масъалањое, ки бештар ањамияти хоса пайдо кардаанд 

муайян намудани самтњо ва асоси инкишофи кишвар аст. 

 Дар низоми нави олам оянда ва пешомади инкишофи давлати 

миллї аз пештара дида бањсталаб ва печида гардидааст. Аксари 

мактабњои илмї ва муњаќќиќони сатњои гуногун рў ба омўзиши аломат 

ва хусусиятњои давлати миллӣ овардаанд. Алалхусус, глобалистњо дар 

бораи мушкилињо ва мањдудиятњои бюрократияи дохилии давлатњои 

миллї мулоҳиза карда, маќому нақши онњоро махсусан истиќлолияти 

сиёсии давлатро дар ояндаи таърих ночиз муаррифї менамоянд. Аз њар 

тараф аломатњо ва хусусиятњои давлатњои миллиро монеаи инкишофи 

олами глобалї медонанд. Давлатҳои миллӣ сарфи назар аз дараҷаи 

тараққиёт ва имконияти пешравӣ дар доираи системаи нави ҷаҳонӣ 

инкишоф меёбанд. Тоҷикистон низ дар чаҳорчӯби чунин равобит 

ҷойгоҳи худро дар сиёсати ҷаҳонӣ меҷӯяд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
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даврони истиқлолияти сиёсӣ мавҷуд буда, раванди рушди тамоми 

соҳаҳои ҳаёти ҷомеа дар асоси моҳият ва хусусиятҳои асосии ҷаҳони 

муосиро ба назар гирифта, инкишоф меёбад. 

 Дар шароити кунинии инкишофи истиќлоли Тољикистон масъалаи 

ташхиси самти асосии инкишофи давлатдории навини кишвар маќоми 

хоса дорад. Тољикистон дар низоми инкишофи хеш наметавонад тарњи 

кадоме аз кишварњоро хамчун асос ва заминаи боэътимод ќабул намояд. 

Зеро хусусиятњои кишвардорї, заминањои инкишофи давлати кунунї, 

њолату вазъият ва сатњи идораи љомеа ба дараљае хоса гаштааст, ки 

имконияти рўоварии стихиявиро истисно менамоянд. Аз ин рў, 

худмуайянкунии давлатї масъалаи мубрами рўз буда, ањамияти стратегї 

пайдо менамояд. Дар бораи худмуайянкунии давлатї ва ѓояи асоси 

инкишофи Тољикистон андешањо дар сатњи гуногун њанўз аз аввали 

давраи истиќлол пайдо гашта буданд. Дар доирањои илмї ин ақида амиќ 

омӯхта нашудааст. Ба ғайр аз ин, масъалаи худмуайянкунии давлатиро, 

асосан мазмуни идеологї медињанд. Дар асл чунин аст. Муносибати 

мазкур аслан љанбаи объективї дорад ва рафти инкишофи таърихї онро 

то андозае муайян ва андозагирї намудааст. Одамон ва махсусан, 

зиёиён, ки солиёни зиёде дар зери таъсири идеологияи давлатї фаъолият 

ва зиндагї намудаанд, дар даврони истиќлолияти љумњурї хоњу нохоњ 

дар мафкураи хеш љои идеологияи давлатиро холї мебинанд. Танҳо 

сабабњо ва таъсири омилњои пурќудрат метавонанд тарзи тафаккури 

одамонро тобиши нави сифатї бахшанд. Вазъияти навро одамон дар 

алоњидагї ва умуман љомеа дар маљмўъ, дар давоми ваќти муайян ва 

зарурие паси сар карда метавонанд. Маќсади љомеаи демократиро 

таѓйироти сифатї њам дар сатњи тафаккури дастаљамъї ташкил 

менамояд. Ҳадаф ба воқеият табдил додани арзишҳои сиёсии ҷомеаи 

демократӣ мебошад. Аз ҷумла, ба даст овардани эътирофи ҷомеа ва 

пазируфтани идеология дар сатҳи афкори ҷомеа шарти зарурии рушди 

ҷомеаи демократии муосир дар Тоҷикистон мебошад. 
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 Давлат бояд сиёсати дохилию берунии худро дар асоси баррасї ва 

њимояи манфиатњои миллию геостратегї амалї намояд. Маќсад аз чунин 

амалњо тањкими давлат ва давлатдорист. Давлат дар сиёсати дохилию 

хориљиаш мустаќил бошад, ба кишвар ё љомеаи сиёсии дигаре рў оварда, 

ба он такя намояд ва аз рўи зарурати манфиату ўњдадорињои 

байнидавлатї аз он пуштибонї намояд. Сиёсати давлатї тавре бунёд 

гардад, ки аз савњу хатоњо эмин бошад ва танзимнамої хосияти асосии 

он гардад, вагарна давлату давлатдорї ќурбони сиёсати бардуруѓ 

мегарданд. 

 Ҳрор Ҷумҳурии Тољикистон моњиятан ба сифати давлати миллї 

тараққӣ мекунад. Ин давраи муњимми таърихист дар инкишофи давлат. 

Моњияти онро њамчун асос ба инобат гирифтани урфу одат, анъана ва 

суннатњои давлатдории миллї ташкил медињанд. Давлати миллї низ 

њимоя ва кафолати њуќуќу озодињои инсонро њам дар сатњи фардї ва њам 

дар сатњи дастаљамъї вазифаи муќаддаси худ мењисобад. 

 Бунёди давлатдории миллии демократии тољикон, ки дар асоси 

хусусиятњои миллию махсуси рушди иљтимої асос ёфтааст, яке аз 

вазифањои муњимми рушди истиќлолияти сиёсї мебошад. Тоҷикистон 

бояд таҷрибаи ҷаҳониро ба назар гирифта, сохти миллии ҷамъиятии 

давлатиро мустаҳкам намояд. 

 Аз нуқтаи назари вазифањо ва масъулияти давлатњои муосири миллї 

масъалаи муайян кардани самти стратегии инкишоф вобаста ба макон ва 

замони воќеияти мамлакатњо ањамияти калонро соҳиб гардидааст. 

Муайян намудани самти рушду инкишофи глобалї ва локалии 

давлатњои миллї тавассути ѓояи миллї ифода мегарданд. Дигар ҳолатҳо 

гарчанде, ки истисно набошанд њам, аммо он ќадар муњим ҳисоб 

намегарданд. Чаро ки давлати миллї танҳо тавассути ѓояи барљастаи 

миллї инкишофи њамаљонибаро соњиб мегардад. Дар шакл ва маънињои 

гуногун ифода намудани раванди мазкур аз эњтимол дур нест. Аммо дар 



142 

 

кадом сатње ё сурате набошад он ифодагари махсусияти инкишофи 

давлати миллї аст.1  

 Дар илми сиёсї масъалаи ѓояи миллї таърихи назаррас дорад. Ба он 

њанўз саромадони идеологияи замони ташаккули олами сармоядорї рў 

оварда буданд. «Ѓояи миллї» муњимтарин мафњуми сиёсист, ки њадафњои 

њаётии мазмуни маънавии њастии мардумро нишон медињад. Ѓояи миллї 

аз маљмўи аќидањо, кайфиат, дастурњо, принсипњои сиёсї, ахлоќию 

маънавї, ки дар заминаи шуури миллї, динию таърихї ба вуљуд 

омадааст, ташаккул ёфтааст. Мазмуни асосии онро тавсифи масъалањои 

шахсият; масъалњои инкишофи љомеа, миллат, давлат; масъалањои 

умумиљањонї, умумисайёравї ва ѓайрањо ташкил менамоянд. Ѓояи 

миллї њамзамони миллат аст ва баробари ташаккулу инкишофи он 

нумўъ ёфтааст. Манбаи асосии ѓояи миллиро бойигарии маънавї, 

раванди таърихии инкишофи маданият ва худшиносии миллї ташкил 

менамоянд. Ѓояи миллї идеали миллиро дар бар мегирад. Кўшишњои 

мардум барои њаёт ва воќеияти бењтарин, даъватњо барои эњёи миллат ва 

тамоми кишвар, зуњури моњияти Ватан, психологияи миллї, мардонагї 

ва љонфидої, садоќати њарбї, маънавияти халќ ва муњаббати ва ба 

озодї, талабот ва манфиатњои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва сиёсии 

одамон ва рўоварињои онњо ба њаёти байналхалќї ва ѓайрањо мазмуни 

онро ташкил менамоянд.2  

 Андешаҳо дар бораи ғояи инкишофи истиқлолияти сиёсии 

Тољикистон дар байни муҳаққиқон мавриди пажўњиш ва баҳс қарор 

гирифтааст. Дар ин хусус муҳаққиқони ватанї фикру мулоҳизаҳо ва 

хулосаҳои хешро баён намудаанд. Вале ҳамаи муҳокимарониҳои онҳо 

масъаларо аз нуқтаи назари фаҳми сиёсї норавшан месозад. Бархе аз 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Махсусияти истиќлолияти сиёсии Тољикистон: неруњои сиёсии пешбар ва 
њадафњои онњо [Матн] / Г.Н. Зокиров // Материалњои конференсияи љумњуриявї. Истиќлолияти сиёсї: 
масъалањо, зиддиятњо ва њалли онњо. - Душанбе, 2011. - С.13-14. 
2 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Махсусияти истиќлолияти сиёсии Тољикистон: неруњои сиёсии пешбар ва 
њадафњои онњо [Матн] / Г.Н. Зокиров // Материалњои конференсияи љумњуриявї. Истиќлолияти сиёсї: 
масъалањо, зиддиятњо ва њалли онњо. - Душанбе, 2011. - С.15. 
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донишмадон масъалаи бунёди иншоотҳои азими сохтмонї, вањдати 

миллї, фарњанги миллиро ба ҳайси ғояи инкишофи истиқлолият 

муаррифї менамоянд. Дигар донишмандош бошанд арзишҳои 

либералиеро дар назар доранд, ки онҳо барои халқи тољик комилан 

бегона мебошанд. Муносибатҳои мазкур аслан хосияти муввақатиро ба 

худ гирифта, пас аз андак вақт дар ҳолати фаромушї омада қарор 

мегиранд. Ғояи инкишофи истиќлолияти сиёсї хусусияти муввақатӣ 

дошта наметавонад, он ба сифати стратегияи давлати миллї баромад 

менамояд.  Вобаста ба ин муҳаққиқи соҳаи мазкур доктори илмҳои 

сиёсї, профессор Г.Н. Зокиров андешањои хешро чунин баён менамояд: 

«Он миллатгароиро ба ҳайси ғояи инкишофи истиқлолияти сиёсии 

Тољикистон дар шакли мусбату самарабахшаш пешниҳод намудааст. 

Таљрибаи љаҳонї собит намудааст, ки маҳз кишварҳои аврупої дар 

заминаи миллатгарої ғояи инкишофи истиқлолияти сиёсии хешро 

таҳким бахшидаанд. Зеро онҳо ба хуби дарк намудаанд, ки ҳељ гуна 

рўовариҳои арзишии низоми мувақатии бегона дар муносибатҳои 

байналмилалї истиқлолияти сиёсиро њифз карда наметавонанд. Фақат 

ҳифзи манфиатҳои миллї метавонад ба сифати меҳвари инкишофи 

давлат баромад намоянд. Ғояи миллатгарої дар бунёди инкишофи ҳар як 

давлати миллї қарор мегирад. Ғояи инкишофи истиқлолияти 

Тољикистон дар заминаи арзишоти муайян бунёд гардад: кўшишҳои 

мардум барои ҳаёт ва воқеияти беҳтарин; даъватҳо барои эҳёи миллат; 

психологияи миллї; мардонагї ва љонфидої; садоқати ҳарбњ; 

маънавиёти халқ ва муҳаббати вай ба Ватан, ки дар заминаи ғояи 

миллатгарої ба вуљуд меояд».1 

 Ѓояи њар гуна давлати миллї ба ғайр аз миллатгарої, қабл аз њама, 

миллатгароии мусбат чизи дигаре нест. Фақат раванди зоњиршавї бояд 

содаю фањмо ифода ёбад.  

                                      
1 Зокиров, Г.Н. Идеологияи сиёсї [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2008. - С.170. 
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 Масъалаи дигару муњимтарини рушди Тољикистонро раванди 

муносибатњои байнињамдигарии њокимият ва халќ ташкил медињад. Дар 

кишварҳои баъдисоветї раванди бегонагии мардум аз њокимият ба таври 

ошкоро эҳсос мегардад. Дар ин кишварҳо омилҳо ва сабабҳои зиёде 

мавҷуданд, ки мардумро аз қудрат дур карданд. Оммаи халќ дар 

њокимият талаботу манфиатњояшонро пайдо сохта наметавонанд. 

Наќши оммаро фаќат бо иштирок дар интихобот мањдуд месозанд. 

Чунин равандро ба сатњи аќаллї овардан зарур аст. Ба љуз аз њокимияте, 

ки талаботу манфиатњои мардумро дар мадди аввал гузошта, барои 

инкишофи мамлакат ва таъмини некўањволии одамон масъулиятро бо 

тамом њис менамояд, њокимияти дигари халќї вуљуд надорад. Њокимияте 

халќї мегардад, ки талаботу манфиатњои мардумро дифоъ намояд ва 

барои хайрияти умум пайваста зањмат кашад.  

 Аз њар љињат муносибатњои байнињамдигарии њокимият ва халќ бо 

мафњуми «легитимї» пайваст аст. Раванди легитимї эътирофи 

љамъиятии кадомин фаъолият, њодиса, амал ё шахс мебошад.  Дар илми 

сиёсї фањмиши иљтимоии он бештар афзалият пайдо намудааст. 

Њокимият замоне легитимї мегардад, ки дар он амали зўрї истисно 

бошад. Он итоатнамої, ризоят ва иштироки сиёсї бе низоми маљбуркунї 

сурат гирад. Он табиї бошад. Яъне ресурсњои њокимият на бањри 

ќудрати идораи касе ё гурўњи одамон истифода гардад. Давлатњои 

миллї, ки дар бюрократияи даѓали худ ѓутидаанд, ресурсњои њокимиятро 

дар чунин маврид ва бо чунин мазмун мавриди истифода ќарор 

медињанд. Чунин њолат раванди легитимии њокимиятро беэътибор 

гардонида, њолати баракси ќонунї буданро, яъне раванди делегитимии 

њокимиятро инкишоф медињад. Омилњои делегитимии њокимият њарчи 

бештар дар њаёти дохилии давлатњои миллї њис мегардад. Мањз чунин 

муносибат пешомади инкишофи онњоро номуаяйн месозад. Раванди 

делегитимии њокимият таљассуми инкишофи номутаносиби љомеа ва 

ноуњдабароии элитаи сиёсї мебошад. Он муносибати апатияи ањолиро 
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метезонад. Давлатњои миллиро лозим аст, ки аз боиси хатарњои зиёд ба 

низоми таъмини самаранокии њокимият аз раванди легитимияти 

харизматикии идоракунї даст кашида, ба масъала муносибати махсусро 

пеша намоянд. Љомеаи тољикистониро зарур аст, ки мушкилињо ва 

муќовиматњои зиёди њаёти љамъиятиро дарк намуда, ба масъала 

муносибати љиддиропеша намояд.   

 Вазифа асосӣ ва масъалаи муҳимми рушду пешомади Давлати 

Тољикистонро дар шароити низоми муосир ин дарки манфиатњои 

геополитикии кишвар ташкил медињад. Махсусият ва њолати инкишофи 

глобалии олам зањмати вазнини њимояи манфиатњои геополитикии 

давлати миллиро таќозо дорад. Бахусус, дар назди давлатњои 

тозаистиќлол вазифањои мураккаби пайдо намудан ва инкишофи маќоми 

геополитикї дар низоми муќовиматбори нави олам ќарор гирифта, аз 

онњо муносибати махсусро талаб дорад. Масъалаи мазкур барои 

Љумњурии Тољикистон ањамияти бештар дошта, он раванди тањкими 

давлатдории миллї ва афзал донистану дифои манфиатњои онро талаб 

менамояд.  

 Дар њар давру замонњо дар кишварњои гуногуни олам барои 

дарёфти маќоми кишвар дар низоми сиёсии олам муњаќќиќон ва 

равшанфикрон ибрози назар намудаанд. Онњо таълимот ва доктринањои 

гуногуне пайдо намуданд, ки маќоми геополитикии кишвар ва дурнамои 

инкишофи онро ба макон ва замони муайян тањрезї ва тавсиф 

намудаанд. Яъне муњаќќиќон бар он мекўшанд, ки манфиатњои давлати 

хешро ба таври равшан муайян созанд ва дар тањрезии маќоми 

геополитикии он сањм бигиранд. Доктринањои асосї ва консепсињои 

муосири геополитикї водор бар он менамоянд, ки дар як маврид-хушкї, 

дар мавриди дигар-бањр ва дар њолати дигар-водии беканор, дар 

вазъияти дигар-бешазори бузург ва ѓайра метавонад омили таъсирбахши 

рушди сиёсии мамлакатњо ва минтаќањо гарданд. 
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 Бо дарназардошти шароити геополитикии рушди ҷаҳони муосир 

Тоҷикистонро зарур аст, ки ба таври оҷил намунаи чунин омилро пайдо 

кунад ва онро таблиғ кунад. Дар геополитикаи миллї «Минтаќаи 

кўњистон» њамчун доктринаи геополитикии инкишофи Љумњурии 

Тољикистон маќоми барљастаро соњиб гардидааст. Воќеан, он њам барои 

Тољикистони таърихї ва њам барои Тољикистони навин омили муњимми 

рушди геополитикї ба шумор меравад. Зеро он дорои хусусиятњои 

гуногуне мебошад, ки маќоми геополитикии кишварро муаррифї 

менамояд ва таќвият мебахшад.1 

 Минтаќаи кўњистон дар геополитика њамчун омили инкишофи 

кишварњо ва маќоми он дар инкишофи глобалї мавриди пажӯњиши илмї 

ќарор нагирифтааст. Аввалин маротиба онро чї дар геополитикаи 

миллї ва чї дар рушди донишњои геополитикї муњаќќиќ Г.Н. Зокиров 

мавриди тањќиќоти илмї ќарор додааст. Минтаќаи кўњистон дар доираи 

соњањои дигари донишњо аз љумла илмњои даќиќу табиатшиносї 

мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Аммо дар шакли доктринаи сиёсї 

дар низоми муносибатњои байни институтњои асосии сиёсии љомеа 

мавриди тањќиќи илмї ќарор нагирифтааст. Танњо онро дар чунин сатњи 

дарки масъала Г.Н. Зокиров баён намудааст. 

 Дар шароити кунунии рушди геополитикии Тоҷикистон минтақаи 

кӯҳистонӣ омили муҳимест, ки метавонад маќому љойгоњи давлати 

миллиро дар низоми олами муосир муайян созад ва кишварро дар сатњи 

зарурї муарифї намояд. Аз ҷумла, ба он љињат эътибори љиддї додан 

лозим аст, ки дар даврањо ва њолатњои муайян кўњистон сарзамини 

тољикон ва Тољикистони навинро њамчун унсури воќеии инкишофи 

таърихї нигоњ доштааст. Кўњистон дар шароити минтаќаи Осиёи 

Марказї ва дар воќеияти макони тољикнишин њамчун омили воќеан 

мусбат ва бунёдгар ташаккул ёфта, дар бисёр маридњо манбаи инкишоф 

                                      
1Ниг.: Зокиров, Г.Н. «Минтаќаи кўњистон» њамчун доктринаи геополитикии инкишофи Љумњурии 
Тољикистон [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2017. - С.4 
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ва таъмини амнияти шахс, миллат ва давлат баромад намудааст. 

Минтаќаи кўњистон дар саромади рушди Тољикистони навин ќарор 

гирифта, метавонад манфиатњои геополитикї ва њифзи манфиатњои 

миллиро дар низоми олам њифз ва њимоя намояд. Танњо роњу воситаи 

истифодаи самараноки он имконият медињад, ки Тољикистонро ба 

кишвари пуриќтидори минтаќавї ва љањонї табдил дињад. Танҳо 

истифодаи самаранок ва дар доираи манфиатњои ин давлат бар он назар 

бояд кард.  

 Доктринаи сиёсии «Минтаќаи кўњистон» ба сифати омили асосии 

пешрафти Тољикистон баромад намуда, дар шароити њозираи инкишофи 

кишвар таваљљуњи хосаи ањли љомеаро талаб менамояд. Махсусан, ба 

њолатњои зерин диќќати љиддї мебояд: 

 - кўњистони Тољикистон аз канданињои фоиданок бой буда ба 

сифати боигарии асосии кишвар баромад намуда, дар инкишофи 

мамлакат маќоми стратегиро ишѓол сохта, манбаи боэътимоди 

даромади миллї мансуб меёбад. Кўњистони тољик омили инкишофи 

муътадили кишвар ба њисоб меравад. Кўњистонро њамчун манбаи 

боэътимоди рушди миллї истифода намудан мумкин аст. Истифодаи 

оќилонаи сарватњои табиї ва махсусан, канданињои фоиданок сањми 

онро дар Маљмўи Мањсулоти Дохилї афзун намуда, дар муносибатњо ва 

робитањои иќтисодї бо кишварњои дигар маќоми хосаро касб менамояд. 

Бахусус, истифодаи самараноки металлњои ранга иќтисодиёти кишварро 

ба сатњи баланд мебардорад ва он омили баландтарини инкишофи 

устувор ќарор мегирад.1  

 Давлати Тољикистонро лозим аст, ки муносибатро ба коркард ва 

истихрољї металлњои ранга аз љумла тилло, нуќра, оњан, симоб ва 

ѓайрањо мушаххас созад. Дар амалияи љамъиятии кишвар ба истихрољ ва 

коркарди чунин металлњои ќиматбањо аслан ширкатњои хориљї аз љумла 

ширкатњои чинї машѓули кор њастанд. Табиист, ки чунин муносибат ба 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Минтаќаи кўњистон [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2016. - С.128. 
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манфиатњои Давлати Тољикистон фоидабахш нест. Зеро шартномањои ба 

имзо расида далели он њастанд, ки сањмияи ширкатњои хориљї аз 

маблаѓњои эњтимолї хело зиёд мебошанд. Инчунин аксари ширкатњои 

чинї бо чунин фоизи баланд боз аз љониби Маљлиси Олии кишвар 

имтиёзњои баландро соњиб њастанд. Дар чунин сатњи баланди имтиёзњо 

ва сањмияе, ки онњо дар даст доранд дар дањсолањои оянда аз конњои 

мављуда чизе боќи намемонад. Давлати Тољикистонро зарур аст, ки 

омилњо ва акторњои дохилиро барои коркард ва истихрољи он равона 

созад. Њадди аќал бардуши худ гирад. Замоне сармояи хориљї љалб 

гардад, ки акторњои дохилї тамоми имкониятњоро ба охир расонидаанд.  

Истифодаи кўњистони тољикро бе љалби сармояи хориљї инкишоф додан 

мушкилињои зиёдро пеш меорад. Махсусан, техникаву технологияи 

навтарин ва сармояи зењниро талаб менамояд. Сармояи хориљї омили 

дигари зарурии инкишофи Минтаќаи кўњистон мебошад. Иштироки 

ширкатњои хориљї ва сањмияи онњо набояд аз 30-40 фоизи маблаѓњои 

эњтимолї зиёд бошанд. Дар акси њол хориљиён метавонанд њолатњои 

гуногунро истифода намуда, талабот ва шартњои вазнинро пеш гузоранд. 

Дар иќтисодиёти Тољикистон маќом ва наќши асосиро ширкатњои 

Љумњурии Халќии Чин ишѓол намудаанд. Фаъолити онњо дар њама 

љабњањои иќтисодиёти кишвар њис мегардад. Имрўз мувофиќи оморњои 

расмї ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон аз Љумњурии ХалќииЧин 

1,2 млярд доллари ШМА-ро ташкил медињад, ки он аксарияти ќарзи 

берунаи кишварро фаро гирифтааст.1  

 Дар сиёсати ҷаҳонї Љумњурии Халќии Хитой дар њифзи манфиатњои 

геополитикии худ муносибати љиддиро пеша намуда онро дар шакли 

экспансияи фарњангї пиёда мегардонад. Аммо њељ гоњ хитойињо 

экспансияи сиёсию њудудии кишварњои дигар, махсусан кишварњои 

њамсояро аз назар дур насохтаанд. Онњо дар заминаи консепсияи 

                                      
1 Ниг.: Субхонов, А.И., Шоабдуллозода, Ш. Государственное управление внешним долгом 
Республики Таджикистан и тенденции его снижения [Текст] / А.И. Субхонов, Ш. Шоабдуллозода // 
Вестник Таджикского национального университета- №4. - Душанбе, 2018. - С.163.  



149 

 

«Хитойи бузург» андешаронї намуда, манфиатњои давлати бузургро љўё 

мегарданд. Чунин вазъиятро давлатњои минтаќа ба хусус Тољикистон аз 

мадди назар дур насозад. Зеро Љумњурии Халќии Чин бо чунин сањм 

доштан дар иќтисодиёти кишварњои минтаќа метавонад њар лањза 

сиёсати худро таѓийр дода, онњоро вобастаи худ гардонад. Таљрибаи 

таърихї нишон медињад, ки бо чунин сатњи сармоягузорї Љумњурии 

Халќии Чин бо Тайван айнан аз рўи чунин сенария амал кардааст.1 

Давлатњои минтаќаро аз љумла Тољикистонро зарур аст, ки дар 

муносибатњои байналхалќї дар доираи меъёрњои њимояи манфиатњои 

миллию геополитикиашон амал намуда, равобит ва њамкорињоро идома 

дињанд. Равандњои геополитикие, ки дар Осиёи Марказї ба вуќўъ 

меоянд, бевосита аз сиёсати хориљии давлатњои абарќудрати љањонї ва 

минтаќавї вобастагии калон доранд. Дар ин раванд Љумњурии Халќии 

Чин маќом ва наќши махсусро касб намудааст. Вай љойгоњи ќавие барои 

инкишофи хеш пайдо намуда, онро њамаљониба инкишоф медињад; 

 - кўњистон њамчун манбаи муътамади бо ѓизо таъмин намудани 

одамон баромад менамояд. Табиати кўњистон бисёр намудњои 

растанињои доругї ва ѓизої дорад, ки дар шакли тайёр одамон онњоро 

истифода намуда, на танњо мавриди рўзгузаронї ќарор медињанд, балки 

онњоро маводи муомилот ва мубодила низ медонанд. Махсусан, дар 

фасли бањор кўњистон ба манбаи даромади молї ва молиявии гурўњи 

бузурги одамон табдил меёбад. Аз ин љост, ки парвариши растанињои 

ѓизої сањми бузургест дар таъмини амнияти озуќавории кишвар.  

 Дар шароити имрўза минтаќаи кўњистон манбаи бузурги саноати 

дорусозї ба шумор рафта, рушду инкишофи он ба нафъи Тољикистон 

мебошад. Аз кўњистони тољик одамон гиёњои шифобахшро дар шакли 

тайёр ва нимтайёр ба даст меоранд. Танњо Давлати Тољикистонро зарур 

аст, ки чунин неъмати бузургро таввасути амалї гардонидани барномаи 

махсус рўњандозї намояд. Он имкон медињад, ки рушду инкишофи 

                                      
1 Ниг.: Китай и Тайвань: истоки противостояния. [Текст] /. [Манбаи электронї]. – Режими дастрас:  
https://www.bbc.com. (Санаи мурољиат: 12. сен. 2015) 

https://www.bbc.com/
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саноати бузурги дорусозиро бунёд гардонад ва дар саноати дорусозии 

љањон маќом ва наќши бузургро пайдо созад; 

 - истифодаи иќтидори обии мамлакат. Об яке аз сарватњои бузурги 

табиати кўњсори Тољикистон ба шумор меравад. Истифодаи самараноки 

он имкон медињад, ки шароити зиндагии арзанда барои ањли љомеа 

фароњам оварда шавад. Дар шароити имрўзаи олам захирањои обї њам 

ањамияти миллї ва њам ањамияти минтаќавию глобалиро пайдо 

намудааст. Аксарияти кишварњо дар масъалаи таъмини ањолї бо оби 

тоза танќисї мекашанд. Чунин њолат Тољикистонро низ фаро 

гирифтааст. Аз ин хотир, моро зарур аст, ки таввасути барномаи 

мушаххас танзими масъаларо ба миён гузорем. 

 Ҷиҳати дигари истифодаи иќтидори обии мамлакат дар бунёд 

намудани неругоњои обї зоњир мегардад. Расидан ба истиќлолияти 

энергетикї яке аз њадафњои стратегии мамлакат ба шумор меравад. 

Иќтидори захиравии энергияии обии Давлати Тољикистон дар як сол 527 

млярд.квт/соатро ташкил медињад, Тољикистон аз ин шумора танњо 4,5 

фоизи онро истифода менамояд.1 Бо чунин иќтидори бузург Тољикистон 

метавонад онро дар муносибатњои байнињамдигарии давлатњо њамчун 

омили таъсирбахш ва њатто дар њолатњои махсус, омили муайянкунанда 

истифода намояд. Бинобар ин, маќомоти давлатиро зарур аст, ки ба 

иншоотњои гидроэнергетикї диќќати махсус диҳанд. Объектҳои асосӣ ва 

иншоотњои бузурги мамлакат, ки пояи асосии рушди кишварро бар душ 

доранд њељгоњ моли касе ё хусусигардонида намешаванд. 

 «Минтаќаи кўњистон» њамчун доктринаи геополитикии инкишофи 

Љумњурии Тољикистон њамчун унсури муњимтарини рушди кишвар 

баромад намуда ба сифати манбаи ќудрати Тољикистони навин эътироф 

мегардад. Инкишоф ва истифодаи самаранокї он имконият медињад, ки 

Тољикистон мавќеи геополитикиашро њифз сохта, шарикони табиию 

                                      
1Ниг.: Абдуллоев, М., Абдуллоев, М.М. Вазъи кунунї ва дурнамои рушди гидроэнергетикаи 
Тољикистон [Матн] / М. Абдуллоев, М.М. Абдуллоев. //Маводњои конференсияи љумњуриявии илмї-
амалї. Истифодаи оќилонаи захирањои обию энергетикї. - Душанбе, 2015. - С.4. 
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бунёдиро аз њамсафарон људо гардонад. Давлати Тољикистонро ба 

актори пурќудрати минтаќавию љањонї табдил дода омили асосии 

инкишоф эътироф ва эњтиром гардад.  

 Дурнамо ва пешомади рушди Давлати Тољикистони навинро бе 

назардошти сарвати зењнї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Дар њаму 

давру замонњо ва дар инкишофи љомеаи инсонї маќом ва манзалати 

олимону донишмандон дар рушди љомеа беназир арзёбї мегардад. Ин 

сармояи бузурге дар раванди давлатдорист. Баланд бардоштани сатњи 

маълумотнокии омма, хусусан насли наврас, самти асоситарин ва 

муњимтарини рушди мамлакат дар ояндаи дур ба шумор меравад. 

Потенсиали маълумотнокии миллї ба пешрафти љомеа, аз љумла ба 

иќтисодиёту фарњанги он, иртиботи ногусастанї дошта, ба устувор 

гардидани мавќеи мамлакат дар арсаи байналхалќї ва њалли 

проблемањои дохилї мусоидат мекунад. Сармояи бузурги зењнї дар 

алоќамандии наздик тавонмандии љомеаро муайян мекунад, њифз 

менамояд ва рушд медињад, ки дар таъмини амнияти миллї наќши 

бузург мебозад.1 Сатҳи бесаводии умумї ин тањдиди бузург ба амнияти 

миллии давлат ба шумор меравад. Давлат дар ҳолате бузургу тавоно 

мегардад, ки манбаъњои инсониро низ дар ихтиёр дошта бошад, ки ин 

манбаъњо дорои хислатњои ватандустона, касбият, маданияти амиќи 

сиёсї, сатњи баланди тањсилот буда, дарк намоянд, ки кишвари бузург 

будан чї маъно дорад ва майлу хоњиши дидани кишвари худро дар 

радифи давлатњои бузург дошта бошанд. 

 Дар давраи навини таърихии Тољикистон неруи зењнии кишвар 

раванди номутаносиби инкишофро соњиб аст. Мавќеи иљтимоии 

олимону донишмандон ба таври ҷиддӣ халалдор гардидааст. Аќибмонї 

дар рушди он боиси паст шудани сатњи таълим, таъмини кадрњо ва 

умуман ба паст гардидани потенсиалї фарњангї, маълумотнокии ањолї, 

суст шудани соњибистиќлолї, эътибор ва нуфуз, мавќеи мамлакат дар 

                                      
1 Ниг.: Курбанов А.Ш. Наука и образование в Таджикистане: проблемы и перспективы [Текст] / А.Ш. 
Курбонов. - Душанбе, 2022, -С.152. 
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арсаи љањонї оварда мерасонад. Тољикистонро зарур аст, ки диќќати 

љиддиро ба соњаи маориф равона созад. Дар марњалаи кунунии рушди 

кишвар мањз масъалаи маориф љойгоњи махсусро соњиб мегардад. 

Шароити таѓйирёбанда њар як љомеаро водор месозад, ки зимни 

фаъолият ва иљрои њар як гуна амал ба дараљаи касбият ва тањсилоти 

шахси иљрокунанда таваљљуњи махсус зоњир намояд. Аз он љумла дар 

самти идоракунии соњаи маориф низ, дар баробари дигар талаботњои 

зарурї, ки барои њар як роњбар муќаррар шудааст, бояд њатман, 

шахсиятњои соњибтаљриба ва дорои дараљаи хуби тањсилот фаъолият 

намоянд. Лекин, аз мушоњидањо ва тањлилњо бар меояд, ки имрўз баъзан 

дар сохторњои мухталифи низоми маорифи кишвар шурўъ аз 

муассисањои томактабї то мактабњои олї баъзан ашхоси аз љињати касбї 

бесалоњият ва дараљаю самти тањсилоташон номувофиќ фаъолият ва 

роњбарї менамоянд. Чунин муносибат ба он оварда мерасонад, ки 

роњбарии ашхоси тасодуфї ё ѓайрикасбї, хусусан дар соњаи илму 

маориф, на танњо ба масъалаи сифат зарбаи љуброннопазир мерасонад, 

балки боиси хароб гардидани муњити маънавию равонии коллектив ва 

тамоми принсипњои педагогї мегардад.1 

 Илму маорифи мамлакат ниёз ба бозбинӣ ва нуќтаи назари љиддї 

дорад. Бешубња рушдињандаи он олимону зиёиёни кишвар мансуб 

меёбанд. Чунин муносибат вазифаи асосии иљтимоии онњо ба шумор 

рафта, функсияи љамъаятии илму маорифро иљро менамоянд. Раванди 

тадќиќотњои илмии олимону зиёиёни кишвар истеъмолкунандаи асосиро 

пайдо насохтааст. Зеро тадќиќотњо, дониши онњо аз лањзаи бунёд хом 

буда, наметавонад маќоми хубро пайдо созад. Аксари олимони кишвар 

аз илм ва раванди методологии он дур буда, тадќиќотњоеро тавлид 

менамояйнд, ки ба инкишофи илми тољик монеагї менамояд. Онњо 

зиёиёне ба шумор мераванд, ки диќќати асосии хешро ба шумораи 

                                      
1 Ниг.: Ќурбонов, А. Тањаввули низоми маориф дар Тољикистон [Матн] / А. Ќурбонов. - Душанбе, 
2019. – С136. 
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асарњо ва китобњои худ равона месозанд.   Чунин вазъияти баамаломада 

буњрони неруи зењниро инкишоф дода, хатари љиддї бар манфиатњои 

миллии давлат ва амнияти он мегардад. Инчунин масъалаи дигаре, ки 

раванди инкишофи илми тољикро ба монеањои зиёде рў ба рў менамояд, 

ин њимояи рисолањои илмї ба шумор меравад. Механизми фаъолияти 

шўрои њимояи рисолањои илмї диќќати љиддиро талаб менамоянд. Зеро 

шўроњои рисолањои илмї асоси бунёдиро дар рушд ва инкишофи илм ба 

вуљуд меоваранд. Сатњи пасти фаъолияти онњо боиси он мегардад, ки њар 

гуна пойгоњњои љамъиятї раванди номуносиби тадќиќоти илмии онњоро 

ошкор созад. Њамзамон чунин сатњи нокифояи фаъолияти шўроњои 

рисолањои илмї аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои 

миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо олимони кишвар 

мавриди танќид ќарор дода шуд. Президенти кишвар иброз намуд, ки 

«…Илова бар ин, таъкид бояд кард, ки дар рисолањои ба њимоя 

пешнињодшаванда њолатњои асрадуздї (сирќат) ба мушоњида мерасанд. 

Сабаби чунин муносибат, пеш аз њама, камњавсалагии роњбари илмї, 

фориѓболии унвонљў ва рўякї таълиф гардидани рисола мебошад. 

Имрўз, ки дар шабакањои иљтимої рисолањои зиёд интишор мешванд, 

баъзе унвонљўён аз онњо рўйбардор карда, бо роњи осон мехоњанд соњиби 

дараљањои илмї гарданд. Дар натиља њам сифати илми ватанї коњиш 

меёбад, њам обрўву эътибори унвонљў ва роњбараш дар миёни нињодњои 

илмї паст мегардад».1 Махсусан, мушоњидањои эпирикї аз он дарак 

медињанд, ки фаъолияти шўроњои рисолањои илмї дар шароити кишвар 

ба доираи мањаллу ќавмгарої асос ёфта, раванди самаранокро пайдо 

накардаанд. Раванди тавлиди неруи зењнї хусусияти тиљорати гирифта, 

масъала танњо дар чунин муносибат роњи њалли худро пайдо месозад. Аз 

ин лињоз Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Комиссияи Олии 

Атестатсиониро зарур аст, ки равандро зери назорати љиддї ќарор дода, 

фаъолияти чунин шўроњои њимояи рисолањои илмиро назорат намояд. 

                                      
1 Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
вохўрї бо олимони кишвар. - Душанбе, 18 март, 2020. 
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 Дар марњилаи кунунии рушди Тољикистон бартарї ва афзалият 

додан ба соњаи маориф ва илмї кишвар, бешубња воситаи муњими 

расидан ба њадафњо ва амалї намудани наќшањои старатегии давлат 

мебошад. Вобаста ба равандњое, ки љомеаи љањониро фаро гирифтааст, 

наќши маориф ва низоми пешрафтаи он дар рушди иќтисодї ва 

иљтимоии љомеа ањамияти бузургро пайдо сохтааст. Бинобар ин, дар 

мадди аввал гузоштани соњаи мазкур имконият медињад, ки дар рушди 

њаёти иќтисодї ва иљтимоию фарњангии љомеаи тољикї ба натиљањои 

назарас ноил гардад. Раванди таѓийрёбии низоми тањсилот натиљаи 

дигаргунињои обеъктивии иљтимої- иќтисодї ва тамаддунї мебошад. 

Аммо ислоњоти соњаи мазкур набояд ба таври бетартибона сурат гирад. 

Раванди дигаргунсозии низоми мазкур идоракунии њадафмандона ва 

илман асоснокро талаб мекунад. Ислоњоти соњаи маориф ва соњањои 

дигар бояд дар заминаи ба њисоб гирифтани манфиатњои миллї сурат 

гирад. Гузариши соњаи маориф ба низоми комилу њадафнок водор бар 

он месозад, ки ба проблемањои маориф чун нињоди иљтимої бо тарзи нав 

бардошти нав, назар карда шавад. Аммо ислоњоти кунунии соњаи 

маориф дар фањми даѓали низоми кредитї корманди (зиёии) мактаби 

олиро њамчун умумияти иљтимої нобуд месозад. Низоми болонї 

муносибатњои бозоргониро рушд дода, муассисаи таълимиро ба маркази 

тиљорат табдил медињад.  

 Тањсилоти олї низ такмили љиддиро талаб менамояд. Вазифаи 

аввалиндараљаи Њукумати Тољикистон пеш аз њама дар он зоњир 

мегардад, ки ба эътибори донишгоњњо ва махсусан Донишгоњи миллии 

Тољикистон диќќати махсусро равона созад. Шароити кунунии рушди 

мактабњои олї далели он њастанд, ки онњо њамчун ба муассисаи 

мењварию ифтихори миллї табдил наёфтаанд. Имрўз дар ќаламрави 

кишвар мактабњои олии зиёд фаъолият менамоянд. Онњо кўшишњоро ба 

харљ медињанд, ки барои хољагии халќи мамлакат «мутахассис» тайёр 

мекунанд. Аммо њар як муассисаи олии таълимї вобаста ба зарурати 
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соњањои мухталифи хољагии халќи кишвар бо мутахассисон бояд таъсис 

дода шавад. Муассисањои олии таълимї, ки солњои охир дар шањри 

Душанбе ва шањру ноњияњои љумњурї таъсис дода мешаванд, аксаран 

такрори якдигар буда, сарфи назар аз муносибатњои бозорї ва талабот 

ба мутахассисон, хатмкунандагони онњо дар бозори мењнат харидор 

надоранд. Чунин раванд боиси ивазшавии муносибат ба арзишњо, аз 

љумла беќурбшавии тањсилот дар маљмўъ ва хусусан, тањсилоти олї 

гардида, тањсил дар муассисањои олї ва миёнаи касбї ба як навъ 

фаъолияти тиљоратї табдил меёбад. Тањлилњо нишон медињанд, ки 

њадафи ба сафи донишљўёни мактаби олї шомил гардидани теъдоди 

муайяни љавонон на соњиби касбу њунар шудан, балки мањз барои аз 

хизмати њарбї паноњ бурдан аст.1 Воќеан, маблаѓњои аз буљети давлат 

барои тарбияи мутахассисон пешбинишуда на ба ќонеъ гардонидани 

талаботи хољагии халќ бо кадрњо, балки барои пур намудани сафи 

мардикорони соњибдиплом дар дохил ва хориљї кишвар харљ мегардад. 

 Њукумати Тољикистонро зарур аст, ки ба хотири таъмини 

њамбастагии доимию ќавї, тарбияи њисси ягонаи мансубият ва ифтихори 

миллї, љавононро бештар тавассути дар пойтахти Тољикистон 

љойгиронии муассисањои тањсилоти олї гирд овардан лозим аст. Таъсиси 

муассисањои олии кишвар дар шањру ноњияињои љумњурї имконияти 

самараноки тайёр намудани мутахассисонро ба роњ монда наметавонад. 

Пеш аз њама таъсиси чунин мактабњои олї боиси хароб гардидани 

потенсиали кадрии дигар мактабњои олї мегардад. Зеро ин макбатњои 

олї дар љои холї ва мављуд набудани заминаи кадрї таъсис дода шуда, 

њайати омўзгорони кафедрањои онњо аз њисоби љалби олимону 

мутахассисони кафедрањои мактаби олии дигар, ки бе ин њам танќисии 

кадрї доранд, пурра карда мешавад. Дар натиља кафедрањо бо њайати 

номукамали олимону мутахассисони варзида фаъолият намуда, амали 

шудани њадафи асосї- тарбияи мутахассисони дорои тахассуси олии 

                                      
1 Ниг.: Ќурбонов, А. Тањаввули низоми маориф дар Тољикистон [Матн] / А. Ќурбонов. - Душанбе, 
2019. - С125. 
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љавобгўи талаботи муосир ѓайриимкон мегардад. Инчунин хароб 

гардидани потенсиали кадрии марказњои илмї, кафедрањои мактабњои 

олї дар пойтахт боиси заиф гардидани иќтидори зењнї ва баъзан аз байн 

рафтани мактабњои илмї гардида, дар сатњи зарурї анљом додани 

корњои илмию тадќиќотї рў ба мушкилињо меорад. Аз ин рў, дар 

ноњияњо љойгиронии мактабњои олї ба потенсиали илмии мактабњои олї 

ва институтњои илмию тадќиќотии пойтахт зиёни љиддї ворид намуда, 

боиси нотавон гардидани иќтидори илмии онњо мегардад. Аз тарафи 

дигар љойгиронии мактабњои олї дар пойтахти Тољикистон заминаи 

асосии дўстии љавонони минтаќањои гуногуни љумњурї, шиносої бо 

фарњанг ва урфу одати сокинони мухталифи кишвар мањз тавассути 

тањсил дар пойтахти љумњурї ва шањрњои калон ташаккул меёбад. 

Тањсил дар мактабњои олии шањраку ноњияњо боиси мањдуд гардидани 

муносибатњо ва шинохти якдигари љавонон мегардад, ки дар натиља 

онњо дар доираи мафкура ва љањонфањмии ноњия ва минтаќаи худ боќї 

мемонанд. Ин аст, ки зимни муошират љавонони минтаќањои шимолу 

љануби љумњурї ба гуфтори якдигар дуруст сарфањм намераванд.  

 Сатњи нокифояи љањонибинї ва дониши назариявию амалии 

хатмкунандагони мактабњои олї низ масъаларо боз њам душвор месозад. 

Яъне сатњи пасти дониши онњо имкон намедињад, ки дар њалли 

проблемањои иќтисодї ва иљтимоию фарњангии кишвар ширкати 

фаъолона дошта бошанд. Имрўз дар тамоми самтњои њаёти љомеа 

норасогии шадиди кадрњои болаёќат эњсос карда мешавад. 

 Дар шароити Тољикистони муосир монеањои пешомади инкишоф 

зиёданд. Онњо намегузоранд, ки раванди инкишофи самаранок ташаккул 

ёбад. Њокимияти маъмурии тавоно зарур аст. Бе вай идораи давлати 

наметавонад фаъолияти системаи саноатию тиљоратї ва идоракунии 

сиёсиро њамоњанг созад. Аз инљост, ки боз саволи «Оё Тољикистон ба 

њайси давлати миллї баромад карда метавонад ё не?» диќќати заруриро 

ба худ љалб менамояд. 



157 

 

 Барои маќом ва наќши арзанда пайдо намудани давлатњои миллї 

ва пеш аз њама, аз њолати карахтию буњронии системавї баромадани 

давлатњои миллї зарур аст, ки њељ набошад њадафњо ва вазифањои 

аќаллиро дар соњањои асосии њаёти љамъиятї њал намоянд. Пеш аз њама, 

дар соњаи сиёсї: 

- таќсими њокимият хосияти амалию самаранокро пайдо созад. Он бояд 

њамчун заминаи асосї ва воќеии фаъолияти давлат њамчун унсури 

муњимтарини идораи сиёсї гардад. Асоси онро ба таври мустаќил ва 

новобоста аз якдигар фаъолият намудани шохањои њокимияти давлатї 

ташкил медињад. Вале аксарияти давлатњо аз доираи дарки принсипи 

«таќсими њокимият» берун баромада, равандњои конститутсионализми 

бардурўѓ, квазидемократия, тањќири ѓояи таќсими њокимиятро рушд 

медињанд. Дар чунин вазъияту шароит таќсими њокимият унсурњои 

идораи самаранокро ташаккул дода наметавонад. Он метавонад фазои 

нави холиро ба миён орад ва тадриљан барои ташаккули сохти 

истибдодї мусоидат намояд; 

- сиёсати кадрии дуруст метавонад инкишофи босуботи тамоми 

маќомоти давлатї ва љамъиятии идоракунї гардад. Раванди инкишофро 

њолате пайдо месозад, ки тавассути озмун, дар асоси меъёрњо ва 

ќоидањои муќарраргардида ба вуљуд ояд. Пеш аз њама сатњи баланди 

касбият ва ахлоќи њамида дар интихоб арзиши асосї бошад. Амалияи 

љамъиятї аз он дарак медињад, ки давлатњои баъдисоветї дар раванди 

буёнди сиёсати кадрї аз љунин махсусиятњо на онќадар самаранок 

истифода менамоянд. Мутахассис дар њама соњањои њаёти љамъиятї бояд 

маќоми арзандаро соњиб бошад;  

- риояи ќатъию бечунучарои тамоми санадњои меъёрию њуќуќї, пеш аз 

њама, дар масъалаи њуќуќу озодињои бошандагони кишвар новобаста аз 

мансубиятњои гуногуни иљтимої ва сиёсии онњо. Махсусан, конститутсия 

њамчун муќаддасот эътироф ва эҳтиром гардад. Барои он ки чунин 

муносибат дар љомеа ташаккул ёбад бояд хусусиятњои асосии 
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конститутсияро дуруст дарк намуда, онњоро ќадр намудан лозим аст. 

Њар гуна берунравињо аз он боиси системанок хароб гардидани пояњои 

давлатдорї мегардад. Махсусан, масъалаи ќонунгурезї ё ќонуншиканї 

дар шароити Тољикистон ањамияти махсус пайдо намудааст.  

Маъмурони давлатї дар бештари њолатњо дидаю дониста низоми сиёсии 

њуќуќиро ба эътибор намегиранд. Дар њалли масъалањо мушкилињо эљод 

месозанд. Манфиатњои шахсї ва гурўњии худро боло аз манфиатњои 

умумию давлатї мегузоранд. Шояд андешае вуљуд дошта бошад, ки онњо 

аз рўи нофањмї ё хатою иштибоњо чунин амалро пеша намуда бошанд, 

чунин нест. Мушкилї дар он аст, ки маъмурону масъулин дидаю дониста 

чунин амалњоро анљом медињанд. Бадї дар он аст, ки раванди мазкур 

хосияти оммавиро ба худ гирифтааст; 

- ташаккулу инкишофи маќсадноки маќомоти интишори ќонунњо. 

Парламент Маљлиси Олї неруи асосии иљтимоию сиёсии кишвар буда, 

асосан ба фаъолияти интишори ќонунњо машѓул аст. Он дар ташаккул ва 

бунёди давлати навини Тољикистон наќши муайянкунундаро ишѓол 

намудааст. Моњият ва махсусияти он њам дар њамин зоњир мегардад. 

Маљлиси Олии кишвар бояд дар системаи сиёсии љомеа маќоми 

фундаменталиро ишѓол намояд, ва фаъолияти худро самараноктар созад. 

Маљлиси Олии кишвар аз доираи вазифаи муносибат ба њокимияти 

иљроия метавонад фаъолияти ин шохаи њокимияти давлатиро назорат 

намояд. Чунин таъсиррасонињо дар идоракунии президентї низ баръало 

мушоњида мегардад. Парламенти кишварро лозим аст, ки фақат ва фақат 

аз ҳудуд ва доираи салоњиятњои конститутсионии худ бењтару хубтар 

дифоъ созад. Махсусан, ҳангоми ба имзо расонидани шартномањо ё ба 

иљора додани конњо ва сарватњои табии мамлакат муносибати 

мушахассро пеша намоянд, ва дар рушду инкишофи њокимияти 

клептократия монеа ба вуҷуд оварад. 

 Дар соњаи иќтисодї: 



159 

 

- таъмини шароити мусоиди рушди њаёти љамъиятї, рушди мутаносиби 

соњањои гуногуни њаёт, пеш аз њама, муњайё намудани шароит ва 

имкониятњо барои пешрафти соњањои гуногуни истењсолот ва 

хизматрасонї, риояи њуќуќу озодињои инсон, бахусус, њуќуќњои 

иљтимоию иќтисодии одамон ањамияти калон доранд; 

- дар дањсолањои наздиктарин њамон давлатњои миллие муваффаќ 

мегарданд, ки имконият ва ќобилияти ба равандњои интегратсионї 

ворид гардиданро пайдо менамоянд ва онро њамчун воситаи асосии њам 

рушди сиёсї ва инкишофи иљтимоию иќтисодї истифода мебаранд; 

- дар шароити кунунии Тољикистон фаъолияти соњибкорї таваљљўњи 

хосаро талаб менамояд. Давлати Тољикистонро зарур аст, ки 

соњибкорони ватаниро њамаљониба дастгирї намуда, ба онњо њаргуна 

имтиёзњо пешнињод созад. Шароити кафолатноки раќобати бозоргониро 

таъмин намояд. Мушкилињо ва монеањо дар соњаи иќтисодии кишвар 

зиёд ба чашм мерасад. Мушкилии асосии иќтисодии кишвар дар он 

зоњир мегардад, ки риштањои бузурги иќтисодиёти Тољикистон дар дасти 

элитаи сиёсї муттањид гардидааст. Њар як вазирону вакилон дар доираи 

фаъолияти касбиашон ба соњибкорї машѓул мегарданд. Онњо бевосита 

дар ин раванд ширкат намеварзанд. Танњо бо воситаи наздикони худ 

чунин муносибатро пайдо месозанд. Аз ваколатњои хизматии худ 

истифода намуда аз андоз ва дигар пардохтњои давлатї саркашї 

месозанд; 

- муњайё намудани фазои раќобати озодї иќтисодї. Фазои озоди 

иќтисодї дар рушди соњањои алоњидаи иќтисодии кишвар ањамияти 

муњимро касб месозад. Давлатро лозим аст, ки назорати њаматарафаи 

онро таъмин намояд. Дар чунин фазои озоду раќобатї соњибкор 

метавонад рушд ва бузург гардад. Давлати Тољикистонро зарур аст, ки 

ба њар гуна инњисорї соњањои алоњидаи иќтисодї роњ надињад. Аз 

тарафи гурўњ ё ширкате соњаи алоњидаи иќтисодї зери монополия ќарор 

нагирад; 
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- содда гардонидани сиёсати мувофиќи андозбандї бо маќсади сафарбар 

намудан ва самаранок истифода бурдани захирањои молияи давлатї 

љињати ноилшавї ба њадафњои рушди иљтимоию иќтисодии кишвар. 

Чунин муносибат имконият медињад, ки соњибкор дар марњилаи аввали 

фаъолияти худ мустаќил бошад. Андозбандии зиёд соњибкорро дар 

марњилаи кунуни ба њалокат мерасонад. Давлатро зарур аст, ки 

барномањо ва консепсияњои дурнамои рушди иќтисодии кишварро пайдо 

созад. Пеш аз њама сиёсати андозситониро содда ва дастрас намояд. Зеро 

чандин навъи андозситонї имконият намедињад, ки ширкатњо ва 

соњибкорони хурду миёна фаъолияти пурсамарро анљом дињанд. 

Инчунин давлатро зарур аст, ки тафтишњои зиёдатии маќомотњои 

дахлдорро назорат намуда нагузорад, ки фаъолияти соњибкорро сангин 

ва мураккаб созанд; 

- таъмини амнияти рушди саноатии мамлакат. Саноат раванди коркарди 

мањсулот, тамоми коркарди конњо, истихрољ, истењсоли неруи барќ ва 

ѓайраро фаро мегирад. Давлати Тољикистон ба инкишофи саноат ва 

соњаи химатрасонї таваљљуњи хоса пайдо намояд. Зеро фаќат эњёи 

саноати пешрафта ва замонавї заминаи асосии инкишоф мегардад. 

Чунин сатњи инкишоф имконият медињад, ки давлати миллї минъбад ба 

ёрии гуманитарии давлатњои тавоно умед набаста, асосњои инкишофи 

дохилиро пайдо намояд ва онњоро рушду таќвият бахшад. 

 Дар соњаи иљтимої: 

- «адолати иљтимої» ба сифати принсипи асосї ва «хизмат намудан ба 

мардум» њамчун шиори асосии тамоми кадрњои идоракунанда ќарор 

дошта бошад. Асоси инкишофи њар як ташкилоти бузурги сиёсї мањз дар 

риояи адолати иљтимої шинохта мешавад. Риояи он муносибатњои 

муќовиматнок, пурихтилоф, зиддиятнок ва мољарогароии љомеаро аз 

байн мебарад. Раванди легитимии њокимиятро рушд медињад. 

Муносибатњои байнињамдигарии оммаи мардум ва њокимиятро 

барќарор намуда онро мавзун мегардонад. Аз ин рў, бо истифода аз 
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санадњои сиёсї ва меъёрию њуќуќии мамлакатњои пешрафта низоми 

хосаеро барои тањкими низоми сиёсии Тољикистон тањия намуда, онњоро 

воќеї гардонидан лозим аст; 

- давлати миллии Тољикистонро зарур аст, ки ба барномањои иљтимої ва 

амалї гардонидани онњо таваљљуњи махсус зоњир намояд. Диќќати 

заруриро соњањои илм, маориф, тандурустї ва њифзи иљтимої талаб 

дорад. Махсусан, ба илму маорифи мамлакат диќќати зарурї бояд дод. 

Њамагуна ислоњот ва дигаргунињо дар соњаи мазкур бояд дар заминаи 

манфиатњои миллї сурат гирад. Ислоњоти кунунии соњаи илм ва 

маорифи кишвар наметавонад љавобгўи талаботњо ва бозори мењнат 

бошад. Низоми мављудаи кредитї камбудињо ва заъфњои хеле зиёд 

дорад. Аввало, он корманди (зиёии) мактаби олиро, ки пешбаранда ва 

субъекти бевоситаи он мебошад, њамчун умумияти иљтимої нобуд 

мегардонад. Сарборї, талабот, принсипи корї анъанањои бойи мактаби 

олии шўравиро вайрон намуда донишгоњои олиро ба марказњои 

тиљоратї табдил додааст. Дувумин, сатњи нокифояи дониши 

хонандагону донишљўён низомро боз мушкилтар гардонидааст. 

Аудитория ниёз ба дониши волои муаллим надорад. Хусусиятњои дигари 

ѓайриахлоќї намегузорад, ки муаллим илму дониши худро ба 

хонандагону донишљўён расонад. Севумин, нобаробарї, низомњои 

сохтаи маъмурияти муассисањои таълимї, донишгоњои олї усули 

идоракунии фармонфармої- бюрократї имконияти рушди табии илму 

маорифро вайрон намуда, самти инкишофро ба номуайянї бурда 

мерасонад. Раванди ислоњот нишон медињад, ки навгонињо на танњо 

самараи мусбат наоварда, балки боиси хараљот ва ба вуљуд овардани 

мушкилоти дигар низ мегардад. Ин дар навбати худ хастагї аз 

номуайянї, нобоварї ба ислоњот ва њатто беэътиборсозии он гашта 

истодааст; 

- мусоидат намудан ба ташаккулу инкишофи мутаносиби таркиботи 

иљтимоии љомеа, махсусан ёрї расонидан дар ташаккули «синфи 
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миёнаи»-и љомеаи тољикистонї. Ташаккули чунин умумияти бузурги 

иљтимої барои Тољикистони навин ањамияти муњимро касб менамояд. 

Ташаккул ва рушди синфи миёнаи ањолї нишондоди муњимтарини 

баланд гардидани сатњи зиндагї ва шароити иљтимоии одамон аст. 

 Дар соњаи маданият ва таъсиррасониии идеологї: 

- муборизаи ќатъї бар муќобили њамагуна навъи зуњуроти экстремизми 

сиёсї. Дар доираи барномањои махсуси давлатї аз таъсири идеологияи 

мухталифи иртиљої берун кашидани гурўњњо ва одамони касбу кори 

гуногун; 

- мањалгароиро ба сифати тањдид ба амнияти давлатї ва вањдати миллии 

Тољикистон эътироф бояд намуд. Махсусан, дар раванди интихоби 

кадрњо масъала рўзмарра мегардад. Сиёсати кадрї тавре бунёд гардад, 

ки фарогири тамоми минтаќањои мамлакат бошад. Рў овардан ба давраи 

солњои 80-уми асри XX хатари љиддї дар раванди давлатдорї мегардад. 

Дар шароити Тољикистони навин масъала низ бењбудӣ металабад. 

Љумњурии Тољикистонро мебояд, ки бар зидди он муборизаи ќатъию 

воќеиро пеша созад. Онро шарти зарурии таъмини њолати 

вањдатофаринї донистан зарур ва муњимм аст; 

- муайян намудани ѓояи миллии инкишофи Давлати Тољикистон 

ањамияти муњимм дорад. Он дар тањкими истиќлолияти сиёсї ва вањдати 

миллї наќши пешбар пайдо менамояд.  Давлати миллї фаќат тавассути 

ѓояи барљасати миллї инкишофи њамаљонибаро соњиб мегардад; 

- ѓояи њар гуна давлати миллї ба љуз аз миллатгарої, пеш аз њама 

миллатгароии мусбат (ифтихор аз мансубияти миллї, дӯст доштани 

миллат ва халќи хеш, эњтиром ба анъанањо ва арзишњои миллї, садоќат 

ба миллати хеш) чизи дигаре нест.1 

 Дар соњаи муносибатњои байналхалќї: 

- асоси сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистонро дар сиёсати 

байналхалќї њимоя ва њифзи манфиатњои миллии кишвар ташкил 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. Давлати тавоно [Матн] / Г.Н. Зокиров. - Душанбе, 2018. - С.58. 
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медињад. Давлати Тољикистонро зарур аст, ки низоми инкишофи 

кишварро вобаста ба талабот ва дархости низоми инкишофи олам ба 

наќша гирад.  Он бояд ба даъватњо ва тањдидњои њам дохилї ва њам 

берунї љавобгў бошад; 

- њифзи њуќуќу озодињои њамватанони бурунмарзии кишварро њимоя 

намуда, ба мушкилоти онњо расидагї намудан зарур аст. Аксарияти 

мардуми тољик дар муњољирати мењнатї ќарор доранд. Њузури онњо дар 

Аврупою Амрико ва дигар манотиќи олам ба чашм мерасад. Њолати 

зиндагї ва иќомати онњо дар ин давлатњо дар сатњи хуб арзёбї мегардад. 

Аслан, дар ин давлатњо тољиконе зиндагї менамоянд, ки аз лињози 

маданият, забондонї, донистани њуќуќу озодињои хеш то љое расидаанд. 

Аммо њолати зиндагї ва машѓул гардидан ба муњољирати мењнатї дар 

Русия масъаларо мушкилтар ва сангин гардонидааст. Дар баромадњои 

сарони ду давлат, ки 16-17 апрели соли 2019 дар шањри Маскав сурат 

гирифт, шумораи умумии шањрвандони Тољикистон дар Русияро зиёда аз 

ду миллион нафар нишон додаанд.1 Чунин теъдоди зиёди шањрвандон 

Њукумати Тољикистонро водор бар он намояд, ки аз њуќуќу озодињои 

онњо ќотеъона пуштибонї созад. Фаъолияти сафоратхона ва 

консулгарињо дар Русия низ бењбудї металабад. Њайате кору фаъолият 

намояд, ки танњо манфиатњои миллии кишвар онњоро муттањид созад. 

Тољикистон аз Русия аз њар љињат вобаста аст. Аз ин рў, бояд Тољикистон 

робитањои гуногунљабњаашро бо Федератсияи Русия густариш дињад, 

вагарна аз бисёр љињатњо манфиатњои минтаќавии геополитикии он 

халалдор меёбад; 

- бунёди стратегияи инкишофи дарозмуддат, ки љавобгўи талабот ва 

дархости низоми инкишофи олам бошад. Тавонад, ба даъватњо ва 

тањдидњои дохилию берунї љавобгў бошад. Љумњурии Тољикистонро 

давлати миллии иљтимоии тавоно муаррифї созад. Консепсия ва 

доктринањои мухталифи инкишофро мураттаб созад. Махсусан,  

                                      
1 Ниг.: Официальный визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в России [Текст] /. [Манбаи 
электронї]. - Режими дастрас: www.tass-ru. (Санаи мурољиат: 17 апр.2019)  

http://www.tass-ru/
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«Минтаќаи кўњистон» њамчун доктринаи геополитикии инкишофи 

Љумњурии Тољикистон1 њамчун омили муњимми тањкими амният ва 

инкишофи устувори кишвар шинохта шавад. Воќеъан, доктринаи 

«Минтаќаи кўњистон» инкишофи устувори кишварро ба миён оварда 

њамчун доктринаи боэътимоди рушди мамлакат баромад менамояд. 

Муњимм он аст, ки ба сифати омили муњими рушди устувор, воситаи 

таъмини амнияти мамлакат, инкишофи иљтимоию иќтисодї ва рушди 

фарњангї ба назар гирифта шавад.  

 Њамин тариќ, омўзиш, тањлил ва натиљагирии масъалањои сиёсии 

инкишофи Тољикистон дар пешрафти мамлакат ањамияти муњимми 

сиёсию назариявї ва амалиро касб менамоянд. Он имкон медињад, ки 

њолати рушди њаёти сиёсї дар Тољикистон ба таври пура мадди назар 

бошад. Дар заминаи омўзиши амиќ ва њадафмандонаи масъалањои 

рушди Тољикистон дурнамои њаёти мардум маълум гардида, самтњои 

самарабахши таъмини њаёти арзанда ба њар сокини кишвар ташаккул 

меёбад. Дар раванди дарки масъалањо ва пешомади Давлати 

Тољикистон, ки дар боло ќайд намудем, омўзиши тањќиќи онњо имкон 

медињанд, ки таълимоти мукаммалеро дар барои рушди сиёсии 

Тољикистон ба вуљуд орем. Яъне, вобаста ба хусусиятњои иќтисодї, 

динї, иљтимої ва фарњангии љомеаи Тољикистон бунёди тарњи (модели) 

тољикистонии давлатдории миллиро рушд дињем.  

 Мављудият ва амали институтњои сиёсї ќисмати муњимми њаёти 

сиёсии кишвар мебошанд. Аз ин рў, амали институтњои сиёсии мухталиф 

дар инкишофи сиёсии Тољикистон наќши назаррас доранд. Институтњои 

сиёсиро зарур аст, ки аз њар гуна ќолабњои догматикї ва парастишотњои 

гуногун орї бошанд. Фаъолияти назаррасеро фароњам оранд, ки фардои 

рушду нумўи кишварро тањия намуда, тавассути онњо манфиатњои 

мухталифи хешро њифз намоянд. 

 

                                      
1 Ниг.: Зокиров, Г.Н. «Минтаќаи кўњистон» њамчун доктринаи геополитикии инкишофи Љумњурии 
Тољикистон [Матн] / Г.Н. Зокиров.  - Душанбе, 2017. – С. 56. 
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ХУЛОСА 

I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

Дар рисолаи илмї пањлуњои асосии пайдоиш ва инкишофи давлати 

миллї мавриди омўзиш ќарор гирифта, низоми рушди онро дар шароити 

муосир тањлил намуда, дар заминаи онњо пешнињодоти мушаххасеро ба 

миён овардан лозим аст: 

 1. Масъалањои инкишофи замони муосир пажўњиши давлатро боз 

њам рўзмарра гардонид. Новобаста аз сатњи муњокимаронињои 

мактабњои гуногуни илмї дар бораи ояндаи давлат, инкишофи глобалии 

оламро бе давлат тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Давраи имрўзаи 

инкишофи давлат бори дигар собит менамояд, ки он њамчун ташкилоти 

бузурги сиёсї ва мењварї воситаи тавонои инкишофи оламу одам боќї 

мемонад. Аз ин љост, ки дар рисолаи мазкур кўшиши дарёфти асрор ва 

роњу воситањои бењтари такмил ва њалли самараноки он то ќадре 

амалњое ба миён оварда шудааст. Пайдоиши миллатњо дар Аврупо 

заминаи асосии ба вуљуд омадани давлатњои миллї гардид. Миллат 

њамчун падидаи сиёсиву идеологї ва иќтисодї, дар фарќият аз халќ, ки 

мазмуну мундариљаи њуќуќї дорад ва этнос, ки ба сифати падидаи 

этникиву фарњангї баррасї мегардад. Давлати миллї љанбањои сиёсї, 

иќтисодї, њуќуќї ва этникиву фарњангиро муттањид намуда, ба сифати 

маљмўи мураккаби интегратсиякунандаи њокимияти давлатї баромад 

менамояд. 

 Гузариш аз марњилаи империявии инкишоф ва пайдоиши мафњуми 

давлати миллї ба хотири танзими муносибатњои байналхалќї, коркарди 

асосњои барќарор намудани устувории воќеии сиёсї ва бартараф 

намудани бесарусомонињо дар љомеа ба миён омадааст. 

Давлати миллї ҳамчун як созмони сиёсии љомеаи шаҳрвандї дар 

давраи саноатї ба вуљуд омадааст, ки манфиатҳои бунёдиро дар асоси 

ғояҳо ва арзишҳои ҳамбастагии иљтимої-фарҳангї, маънавї, таърихї, 

забонї, ҳудудї ва сатҳи ягонаи рушди иқтисодї ҳимоя мекунад.  
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Давлати миллї як шакли таърихии ташкили њокимияти давлатї, як 

марҳилаи гузариш дар рушди давлатдорї ба њисоб меравад. Сабаби 

асосии пайдоиши навъи нави таърихии давлат гузаштан ба марҳилаи нав 

дар таърихи инсоният - љомеаи иттилоотї ва шакли постиндустриалии 

рушди иқтисодиёт мегардад [1 ‐ М].  

2. Набояд чунин пиндошт, ки ба наздикї давраи «миллат» мегузарад 

ва такя ба андешаи миллї ва давлати миллї бењуда ва гузаранда ва њатто 

амали «ғайриоқилона» аст. Зеро, дар сурати бовар ба ин афсона (миф), 

ки аз сўи иштирокдорони манфиатдори раванди глобализатсия ба таври 

сунъї пањн мешавад, худи мо дар раванди глобализатсия худро бесилоњ 

ва таслим намуда, дар мањвшавии њувияти миллї ва давлати миллии худ 

сањмгузор хоњем буд. Дар њоле, ки бе њељ шакке, њадди аќалл, дар 

садсолаи оянда ва бештар аз он, њувияти миллї ва давлатдории миллї 

унсурњои муайянкунандаи равандњои ҷањонӣ ва муносибатњои 

байналмилалӣ боқӣ хоњанд монд. Пас, имрўз таќвияти њувияти миллї ва 

тањкими давлатдории миллї њам як зарурати дохилии миллї ва њам як 

амали мутобиќ бо равандњои љањонї мебошад, ки ин қабил масъалаҳоро 

дар боби дуюми рисолаи диссертатсионӣ ба таври муффасалтар мавриди 

баррасӣ ва хулосагириҳои амиќтаре қарор хоҳем дод [4 ‐ М]. 

3. Заминањои асосии бунёди Давлати муосири Тољкистон дар 

заминаи ѓалабаи Инќилоби Октябр ва раванди таќсимоти миллию 

њудудї дар Осиёи Марказї ба вуљуд омадааст. Таќсимоти миллию 

њудудї дар Осиёи Марказї дар маљмўъ амали мусбат ва махсусан барои 

тољикон таќдирсоз буд. Бигузор дар њамин шакли костаю нопурра, 

заминаи воќеии раванди давлатдории миллии Тољикистонро оѓоз 

бахшид. Гарчанде, ки таќсимоти миллию њудуди мардуми тољикро аз 

њудудњои миллии хеш мањрум сохта бошад, вале он барои миллати тољик 

сарнавиштсоз арзёби мегардад. Он заминаи зуњури иниститути асосии 

системаи сиёсї гардид, ки мардуми тољикро њамчун умумияти бузурги 

иљтимої муаррифї менамояд. Тољикон, ки давлатдории миллии хешро 
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аз даст дода буданд дар дањсолањои охири пеш аз инќилобї аз љониби 

ќавмњои туркзабон таъќиб мегардиданд. Тамаддуни тољикї (форсї)-ро 

инкор намуда, сиёсати ассимилятсионии маљбуриро ба амал 

мебароварданд. Идеологњои пантуркист мављудият ва њуќуќи 

худмуайянкунии тољиконро комилан рад менамуданд. Аз ин хотир, 

таъсиси давлатдории миллии тољикон бар мавќеъ ва идеологияи 

пантуркистї зарбаи сахт гардид.  Эњё давлатдории миллии тољикон, пеш 

аз њама мављудияти онро тасдиќ мегардонид. Он манбаи асосї ва 

сароѓози истиќлолияти комили давлати миллии муосир мансуб меёбад. 

Бе ѓалабаи инќилоби Октябр таќсимоти миллию њудудии Осиёи Миёна 

ѓайриимкон буд. Дар шакли нопурра ва нокомил бошад њам Љумњурии 

Мухтори Сотсиалистии Тољикистон ташаккул ёфт, ки давлатдории 

миллиро эњё намуд [2 ‐ М]. 

II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

4. Баъд аз пошхўрии Иттифоќї Советї Давлати Тољикистон ба 

гирдоби даргирињои дохилї кашида шуд. Љанги њамватанї нагузошт, ки 

ислоњоти сиёсї ё равандњои модернизатсионї ба таври муътадил љомеаи 

тољикистониро фаро гирад. Мољарои сиёсї дар Тољикистон ба њайси 

монеаи љиддї дар раванди барќарор ва инкишофи кишвар ба њисоб 

рафта, дар рушду нумўъи истиќлолияти сиёсї мушкилињои сангинро ба 

вуљуд овард. Амалњои канораю иртиљої ва монеавї ба инкишофи 

истиќлолияти Тољикистон њар лањза тањдид менамуданд, ва хеле 

мураккаб ва зиёд рух доданд. Давлати љавони Тољикистонро ба 

муносибатњои мољарогарої ва муноќишањои мусаллањона ворид 

сохтанд. Љанги шањрвандї мушкилтарин монеаи љиддї дар раванди 

бунёди давлати навин гардид. Вале Тољикистон тавонист роњу воситањои 

зарурии аз муќовимат баромаданро дарёбад ва вањдату якпорчагии 

кишварро таъмин намояд. Неруњои сиёсие пайдо гардиданд, ки сулњу 

осоишро ќадр менамоянд. Сарварони сиёсие ташаккул ёфтанд, ки дарки 

манфиатњои миллиро ба вуљуд оварда давлатро аз нобудшавї рањо 
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сохтанд ва ба ќадри њаёт ва љони одамї расиданд. Бо имзои Созишномаи 

умумии барќарор намудани сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон 

бузургтарин мушкилии рушди Тољикистон аз байн бардошта шуд. Акнун 

Тољикистон имконият пайдо намуд, ки ба њалли як ќатор проблемањои 

мухталифи њаёти љомеа машѓул гардад. Элитаи сиёсии кишвар роњи 

ислоњоти кулли системаи љамъиятиро пеш гирифт. Пеш аз њама 

харобињои љанги њамватаниро бартараф намуда, сохти љамъиятиро 

дигарагун сохта Тољикистонро вориди тамаддуни муосир мегардонид. 

Тољикистон марњила ба марњила ташаккул меёфт. 

 Гузариши сиёсї махсусан, давраи аввали он ба замони мураккабу 

пурмуќовимати рушди Тољикистон рост омад. Давлати љавони 

Тољикистон ба даргирињои дохилї гирифтор гардид. Љанги шањрвандї 

нагузошт, ки соњањои алоњидаи њаёти љамъиятї рушд намоянд. Он 

оќибати сиёсати нодуруст ва њангоматалабонаи доирањои мухталифи 

элитаи сиёсї ва раванди номўътадили идоракунї буд. Љанги шањрвандї 

ќурбонињои зиёде боќї гузошт, ки бо гузашти давраи таърихие он ба 

таври барљаста намудор мегардад. Зеро ќурбонињои љонии љанги 

шањрвандї, асосан љавонон буданд. Ин кашмакашињои бемаънии 

мардуми тољик дар солњои 90-уми асри XX бењтарин фарзандони як 

насли тољикро нобуд гардониданд, ки оќибатњои гарони он ба рушди 

Тољикистон дар дањсолањои наздиктарин таъсири манфию иртиљої 

мерасонад.  

5. Дар давраи њозира масъалањои рўзмарраи инкишофи Тољикистон 

беш аз пеш диќќати пажўњишгаронро ба худ мекашанд. Мухолифатњо ва 

муќовиматњо, ки ба рушди Тољикистон монеањои љиддї пеш 

мегузоштанд, баррасї гардиданд. Масъалаи марказиро истиќлолияти 

сиёсии Тољкистон ташкил медињад. Масъалаи мазкур басо мураккаб 

буда, омўзиши амиќро талаб менамояд. Аз ин лињоз тањким ва такмили 

он то ба њадди имкон асоснок гардидааст. 
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Масъалањои гуногуни рўзмарраи Љумњурии Тољикистон, таљрибаи 

њаллу инкишофи масъала дар замон ва макони дигар, баррасии 

проблемањои умдаи раванди мазкур низ мавриди тањќиќ ќарор 

гирифтааст. 

6. Тањлил ва натиљагирии масъалањои сиёсии инкишофи Тољикистон 

дар пешрафти мамлакат ањамияти муњими сиёсию назариявї ва амалиро 

касб менамоянд. Он имкон медињад, ки њолати рушди њаёти сиёсї дар 

Тољикистон ба таври пура мадди назар бошад. Дар заминаи омўзиши 

амиќ ва њадафмандонаи масъалањои рушди Тољикистон дурнамои њаёти 

мардум маълум гардида, самтњои самарабахши таъмини њаёти арзанда 

ба њар сокини кишвар ташаккул меёбад. Дар раванди дарки масъалањо 

ва пешомади Давлати Тољикистон, ки дар боло ќайд намудем, омўзиши 

тањќиќи онњо имкон медињанд, ки таълимоти мукаммалеро дар барои 

рушди сиёсии Тољикистон ба вуљуд орем. Яъне, вобаста ба хусусиятњои 

иќтисодї, динї, иљтимої ва фарњангии љомеаи Тољикистон бунёди тарњи 

(модели) тољикистонии давлатдории миллиро рушд дињем.  
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